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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ІНОЗЕМНІЙ ДЕРЖАВІ ЧИ МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

На сьогоднішній день одним із напрямків забезпечення державної 

безпеки у сфері охорони державної таємниці є визначена законодавством 

України процедура поширення секретної інформації у тому числі передачі її 

іноземній державі чи міжнародній організації, практична реалізація якої має 

низку проблемних питань, пов’язаних з правовим регулюванням. 

Досвід проведення публічних заходів органами державної влади у тому 

числі прямих контактів зі ЗМІ, іноземними партнерами та громадськістю 

доводить існування загроз безпеці держави, що створює поява нових джерел 

витоку інформації з обмеженим доступом, які до цього часу такими не 

вважались взагалі. Спільна публічна діяльність та поширення інформації 

шляхом її оприлюднення або передачі може здійснюватись як на території 

України, так і за її межами, що зумовлює необхідність запобігання створення 

нових джерел витоку інформації з обмеженим доступом і запровадження 

заходів локалізації їх негативних наслідків.  

Актуальність питання обумовлюється стрімким зростанням останнім 

часом кількості заходів міжнародного співробітництва, які передбачають 

необхідність передачі (обміну) інформації з обмеженим доступом як з боку 
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України, так і іноземних партнерів. Крім того, наукова розробка цієї 

проблеми не здійснювалась взагалі.  

Вихідна позиція розгляду питання передбачена абзацом четвертим 

статті 18 Розділу ІV Закону України «Про державну таємницю», стосовно 

визначення основних організаційно-правових заходів щодо охорони 

державної таємниці та встановлює обмеження оприлюднення, передачі іншій 

державі або поширення іншим шляхом секретної інформації. 

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» секретна 

інформація до скасування рішення про віднесення її до державної таємниці та 

матеріальні носії такої інформації до їх розсекречування можуть бути 

передані іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі 

міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, або письмового мотивованого розпорядження Президента 

України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки 

України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України. 

Практичним документом спрямованим на реалізацію зазначеної норми є 

Указ  Президента України від 14 грудня 2004 року № 1483/2004 «Про деякі 

питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній 

організації». Указ був прийнятий з метою  вдосконалення процедур із 

вирішення питань щодо передачі державної таємниці іноземним державам та 

міжнародним організаціям, забезпечення при  цьому додержання інтересів 

національної безпеки України, законодавства України про державну 

таємницю і охоплює питання щодо визначення порядку підготовки 

документів щодо передачі державної таємниці іноземній державі чи 

міжнародній організації та підготовки проектів міжнародних договорів про 

взаємну охорону секретної інформації. 

Цей порядок можна представити як певну взаємоузгоджену 

послідовність дій заінтересованих суб’єктів щодо передачі державної 
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таємниці іноземній державі чи міжнародній організації. Підставою для 

передачі секретної інформації іноземній стороні є міжнародний договір 

України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або 

мотивоване розпорядження Президента України. 

Дозвіл на передачу секретної інформації відповідно до визначеного 

порядку оформляється Службою безпеки України за наявності відповідного 

рішення Президента України, зобов'язань або  письмових гарантій іноземної 

сторони щодо забезпечення охорони секретної інформації, в тому числі 

недопущення її надання третій стороні. Разом з тим, коли секретна 

інформація передається іноземній державі чи міжнародній організації на 

підставі міжнародного договору України, згоду на обов'язковість якого 

надано Верховною Радою України, у такому випадку можна говорити про 

належність та добросовісність виконання зобов’язань згідно норм 

міжнародного права, отримання письмових гарантій іноземної сторони щодо 

забезпечення охорони секретної інформації тощо. А у випадку, коли секретна 

інформація передається іноземній стороні виключно на підставі  

розпорядження  Президента  України без наявності двосторонньої угоди про 

взаємну охорону секретної інформації про які письмові гарантії може йти 

мова, тому окремі норми викладені в Указі Президента щодо порядку 

передачі секретної інформації дещо суперечливі та потребують корегування. 

Для одержання дозволу на передачу секретної  інформації іноземній 

стороні державний орган, орган місцевого самоврядування вносить Службі 

безпеки України пропозиції щодо  доцільності  такої передачі. 

Підприємства, установи і організації державного сектора економіки 

подають пропозиції щодо передачі секретної інформації іноземній стороні до 

органу виконавчої влади, в управлінні яких вони перебувають, інші 

підприємства, установи і організації подають такі пропозиції до замовників 

робіт, пов'язаних з відповідною державною таємницею. Зазначені органи 
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виконавчої влади та замовники робіт, пов'язаних з державною таємницею, 

розглядають одержані пропозиції та за результатами розгляду вносять Службі 

безпеки України пропозиції  щодо  доцільності передачі секретної інформації 

іноземній стороні, яка порушує перед Радою національної безпеки і оборони 

питання щодо внесення Президентові України пропозиції про видання 

розпорядження про передачу секретної інформації іноземній державі чи 

міжнародній організації. Зазначені положення Указу щодо отримання дозволу 

на передачу секретної інформації іноземній державі або міжнародній 

організації мають бути збалансовані між собою в сенсі вертикальної 

підпорядкованості та подачі пропозицій Службі безпеки України, оскільки 

незрозуміло яким чином орган місцевого самоврядування самостійно 

ініціюватиме передачу секретної інформації без схвалення та 

трансформування таких ініціатив центральним органом виконавчої влади та 

державного управління, а також розширення сфер державного управління які 

готують відповідні пропозиції, зокрема у сферах оборони, правоохоронної, 

зовнішньополітичної діяльності тощо. 

Аналіз положень міжнародних договорів України про взаємну охорону 

секретної інформації та матеріалів свідчить, що ці міжнародні договори 

спрямовані лише на захист інформації, а не на її передачу, і, як випливає з 

положень цих договорів, передача інформації здійснюватиметься відповідно 

до національного законодавства держав, які є учасниками договору або 

правил процедури. Тобто іншими словами такі договори не є підставою для 

передачі секретної інформації. а лише можуть розглядатись як механізм 

забезпечення взаємного захисту секретної інформації у разі прийняття 

політичного рішення в рамках Указу (розпорядження) Президента України 

або міжнародного договору про таку передачу. При цьому, більшість 

положень, які визначені договорами про взаємний захист секретної 

інформації після набрання ними чинності мають корелюватись з нормами 
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національного законодавства з метою їх ефективного застосування, оскільки 

на цей час окремі їх положення не узгоджуються з законодавством про 

державну таємницю, кримінального, адміністративного законодавства в 

частині забезпечення порядку передачі секретної інформації, прийняття 

відповідного рішення, відповідальності за невиконання або не належне 

виконання зобов’язань включаючи політичну, матеріальну та особистісну 

відповідальність тощо. 

Отже, для передачі секретної інформації та матеріалів мають бути дві 

основні умови: наявність мотивованого розпорядження Президента України 

або міжнародний договір ратифікований Верховною Радою України про 

передачу секретної інформації та матеріалів, а також наявність міжнародного 

договору про взаємну охорону секретної інформації. 

З метою удосконалення системи передачі секретної інформації та на 

виконання положень Конституції щодо визначення основ національної 

безпеки України доцільно прийняти Закон України «Про порядок та умови 

передачі секретної інформації іноземній державі чи міжнародній організації», 

оскільки чинний порядок затверджений Указом Президента України доволі 

суперечливий і по багатьом позиціям не узгоджується з відповідною нормою 

законодавства про державну таємницю або удосконалити такий порядок в 

рамках чинного Закону України «Про державну таємницю» у вигляді 

окремого розділу.  

В основу цього порядку має бути покладений механізм обов’язкового 

прийняття рішення Президентом України незалежно від того чи таке рішення 

буде предметом ініціативи укладення міжнародного договору про передачу 

секретної інформації іноземній державі чи міжнародній організації згода на 

обов’язковість яких надається Верховною Радою України, чи то в рамках 

Указу (розпорядження) Президента України схваленого позачергово 

Верховною Радою України. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИЙ АСПЕКТ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ В 

ІНФОРМАЦІЙНИХ (АВТОМАТИЗОВАНИХ) СИСТЕМАХ 
 
Одним із важливих завдань реформування вітчизняного 

адміністративного права є модернізація інституту адміністративної 

відповідальності, зокрема відповідальності за правопорушення в 

інформаційній сфері. Розглядаючи адміністративні правопорушення у сфері 

обігу інформації, зауважимо, що у чинному законодавстві відсутній 

нормативний акт, який би містив вичерпний перелік норм, що встановлюють 

адміністративну відповідальність. Тому у доповіді будуть розглянуті певні 

особливості адміністративної відповідальності лише за ті правопорушення, які 

закріплені у Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі - 

КУпАП). Хоча норми, що передбачають відповідальність за правопорушення в 

інформаційній  сфері, містяться і в інших законах, наприклад, ст. 475 Митного 

кодексу України [1]. 

При розгляді правопорушень у сфері обігу інформації, відповідальність за 

вчинення яких передбачена КУпАП, виникають певні складнощі, тому що 

зазначений кодекс не має окремої глави, присвяченій саме правопорушенням в 

інформаційній сфері, а правопорушення, які можна було б включити до цієї 

глави, розташовані у різних главах Особливої частини КУпАП [2]. У КУпАП, 

за нашим підрахунком, є більше 20 статей, що безпосередньо стосуються 

сфери обігу інформації, при цьому, кількість  правопорушень значно 

перевищує кількість статей. Так, наприклад, лише ч. 1 ст. 212-2 КУпАП 

«Порушення законодавства про державну таємницю» містить дев'ять пунктів, 

більшість з яких встановлюють відповідальність за декілька різних 

адміністративних правопорушень у сфері інформаційної безпеки.  
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Серед багатьох класифікацій правопорушень в інформаційній сфері, на 

нашу думку, однією з найбільш вдалих є класифікація, відповідно до якої 

вказані правопорушення поділяються на три групи, що пов’язані: 1) з 

посяганням на інформацію; 2) з поширенням інформації, що завдає шкоди; 3) 

правопорушення, пов'язані з посяганням на право громадян та інших суб’єктів 

на доступ до відкритої інформації [3]. Проаналізувавши зміст КУпАП, до 

першого пункту запропонованої класифікації (правопорушення, пов’язані із 

посяганням на інформацію) можна віднести правопорушення, передбачені  ч. 1 

ст. 92-1 КУпАП, ч. 2 ст. 163-5 КУпАП; ч. 1 ст. 172-8; ч. 1 ст. 188-39 КУпАП; ч. 

1 ст. 188-40 КУпАП;  ч. 1 ст. 195-5 КУпАП; п. 1 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП; п. 4 ч. 1 

ст. 212-2 КУпАП; п. 5 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП; п. 6 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП;  п. 7 ч. 

1 ст. 212-2 КУпАП; п. 8 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП; п. 9 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП;  ч. 1 

ст. 212-5 КУпАП; ч. 1 ст. 212-6 КУпАП; ч. 3 ст. 212-6 КУпАП; ч. 4 ст. 212-6 

КУпАП; ч. 5 ст. 212-6 КУпАП; ч. 6 ст. 212-6 КУпАП. 

До другого пункту класифікації – поширення інформації, що завдає 

шкоди, можна віднести правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 96 КУпАП; ч. 1 

ст. 148-3 КУпАП; ч. 2 ст. 164-3 КУпАП; ч. 3 ст. 164-3 КУпАП; ч. 2 ст. 166-9 

КУпАП; ч. 1 ст. 173-1 КУпАП; ч. 1 ст. 185-7 КУпАП. 

Третій пункт класифікації становлять правопорушення, пов'язані з 

посяганням на право громадян та інших суб’єктів на доступ до відкритої 

інформації, або на право оприлюднення відкритої інформації. Це 

правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 53-2 КУпАП;  ч. 1 ст. 82-3 КУпАП;  ч. 1 

ст. 91-3 КУпАП;  ч. 1 ст. 91-4 КУпАП; ч. 1 ст. 92-1 КУпАП;  ч. 5 ст. 96 

КУпАП;  ч. 1 ст. 163-5 КУпАП;  ч. 1 ст. 166-4 КУпАП;  ч. 1 ст. 166-6 КУпАП;  

ч. 1 ст. 166-9 КУпАП;  ч. 1 ст. 186-3 КУпАП;  п. 2 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП; п. 3 ч. 

1 ст. 212-2 КУпАП;  ч. 1 ст. 212-3 КУпАП; п. 2 ч. 1 ст. 212-4 КУпАП;  ч. 1 ст. 

212-11 КУпАП. 

На нашу думку, законодавцю слід об'єднати всі вказані правопорушення в 

одній главі, подібно до того, як це зроблено у КУпАП відносно інших 
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правопорушень, наприклад, правопорушень, що посягають на власність (глава 

6 КУпАП).  

Вважаємо, що із виділених нами 42 адміністративних проступків в 

інформаційній сфері найбільш шкідливих наслідків обігу інформації в 

автоматизованих системах завдають правопорушення, передбачені ст. 212-6 

КУпАП «Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних 

(автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження 

копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем». Як засвідчують 

матеріали практики провадження в справах про адміністративні проступки, 

найчастіше об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 212-6 

КУпАП, характеризується діяннями у формі незаконного доступу абонентів 

через мережу Інтернет до інформації, яка зберігається та оброблється в 

автоматизованих системах інших абонентів (ч. 1 ст. 212-6 КУпАП); 

незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється, 

передається із задіянням електронних поштових інтернет-скриньок (ч. 1 ст. 

212-6 КУпАП); розміщення без відповідного дозволу копій баз даних на 

сайтах інтернет-ресурсів (ч. 5 ст. 212-6 КУпАП) [4-6].  

Підсумовуючи зазначимо, що за умови стрімкого розвитку мережі 

Інтернет особливого значення набуває боротьба з адміністративними 

правопорушеннями, передбаченими ст. 212-6 КУпАП «Здійснення 

незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) 

системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних 

інформаційних (автоматизованих) систем». Адміністративні проступки у сфері 

обігу інформації в автоматизованих системах найчастіше характеризується 

діяннями у формі незаконного доступу абонентів через мережу Інтернет до 

інформації, яка зберігається та оброблється в автоматизованих системах інших 

абонентів (ч. 1 ст. 212-6 КУпАП); незаконного доступу до інформації, яка 

зберігається, обробляється, передається із задіянням електронних поштових 

інтернет-скриньок (ч. 1 ст. 212-6 КУпАП); розміщення без відповідного 

дозволу копій баз даних на сайтах інтернет-ресурсів (ч. 5 ст. 212-6 КУпАП). 
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Правове регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у 

сфері обігу інформації в автоматизованих системах має певні недоліки і 

потребує подальшого вивчення та вдосконалення. Насамперед, необхідно 

виокремити у КУпАП главу, яка б містила правопорушення у сфері обігу 

інформації. 
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА 

СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ТРУДОПРАВОВОМУ АСПЕКТІ 

 

Проблеми охорони державної таємниці та службової інформації 

досліджуються представниками різних галузей права: конституційного, 

адміністративного, фінансового, цивільного та інших. Їх увага обмежується 

окремими аспектами законодавства про державну таємницю – як складну 

систему, сукупність взаємообумовлених елементів. Утім, державній таємниці 

та службовій інформації як предмету фундаментального дослідження у 

трудоправовому аспекті приділяється незначна увага, що є неприпустимим в 

умовах формування інформаційного суспільства. 

Реалізуючи право на працю в рамках трудових відносин, суб’єкти, 

передусім працівники і роботодавці та їх представники, мають право на 

інформацію, зміст якої не обмежується лише відомостями про працівника і 

роботодавця та про зміст трудової функції, які традиційно визнаються 

трудоправовою інформацією необхідною для реалізації прав сторонами 

трудового договору. Значну групу трудових відносин складають відносини, 

до змісту яких входять права і обов’язки сторін, пов’язані з охороною 

державної таємниці, службової інформації та комерційної таємниці. Не 

вступаючи у дискусію щодо поширення норм трудового права на відносини 

військової служби (найбільш широкої сфери застосування державної 

таємниці), трудові відносини інших категорій державних службовців 

безперечно підлягають регулюванню нормами трудового права і, відповідно 

до чинного законодавства, вони можуть мати відношення в процесі 
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здійснення своєї професійної діяльності до всіх видів таємниць: «державної», 

«службової», «комерційної» та ін.  

Державні службовці не єдина категорія працівників, які під час 

здійснення професійної діяльності можуть мати відношення до державної 

таємниці та службової інформації. Перелік таких працівників та роду 

діяльності доволі високий, що обумовило серед підстав розірвання трудового 

договору за ініціативою роботодавця передбачити самостійну підставу для 

звільнення працівника – відмова у наданні допуску до державної таємниці або 

скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на 

нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці [1]. 

Відповідно до загальноприйнятної правової класифікації інформації, в 

ході реалізації трудових відносин сторони можуть мати доступ до наступних 

видів інформації: за змістом (інформація про умови праці, вимоги охорони 

праці та ін..), за суб’єктивним критерієм (інформація про працівника та 

інформація про роботодавця), за ступенем організованості (документована та 

інша), за ступенем доступу (загальнодоступна (відкрита) та інформація з 

обмеженим доступом). Останню слід поділити на інформацію, яка є 

охоронною законом таємницею, та інформацію про персональні дані 

працівника. Ці відомості підлягають правовому захисту від розголошення. 

Правовий механізм захисту інформації визначають закони України 

«Про інформацію» та «Про державну таємницю», норми яких 

розповсюджуються і на трудові відносини, що мають особливості, пов'язані з 

охороною інформації. Досконалість змісту нормативних положень вказаних 

законів прямо впливає на право особи займатися професійною діяльністю, 

пов’язаною з державною таємницею або службовою інформацією.  

Враховуючи той факт, що законодавство виходить з імперативних позицій 

щодо підстав розірвання трудового договору, порядок звільнення осіб, 

передбачений п. 2 ст. 40 КЗпП України вимагає узгодженого комплексного 

правового регулювання, зокрема нормами законодавства про охорону 

державної таємниці. 
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До змісту охорони державної таємниці та службової інформації 

включаються два нерозривно пов'язані аспекти: 1) допуск й доступ до 

державної таємниці і службової інформації як організаційно-правові елементи 

її охорони; 2) відповідальність за порушення законодавства про державну 

таємницю.  

Аналіз порушень законодавства про охорону державної таємниці та 

службової інформації свідчить про низький рівень обізнаності суб’єктів 

трудового права з питань забезпечення охорони державної таємниці, захисту 

інформації та нормативно-правових актів в цій сфері. Значна частина 

працівників не знає порядку визначення і віднесення інформації до державної 

таємниці, правил обробки секретної інформації захищеними засобами ЕОТ, 

порядку передачі секретних документів і матеріалів на доповідь та іншим 

виконавцям, свої обов'язки щодо контролю за наявністю секретних 

документів, правильністю ведення внутрішнього опису, своєчасного списання 

відпрацьованих секретних документів і їхнього повернення до секретного 

діловодства.  

Одним із чинників такого становище, на наш погляд, є односторонній 

підхід до проблеми правового регулювання охорони державної таємниці та 

службової інформації. Він полягає у тому, що основний акцент у правовому 

забезпеченні спрямовано на об’єкт, тобто інформацію, що підлягає охороні. 

Суб’єктивна сторона питання охорони державної таємниці повинна мати 

комплексне правове регулювання, в тому числі і нормами трудового права, 

оскільки вище перелічені дії є частиною трудових обов’язків працівника, 

професійна діяльність якого пов’язана з державною таємницею та службовою 

інформацією. Таким чином, потребує удосконалення правове регулювання 

порядку допуску, доступу та роботи з інформацією, що є державною 

таємницею з урахуванням сучасних тенденцій розвитку трудового 

законодавства.  

Не меншою проблемою з питань охорони державної таємниці є 

організаційний рівень діяльності керівництва (роботодавця, уповноваженого 
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ним органу). Згідно трудового законодавства, на роботодавця покладено 

обов’язок створити передбачені законодавством умови, необхідні для 

виконання працівником трудових функцій. Безсистемний характер роботи 

щодо забезпечення режимних заходів свідчать про неефективне невиконання 

роботодавцем покладених на нього обов’язків, що в кінцевому вигляді 

впливає на обов’язок працівника дотримуватись правил охорони державної 

таємниці та службової інформації. 

Потребує врегулювання на законодавчому рівні питання 

нерозголошення державної таємниці та службової інформація, яка стала 

відома, в ході розгляду колективного трудового спору (конфлікту), особам 

(незалежний посередник, арбітр, фахівці, представники органів викової влади, 

місцевого самоврядування та ін.), що не мають до неї допуску. Необхідно 

зауважити, в сучасних умовах найбільшу зацікавленість представників 

трудового права викликає процес запровадження в юридичний простір права 

працівників на інформацію. Для національного законодавства особливий 

інтерес представляють положення статей 2, 21 та 29 Європейської соціальної 

хартії (переглянутої) стосовно становлення і розвитку інституту 

інформування і проведення консультацій [2, с. 8]. Саме з цих позицій, 

процедури розгляду колективних трудових спорів передбачають можливість, 

коли інформація, що є державною таємницею або службовою інформацією, 

стає відомою учасникам розгляду колективного трудового спору, конфлікту. 

Врегулювання цих питань на підзаконному рівні (положення, затверджені 

наказом Національної служби посередництва і примирення: Про трудовий 

арбітраж, Про арбітра, Про примирні процедури та ін.) є недостатніми і 

такими що не відповідають тенденціям розвитку законодавства про охорону 

державної таємниці і службової інформації.      
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ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБМІНІВ У 

КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Побудова високорозвиненого громадянського суспільства  в Україні 

пов’язана з її поступовим входженням до світового співтовариства та участю 

в світових інтеграційних процесах. Міжнародне інформаційне законодавство 

має значний вплив на національне інформаційне законодавство. Міжнародні 

норми, що приймаються Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи 

набувають вирішального значення при формуванні національного 

інформаційного законодавства; національне інформаційне законодавство 

корелюється із загальними світовими тенденціями розвитку міжнародних 

правових норм та стандартів у цій галузі; у багатьох країнах світу розроблено 

спеціальні програми розбудови інформаційної інфраструктури, спрямовані на 

об'єднання в єдиний інформаційний простір та створення уніфікованої 

законодавчої бази, але, зважаючи на потенціал конкретної країни; 

національне інформаційне законодавство має розгалужений характер, що 

потребує його систематизації; найбільш уніфікованою із міжнародними 

стандартами є та частина національного інформаційного законодавства, що 

закріплює правові засади права на інформацію.  
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Беручи до уваги геополітичний чинник, історичні передумови та 

тенденції розвитку діяльності світової спільноти, Україна є беззаперечним 

учасником сучасних інтеграційних процесів. Їх рушійною силою виступають 

технології з отримання, зберігання, оброблення та передачі інформації,  а 

ефективність визначається прискоренням розвитку інформаційних технологій 

та рівнем організації інформаційної безпеки. Для успішного  входження нашої 

держави в міжнародні інформаційні обміни  вона, власне, має реалізовувати 

чотири основні напрями в сфері правової діяльності:  

розробляти систему правових актів, спрямованих на якісне збереження 

національних інформаційних ресурсів, їх розвиток і ефективне використання 

в національних інтересах; 

здійснювати необхідну адаптацію національного інформаційного 

законодавства до загальновизнаної міжнародної правової бази з метою 

активізації своєї участі у міжнародних інформаційних обмінах; 

брати активну участь у міжнародній  правотворчості, що має 

оперативно регламентувати нові явища в сфері інформатизації; 

сформувати правову базу для регламентації участі у міжнародній 

діяльності по забезпеченню дотримання міжнародного інформаційного 

законодавства, боротьби з кібертероризмом та ін. видами інформаційної 

злочинності. 

Підвищення ефективності міжнародних інформаційних обмінів зростає 

зі зростанням потужності  глобального інформаційного простору. При цьому 

«зростання єдності, цілісності людства, утвердження колективності, як його 

органічної властивості» є однією з основних тенденцій загально-

цивілізаційного процесу»[1].  

Особливо заслуговує на увагу розвиток інформаційно-управлінського 

начала зі сторони глобальних інформаційних ресурсів. Зокрема, в економічній 

сфері розвиток глобальної інформаційної бази дає можливість оперативного 

розвитку і впровадження найновіших технологій на базі здобутків науки 

різних країн та відчутнішого зменшення того дубляжу і втрат. Глобальна 
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інформаційна база дає дедалі більше можливостей для досягнення дієвості в 

регулюванні економічних процесів у стосунках між державами, союзами 

держав, економічними регіонами в планетарному вимірі, створення в рамках 

цих утворень  великих господарських комплексів, зон спеціального правового 

регулювання економічних процесів, пов’язаного із цим планомірного 

міждержавного пересування трудових ресурсів усіх рівнів кваліфікації, усіх 

видів товарів (у т. ч. інформації, що об’єктивно сприяє розвитку глобальної 

інформаційної бази), фінансових ресурсів.  

Характерною особливістю сучасного впливу глобальної інформаційної 

бази на політичну сферу життя суспільства є створення наднаціональних, 

наддержавних структур, у діяльності яких проявляється тенденція до 

координації політичних процесів глобального рівня, вирішення 

найскладніших міждержавних регіональних проблем світового значення на 

основі позитивного загальносуспільного досвіду, здобутків сучасної наукової 

думки.  

Концепція регіональної політики у сфері інформаційної безпеки 

зумовила позиції країн ЄС, НАТО та ОБСЄ щодо інформаційного виміру 

європейської безпеки, «сприяє пошуку спільних рішень у протидії 

інформаційним та комунікаційним загрозам, визначає пріоритети політики у 

сфері безпеки. В Європі мета політики інформаційної безпеки полягає в тому, 

щоб захистити цілісність інформації та інформаційні системи, гарантувати 

належні умови її обігу та цінність. Ці завдання необхідні для гарантування 

незалежного здійснення державної політики та надійного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у соціальних та економічних 

галузях. 

Вплив загальноцивілізаційної інформаційної бази на духовний світ 

людства пов’язаний із зростаючими можливостями долучення до найвищих 

здобутків людського духу, духовно-ціннісних орієнтирів загальнолюдського 

масштабу все більших мас населення Землі, включення їх у процес розвитку 

високої моралі, духовноціннісних орієнтирів різних рівнів побутування, 
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загальнокультурного розвитку, створення належних умов для зростання 

інтелектуальної спільності людства, інтелектуалізації всієї людської 

діяльності.  

Розширення доступу до глобальної інформації, однак, створює лише 

умови для позитивного вирішення актуальних суспільних проблем. Реалізація 

цих умов залежить від теоретико-правових та організаційних засад організації 

інформаційних обмінів та забезпечення належного збереження вітчизняних 

інформаційних ресурсів. 

Слід зазначити, процеси глобальних інформаційних обмінів, що 

базуються на загальноцивілізаційній інформатизації, проявляють також і 

суттєві негативні тенденції впливу на суверенні інформаційні ресурси, якщо 

вони не регламентовані загальновизнаними нормативними актами. Ці 

тенденції не є прямим наслідком розвитку глобальних процесів.  

Головною причиною негативних наслідків для інформаційної бази 

суспільства є нерівномірність розвитку і, як наслідок, нерівномірність 

входження в глобальний інформаційний простір суб’єктів його використання. 

У даному разі під суб’єктами маються на увазі не лише державні, національні 

суспільні утворення, а й корпоративні об’єднання, а також всі інші учасники 

процесу глобальної інформатизації, що впливають на цей процес і відчувають 

його. 

Отже наявність системи нових внутріцивілізаційних протистоянь, 

впливів і суперечностей від характерних для індустріального суспільства 

енергетичних до інформаційних, інформаційно-технологічних у наш час стала 

доконаним фактом. І зроблені в кінці минулого тисячоліття прогнози 

справдилися: «усупереч егалітарним стереотипам постіндустріальної 

романтики, з’явився привид нової глобальної ієрархії, що енергійно реалізує 

проект багатоярусного станового світу»[2]. 

З урахуванням усього комплексу позитивних і негативних факторів 

функціонування і дальшого розвитку системи глобальних інформаційних 

ресурсів і зростаючих можливостей  їх впливу на національні суверенні 
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ресурси актуалізується питання організації ефективної безпеки вітчизняних 

ресурсів. Наявний досвід свідчить, що при цьому « подібне має впливати на 

подібне». Тобто, на озброєння при розробці безпекових технологій мають 

братися методики різного призначення, що функціонують нині в глобальному 

інформаційному просторі. 

Сучасна організація безпеки національних інформаційних ресурсів має 

враховувати існуючу ситуацію, пов’язану з відкритістю українського 

суспільства для  інформаційних впливів. Ця відкритість створила умови, за 

яких на внутрішньому інформаційному ринку разом з українськими 

виробниками інформаційної продукції (газет, журналів, книг, технічної 

літератури та документації, рекламної продукції, комп’ютерних видань, 

сайтів, баз, пошукових систем, програмного забезпечення, радіо і 

телепрограм, аудіо- та відеокасет, компакт-дисків, інформації на інших 

носіях, засобів тиражування інформації, зберігання й розповсюдження) 

успішно конкурують зарубіжні виробники інформації. 

При організації системи безпеки національних інформаційних ресурсів 

України слід мати на увазі, що сьогодні Україна належить до тих країн, на які 

здійснюється масований вплив інформаційної інфраструктури глобального 

інформаційного простору. Цей вплив можна назвати першою хвилею 

глобальної дії на суспільство, структуроване переважно за законами 

індустріальної доби, що відходить у минуле. 

Чинниками загроз міжнародному іміджу України, розвитку 

євроінтеграційних процесів, що можуть обернутися дестабілізацією 

внутрішнього політичного та соціально-економічного становища, є: 

–  відсутність стратегічних засад протидії силових структур 

негативному втручанню ззовні, упереджених дій з метою викривлення 

внутрішніх процесів, які відбуваються в інформаційному просторі; 

–  недостатній рівень координації та консолідації зусиль структур 

захисту національних інтересів і підтримання національної безпеки в цій 

сфері; 
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–  відсутність міжвідомчих механізмів проведення системного 

моніторингу та проблемно-орієнтованого аналізу інформаційного 

середовища, виявлення викликів і загроз, підготовки науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо запобігання їхньому розвитку. 

До чинників втрати «інформаційного суверенітету» 

телекомунікаційним середовищем України можливо віднести: надмірний 

рівень присутності іноземних компаній в інформаційному просторі країни; 

охоплення сферою їхніх інтересів найперспективніших високотехнологічних 

засобів інформації широкого доступу; використання в телекомунікаційних 

системах країни процедур і стандартів, які допускають неконтрольований збір 

та обробку широкого спектра соціальних, економічних та політичних даних з 

подальшим використанням їх під час «інформаційних війн». 

Слід зазначити , що певною мірою нейтралізація цих проблем може 

бути здійснена на шляху участі України в проектах розробки і створення 

окремих сегментів глобальних і регіональних систем безпеки, як одним із 

пріоритетних напрямів надання міжнародних послуг в інформаційній сфері.  

Тісно пов'язаною з розвитком сучасних телекомунікаційних систем може 

стати участь України в створенні глобальних супутникових навігаційних 

систем. 

При цьому розвиток міжнародного інформаційного співробітництва в 

умовах активізації глобалізаційних процесів для його учасників, націй і 

держав, може бути дієвим і перспективним при дотриманні по меншій мірі 

трьох основних умов: 

- коли вектор його направленості співпадає із напрямом 

загальноцивілізаційного розвитку і затрачені зусилля сприяють прискоренню 

цього розвитку. Ефективність такого співробітництва в першу чергу 

визначається розміром національного впливу на цей процес; 

- коли в процесі міжнародного співробітництва успішно 

використовуються, але не виснажуються національні інформаційні ресурси і 

процес співробітництва підкріплюється організацією власного 
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інформаційного виробництва, що оновлює інформаційну базу, розвиває 

національні традиції інфотворення; 

- коли інформаційні ресурси одержані в результаті міжнародних 

інформаційних обмінів не витісняють у внутрішньому обігу вітчизняні 

ресурси, а доповнюють їх, створюють базу для їх розвитку, задовольняють 

вітчизняні запити в інформації з меншими трудозатратами, ніж цього 

потребує організація власного інфотворення[3]. 

Для цього у ході нових досліджень, на базі наукового аналізу 

прогнозної бази, в тому числі й матеріалів комп’ютерної розвідки, мають 

визначатися найбільш перспективні сегменти міжнародного інформаційного 

виробництва, пов’язаного з розвитком міжнародного розподілу у сфері праці, 

і у відповідності з ним, для конкурентноздатної, ефективної участі 

українських інформаційних виробників у продукуванні інформаційних 

продуктів, орієнтованих на міжнародні ринки. При цьому мають бути 

створені сприятливі умови для використання національних традицій 

інформаційного виробництва (що проявляються і в характерних підходах 

вироблення організаційних рішень і в розвитку національних наукових шкіл і 

в базі характерній для нашої країни організації науково-інформаційної 

роботи, використання в якості сучасних інфоцентрів організаційної структури 

бібліотечних установ та ін.) для забезпечення оригінальних, 

високоефективних рішень проблем інформаційного забезпечення та рівня 

інформаційної безпеки сумірного зі світовими зразками якості. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО 

СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ 

 

Як відомо [1], службовою є інформація з обмеженим доступом до якої 

згідно закону [2] належить інформація: що міститься в документах суб'єктів 

владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову 

кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з 

розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 

наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і 

передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; зібрана в 

процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері 

оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 
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Обмеження доступу до інформації, у тому числі і до службової, 

здійснюється відповідно до закону [2] при дотриманні сукупності таких 

вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав 

інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 

інтерес в її отриманні. 

Тому документам, що містять інформацію, яка становить службову 

інформацію (СлІ), присвоюється гриф "для службового користування" (ДСК).  

Процедура віднесення інформації до СлІ та присвоєння її матеріальним 

носіям грифу ДСК проводиться експертними комісіями з питань таємниць 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими 

суб'єктами владних повноважень (міністерств, відомств, установ та 

організацій) згідно до складеного Переліку відомостей, що становлять 

службову інформацію (ПСлІ). Застосування такого "перелікового" підходу 

практикується у багатьох країнах світу при організації захисту інформації з 

обмеженим доступом для встановлення предмета злочинного посягання при 

розслідуванні випадків шпигунства, розголошення відомостей, втрати 

документів, що містять секретну інформацію (наприклад, у Російській 

Федерації). Перелікові системи засекречування відомостей також існують в 

США, ФРН, Франції, Японії тощо.  

В Україні, за висновками окремих громадських організацій [3], існуюча 

процедура формування ПСлІ в системі центральних органів виконавчої влади 

(ЦОВВ) є методологічно слабкою, слабоконтрольованою, непрозорою, 

неузгодженою між окремими ЦОВВ та непогодженою зі Службою безпеки 

України, що здійснює контроль за обігом документів, які містять СлІ [4]. Це 
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призводить до ухвалення ЦОВВ рішень, які суперечать одне одному, й 

зумовлює порушення прав та інтересів громадян.  

Перш за все, не розроблена чітка методологія віднесення тих чи інших 

даних до категорії СлІ, а методологія оцінки потенційної шкоди, що може 

виникнути у разі витоку тієї чи іншої СлІ, відсутня. Тому, формуючи ПСлІ, не 

проводять ані комплексний аналіз впливу включення/не включення тієї чи 

іншої категорії відомостей до СлІ на інші сфери державної політики, ані 

аналіз вигоди та витрат від включення/не включення тієї чи іншої категорії 

відомостей до СлІ. Включення до переліків відомостей, що становлять СлІ, 

без належного аналізу наслідків такого включення для інших сфер державної 

політики зумовлює цілий рід негативних суспільних явищ. Наслідком такої 

ситуації є формування ЦОВВ ПСлІ, які суперечать вимогам чинних законів 

України та не узгоджуються один з одним (зокрема щодо режиму обмежень 

доступу до окремих матеріалів та даних) [3].  

На думку авторів, до формування ПСлІ слід використовувати принципи, 

які закладені в основу Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, 

а саме: 1) визначення сфери діяльності (галузі, напрямку, класу тощо) до яких 

може належати службова інформація (наприклад у [5]: розвідка, зв'язок, 

радіоелектронна боротьба та ін.); 2) ідентифікація об’єкта відомостей (у 

цілому чи його складової частини) із встановленням можливої питомої ваги, 

що еквівалентна величині можливої істотної шкоди вищезазначеним 

інтересам і тому його скритність вимагає обмеження доступу; 3) 

прогнозування потенційної економічної шкоди та інших тяжких наслідків у 

разі розголошення чи трати матеріальних носіїв такої СлІ для їх власника 

(міністерства, відомства, установи та організації тощо);  4) розрахунок 

величини втрат у вигляді витрат на захист цієї інформації та упущеної 

вигоди внаслідок її вилучення із звичайного цивільного обороту; 5) 

погодження зі Службою безпеки України на усунення можливості 

суперечності з ПСлІ інших ЦОВВ та дотриманням вимог чинного 

законодавства. 
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Критерієм для визначення грифу ДСК може бути бальна оцінка 

величини можливої шкоди (W) у межах 0 < W < 1 у разі розголошення СлІ або 

втрати її матеріальних носіїв, а для держаної таємниці за [6-9]: 1 ≤ W < 10 – 

“таємно”; 10 ≤ W < 100 – “цілком таємно”; 100 ≤ W – “особливої важливості”.  
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ У 

БАНКІВСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

 
В Основних засадах розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки, затверджених Законом України від 9 січня 2007 року, 

інформаційну безпеку визначено як стан захищеності життєво важливих 

інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення 

шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що 

використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки 

застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, 
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використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності 

інформації [1]. 

Інформаційна безпека особистості може характеризуватись як стан 

захищеності особистості, різноманітних соціальних груп та об’єднань людей 

від впливів, здатних проти їхньої волі та бажання змінювати психічні стани і 

психологічні характеристики людини, модифікувати її поведінку та 

обмежувати свободу вибору [2]. 

У банківських правовідносинах загрози інформаційній безпеці 

особистості можуть виникати, насамперед, через обмеження доступу до 

банківської інформації, яка необхідна клієнту для свідомого прийняття 

юридично значущих рішень у взаємовідносинах з банком. Найбільш 

актуальною ця проблема є у відносинах, пов’язаних зі споживчим 

кредитуванням. Недостатня поінформованість про умови кредитування та 

сукупну вартість кредиту, застосування банками специфічних маркетингових 

прийомів, може спонукати особу до підписання кредитного договору, від 

якого за інших обставин вона б відмовилася. На даний час вітчизняне 

законодавство містить у цілому достатні правові підстави для захисту права 

особи на інформацію у правовідносинах, пов’язаних зі споживчим 

кредитуванням. Насамперед, право клієнта на доступ до інформації про 

діяльність банку закріплено статтею 56 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» [3]. Значно більше можливостей надає Закон України 

«Про захист прав споживачів» [4], у частині 2 статті 11 якого наведено 

перелік відомостей, які кредитодавець зобов’язаний повідомити споживачу у 

письмовій формі перед укладенням договору про надання споживчого 

кредиту. У свою чергу, положення цього закону конкретизовано в Правилах 

надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та 

сукупну вартість кредиту, затверджених постановою правління НБУ від 10 

травня 2007 року № 168 [5]. Так, зокрема, правилами встановлено, що кожен 

банк повинен розробити відповідну форму (бюлетень, довідка, повідомлення 

тощо) надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування та 
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орієнтовну сукупну вартість кредиту, яка повинна бути затверджена 

рішенням уповноваженого органу банку та доведена до відома його 

відповідних структурних підрозділів. Банки зобов’язані отримати письмове 

підтвердження споживача про ознайомлення із зазначеною інформацією до 

укладення кредитного договору. 

Інша загроза інформаційній безпеці особистості пов’язана з обробкою 

банками персональних даних своїх клієнтів та можливим розкриттям 

інформації, яка належить до категорії банківської таємниці. 

З набранням чинності Законом України від 1 червня 2010 року «Про 

захист персональних даних» [6] перед банками постала проблема 

забезпечення виконання його вимог у взаємовідносинах з клієнтами. У 

результаті набула поширення практика включення до договорів про надання 

банківських послуг окремого пункту щодо дозволу особи на обробку банком 

її персональних даних. 

Що ж до банківської таємниці, то порядок її розкриття закріплено у 

статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та деталізовано 

у Правилах зберігання, захисту, використання та розкриття банківської 

таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року 

№ 267 [7]. Порядок розгляду судами справ про розкриття банками інформації, 

яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб 

визначено главою 12 Цивільного процесуального кодексу України. За 

правопорушення, пов’язані з банківською таємницею, встановлена 

відповідальність, в тому числі, кримінальна за статтями 231 та 232 

Кримінального кодексу України. 

Загалом правове регулювання банківської таємниці є цілком 

адекватним. Однак практика постійно ставить нові питання. Так, наприклад, 

на сьогодні практично вся банківська спільнота стурбована подією, яка, на 

перший погляд, не стосується України. Йдеться про прийнятий у США Закон 

про податкові вимоги до іноземних рахунків. Відповідно до цього закону 

банківські установи будь-якої країни повинні повідомляти Службі внутрішніх 
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доходів США про відкриті рахунки клієнтів, котрі мають ознаки 

американської резидентності. Вітчизняні фахівці зазначають, що закон 

передбачає два шляхи передачі даних: безпосередньо банками або за 

посередництвом державних органів. Реалізація вітчизняними банками 

першого варіанту означатиме порушення режиму банківської таємниці. 

Другий варіант може бути реалізований шляхом укладення міжнародного 

договору, який передбачатиме обмін інформацією між податковими органами 

двох країн [8]. Теоретично можливим є і третій варіант. Вимоги прийнятого у 

США закону можна взагалі ігнорувати, оскільки формально його дія не може 

поширюватися за межі національної юрисдикції. Однак на практиці, 

враховуючи роль США у світовій фінансовій системі, наслідки такого 

ігнорування були б для вітчизняних банків катастрофічними. 

Таким чином, на інформаційну безпеку особистості у банківських 

правовідносинах впливають два основних різновиди загроз: 

– недостатня поінформованість клієнта банку про умови надання тієї чи 

іншої банківської послуги, що унеможливлює свідоме прийняття юридично 

значущих рішень; 

– можливість порушення порядку обробки персональних даних та 

розкриття інформації, яка належить до категорії банківської таємниці. 

Нейтралізація зазначених загроз потребує вдосконалення вітчизняного 

законодавства, а в певних випадках – використання міжнародно-правових 

механізмів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІСНУВАННЯ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ 

ТАЄМНИЦЬ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

 

На сьогодні в Україні фактично сформовано основні правові засади 

побудови інформаційного суспільства, а саме прийнято нормативно-правові 

актів, які регулюють суспільні відносини у сфері сприяння розвитку 

громадянського суспільства, створення інформаційних електронних ресурсів, 

захисту прав інтелектуальної власності на такі ресурси, гарантій та механізму 
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доступу до публічної інформації, розвитку електронного урядування та 

відкритого уряду, електронного документообігу, інформаційної безпеки тощо. 

Однією із умов розвитку інформаційного суспільства є вільний доступ до 

інформації і знань, крім обмежень, установлених законом. До таких обмежень 

відносимо існування правових режимів таємниць як видів інформації з 

обмеженим доступом. У цій роботі у якості прикладу будемо розглядати такі 

види таємниць як державна, комерційна, банківська і таємниця особистого 

життя людини. 

Розбудова інформаційного суспільства в Україні та світі спричиняє низку 

загроз для надійного збереження таємниць, спричиняючи необхідність 

посилення заходів інформаційної безпеки. У процесі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій забезпечення інформаційної 

безпеки стає ще однією умовою успішного розвитку інформаційного 

суспільства. Загальними для усіх видів таємниць пріоритетами діяльності у 

сфері інформаційної безпеки є: 

 сприяння вітчизняному виробництву засобів захисту інформації; 

 створення захищених інформаційно-телекомунікаційних систем; 

 запровадження сучасних захищених інформаційних технологій; 

 створення ефективної системи виявлення та запобігання загрозам 

державних і недержавних електронних інформаційних ресурсів, у тому 

числі щодо протидії розповсюдженню комп’ютерних вірусів, 

програмних і апаратних закладок, а також витоку інформації 

технічними каналами та за рахунок несанкціонованих дій; 

 забезпечення таємності інформаційних ресурсів, зокрема шляхом 

протидії комп’ютерним злочинам; 

 забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, які 

задовольняють потреби оборони та безпеки держави, кредитно-

банківських та інших сфер національної економіки, систем управління 

об’єктами критичної інфраструктури; 
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 впровадження захищеного механізму ідентифікації учасників 

електронної взаємодії; 

 формування системи моніторингу безпеки інформаційних ресурсів та 

систем тощо. 

Для кожного із взятих у якості прикладу видів таємниць існують також 

чинники, які впливають на перспективи існування правового режиму тільки 

даного виду таємниці. 

Так, для державної таємниці на рівні нормативно-правових актів до 

загроз існуванню відповідного правового режиму віднесено «відсутність 

процедури погодження з Адміністрацією Держспецзв’язку створення та 

розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься 

інформація, що є власністю держави» [1]. 

Така ж загроза характерна і для «інформації з обмеженим доступом, 

вимога щодо захисту якої встановлена законодавством» [1], що дає підстави 

поширити її вплив на перспективи існування правових режимів комерційної, 

банківської і таємниці особистого життя людини. 

Не зважаючи на урегульованість відносин щодо доступу до публічної 

інформації в Україні і більшості країн світу, всесвітньо відомі випадки з 

поширенням державних таємниць, ініційовані Е.Сноуденом, мотивуються 

потребою суспільства знати інформацію. Таким чином, розвиток правового 

режиму державних таємниць у сучасному інформаційному суспільстві має 

враховувати: 

1) необхідність однозначного відмежування державної таємниці від 

публічної інформації, що, на нашу думку, змінить процедуру віднесення 

відомостей до таких, що становить державну таємницю, і зменшить обсяг 

інформації, що охороняється; 

2) вразливість електронно-телекомунікаційної обробки державної 

таємниці, що спричинить посилення вимог до технічного і криптографічного 

захисту відповідної інформації; 
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3) мотивацію секретоносіїв до збереження державної таємниці, що 

посилить вимоги до вивчення відповідних осіб, зокрема дослідження 

психологічних чинників, що детермінують успішність збереження державної 

таємниці. 

Комерційна таємниця є одним із найменш врегульованих видів таємниць. 

Імперативні вимоги щодо відповідних правових режимів містяться не у всіх 

законодавчих системах провідних країн. Відсутній відповідний закон і в 

Україні. Окремі норми, закріплені у Цивільному і Господарському кодексах 

України, передбачають право суб’єкта господарювання на формування 

режиму комерційної таємниці. Жодних процедур щодо захисту, використання 

засобів, доступу законодавство не встановлює. Власник комерційної таємниці 

самостійно визначає такі процедури. Саме тому розвиток правового режиму 

комерційної таємниці в умовах інформаційного суспільства буде розвиватися 

повільно, оскільки власники такої комерційно значимої інформації 

самостійно встановлюють процедури і засоби захисту. 

А от власне захист комерційної таємниці ґрунтуватиметься на таких 

принципах: 

1) чим вища комерційна цінність інформації, тим вищий рівень її 

організаційного, технічного і криптографічного захисту; 

2) рівень загроз новітніх інформаційних технологій безпосередньо 

впливатиме на строк охорони комерційної таємниці і обсяг відомостей, які 

охоронятимуться. 

Правовий режим банківської таємниці останніми роками зазнає змін у 

зв’язку з всесвітніми тенденціями до «прозорості» фінансово-банківської 

інформації, спричиненими боротьбою з легалізацією доходів, отриманих 

злочинним шляхом [2]. Відбувається поступове «послаблення» захисту 

відомостей про клієнтів банківських установ з метою забезпечення 

ідентифікації клієнтів, визначення джерел походження коштів. 

Правовий режим таємниці особистого життя людини, частиною якого 

вважаємо режим персональних даних, також зазнає змін в умовах розвитку 
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інформаційних технологій. І це стосується переважно змін корпоративного 

регулювання відносин різноманітних соціальних сервісів у мережі Інтернет. 

Насамкінець відзначимо, що роль людини, її мотивації і психологічної 

здатності до збереження у таємниці певних відомостей суттєво впливатиме на 

дієвість правових режимів таємниць і в інформаційному суспільстві. Крім 

того, беззаперечною тенденцією розвитку будь-якого із перерахованих 

режимів таємниць в умовах інформаційного суспільства є залежність обсягу 

охоронюваної інформації від суспільного інтересу. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ПЕРЕДАЧІ ОБМІННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОГОВОРАМИ 

У СФЕРІ КОНТРОЛЮ НАД ОЗБРОЄННЯМ 
 

Специфічним видом міжнародного співробітництва, що належить до 

воєнно-політичної сфери, є верифікаційна діяльність України, яка спрямована 

на використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів 
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міжнародної безпеки шляхом дотримання міжнародних договірних 

зобов’язань у сфері роззброєння та контролю над озброєнням, моніторингу 

виконання зобов’язань зарубіжними державами-учасницями міжнародних 

договорів і є одним з ключових елементів стабільності на просторі ОБСЄ [1]. 

При цьому передбачаються обмежувальний, інформаційний, 

інспекційний та переговорний напрями верифікаційної діяльності. 

Інформаційна діяльність – це збір, опрацювання, підготовка обмінної 

інформації та поточних повідомлень України, їх передача офіційними 

каналами через Міністерство закордонних справ України [2]. 

Відповідно до законів України “Про оборону України” (ст.11), “Про 

Збройні Сили України” (ст.10), Указу Президента України “Про Положення 

про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб 

Збройних Сил України” на Генеральний штаб Збройних Сил України, а за 

розподілом функцій – безпосередньо на Управління верифікації, покладено: 

«... забезпечення згідно з міжнародними договорами у галузі 

роззброєння та контролю над озброєнням на території України та поза її 

межами, збір, опрацювання інформації та повідомлень відповідно до цих 

міжнародних договорів незалежно від підлеглості об'єктів інспектування ...» 

[3]. 

Виконання Україною завдань, пов’язаних з щорічним обміном 

інформацією, передбачено такими основними договірними напрямами: 

Договором про звичайні збройні сили в Європі (опрацювання близько 

4000 - 4500 повідомлень щорічно); Віденським документом 2011 року заходів 

зміцнення довіри та безпеки; (2500-3000 повідомлень щорічно); 

двосторонніми та багатосторонніми угодами між Україною та суміжними 

державами щодо додаткових заходів зміцнення довіри та безпеки (близько 

270 повідомлень); Договором про відкрите небо (1300); Глобальним обміном 

воєнною інформацією, Плануванням у галузі оборони (надається у 

друкованому вигляді з наступною перевіркою у електронних базах даних 

ОБСЄ); Договором між США та СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та 
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меншої дальності та Договором між США та СРСР про обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь (роботу за цими двома напрямами 

призупинено у зв’язку із завершенням дії договору про СНО у грудні 2009 

року). 

  На додаток до дипломатичних каналів зв’язку, 57 держав-учасниць 

ОБСЄ (крім Монголії) використовують систему зв’язку ОБСЄ для передачі 

повідомлень щодо заходів довіри та безпеки через головний сервер Групи 

підтримки зв’язку ОБСЄ у м. Відень, Австрія [4].  

Система повідомлень має враховувати жорсткі часові параметри щодо 

прибуття іноземних інспекторів з дипломатичним статусом до України. 

Відповідь щодо підтвердження про прийом інспекційної групи надається не 

пізніше встановленого часу. Як приклад, за Договором про звичайні збройні 

сили в Європі - протягом 3 годин після отримання запиту [4].  

В ході переговорів на Форумі співробітництва та безпеки ОБСЄ (далі - 

ФСБ) у Відні було прийняте Рішення ФСБ, в якому передбачалося 

проведення до 15 грудня 2002 року обміну інформацією щодо технічних 

даних та зовнішнього вигляду озброєнь і військової техніки, виконаних у 

друкованому вигляді та на CD-дисках. У 2004 році, на виконання рішення 

ФСБ ОБСЄ, державами-учасницями Віденського документу проведено новий 

обмін даними з Глобального обміну військовою інформацією у вигляді 

електронних версій фотокаталогів основних зразків озброєння.  

Для передачі офіційної обмінної інформації за Україну було розгорнуто 

спеціалізований вузол системи зв’язку ОБСЄ Київ - Відень, пряму лінію 

зв’язку Київ-Вашингтон.  

Прийом та відправлення офіційних повідомлень здійснюється 

цілодобово постійно діючою станцією кінцевого користувача, яка є одним з 

основних елементів національної мережі зв’язку ОБСЄ. Режим обробки 

повідомлень включає їх розробку у клієнтських програмах ІNA, ADS, 

відправку до центрального поштового серверу ОБСЄ у м. Відень та наступну 

передачу даних до держав-учасниць. Доступ до порядку роботи 
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автоматизованої системи даних та пов'язаних документів може бути надано 

на сайті http://www.cots.com/osce/. Встановлення зазначеної системної мережі 

розпочалося за допомогою фахівців ФРН, як однієї з країн-ініціаторів обміну 

інформацією з лютого 2002 року.  

За зверненням Міністерства закордонних справ України від 22.04.08  

№ 414/14-180-560 “Про надання Управлінню верифікації Генерального штабу 

Збройних Сил України права безпосередньої передачі та отримання обмінної 

інформації за міжнародними договорами у галузі контролю над озброєнням”, 

передача форматів повідомлень здійснюється без участі МЗС. Водночас, 

відправлення повідомлень, що стосується політичних рішень, наприклад, 

згідно з розділом ІІІ Віденського документу 2011 року [5] підлягає 

погодженню з Міністерством закордонних справ України. Обмін військово-

морською інформацією здійснюється за розпорядженням Кабінету Міністрів 

України  

від 02.10.03 № 595-р “Про забезпечення зміцнення довіри та безпеки у 

військово-морській галузі на Чорному морі”.  

По завершенні верифікаційного року представники України беруть 

участь у заході з перевірки обмінної інформації з німецькою стороною, яка 

визначена в НАТО державою-партнером України з питань верифікації 

обмінної інформації, а також у погодженні обмінної інформації за Україну у 

Координаційному верифікаційному комітеті НАТО в Брюсселі. 

Під час перевірки у грудні наші спеціалісти розповсюджують щорічну 

обмінну інформацію за Україну станом на 1 січня наступного року. А вже у 

січні електронні бази даних НАТО «VERITY» перевіряються на її 

достовірність у Центрі з верифікаційних завдань Бундесверу у м. 

Гайленкірхен. 

Виконання завдань державної ваги передбачає удосконалення обміну 

інформацією, як за рахунок програмного забезпечення так і завдяки 

вдосконаленню робочих станцій, що здійснюють обробку інформації.  



 39 

З метою досягнення взаємосумісності фахівці мають уточнювати 

особливості використання нового програмного забезпечення, яке 

застосовується у базі даних «VЕRITY». Другим етапом заходу є участь 

українських спеціалістів у семінарі з питань обміну та перевірки обмінної 

інформації, який відбувається зазвичай двічі на рік у січні та вересні в штаб-

квартирі Альянсу у Брюсселі. 

Потік баз даних, що циркулює серед усіх 57 країн ОБСЄ дуже значний. 

Крім аналізу форматів за інші країни, Україна постійно опрацьовує формати 

повідомлення про наміри провести інспекцію (F-29, F-33, F-36, F-101, F-104); 

та формати-відповіді України (F-00, F-31, F-34, F-37, F-102, F-105) про 

готовність прийняття інспекцій від країн-учасниць договорів на території 

України [6]. Проведення таких робіт пов’язане з необхідністю мати певне 

обладнання сучасного рівня з надійним засобами системного захисту на всіх 

етапах та постійно підвищувати фахову кваліфікацію українських 

спеціалістів. 

Положення міжнародних договорів розповсюджуються на всю 

територію держави, не обмежуючись об’єктами Збройних Сил України, що 

при наданні інформації потребує координації дій причетних міністерств та 

інших державних органів виконавчої влади України. Зокрема, об’єктом уваги 

Договору про звичайні збройні сили в Європі виступають озброєння та 

військова техніка, що утримуються у складі усіх силових структур (МВС, 

Держприкордонслужби, СБУ), Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, на підприємствах Державного концерну “Укроборонпром”, у 

науково-дослідницьких установах, і, навіть, встановлені у стаціонарній 

експозиції, що потребує комплексної чіткої та швидкої взаємодії при наданні 

даних обмінної інформації за договорами у сфері контролю над озброєнням. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ  

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИХ ОРГАНІВ 

 
Діяльність режимно-секретних органів державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять 

діяльність, пов'язану з державною таємницею, направлена на розроблення та 

здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного 

контролю за їх додержанням. 

До основних завдань РСО, визначених ст. 21 Закону України «Про 

державну таємницю» [1] належить 7 завдань, здійсненя частни з яких яких 

перебачає збір, накопичення, зберігання, пошук інфомації, а саме: 

-  недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до секретної 

інформації;  

-  організація та ведення секретного діловодства;  

- здійснення контролю за станом режиму секретності в державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях та на підпорядкованих їм об'єктах.  

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин широко 

застосовуються системи автоматизації виробничих процесів, обліку 

матеріальних запасів, управління кадрами та інші. Автоматизація 

виробництва  — один з головних напрямів науково-технічного прогресу. 

Автоматиза́ція виробни́цтва — вищий рівень розвитку машинної техніки, 

коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без 

участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку 

автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи 

технологічних машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні 
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електронних обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів, 

інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно об'єднаних 

промисловими мережами [2]. 

Однією із можливих стратегій в організації процесів автоматизації 

діяльності режимно-секретних органів може бути прийнята ERP стратегія 

(англ. Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства) ERP це 

організаційна стратегія інтегції виробництва та процесів, управління 

трудовими процесами, фнансового менежменту та управління активами. ERP-

системаце втілюється в програмний пакет, який реалізує стратегию ERP [3]. 

Також під терміном ERP розуміють спеціалізоване програмне 

забезпечення, яке виконує функції автоматизації певних напрямів діяльності 

підприємства. Відповідно, під ERP-системами розуміють інформаційні 

системи, які використовують програмне забезпечення ERP. 

Від початку 90-рр. почалось розширення функціональності ERP-систем 

від суто виробничої сфери до різних застосувань. В основу ERP-систем з 

розширеними функціональними можливостями покладене використання 

добре перевірених внутрішніх модулів корпоративних систем (бек-офісів), які 

розроблялись для використання на виробничих підприємствах. 

Діючі сьогодні ERP-системи можна умовно розподілити на два типи: 

 ERP-системи, спеціально призначені для автоматизації певного виду 

діяльності підприємства 

 ERP-системи для послуг. 

В основу роботи сучасних ERP-систем покладено використання нових 

інформаційних технологічних платформ: 

 SOA (Service Oriented Architecture) - використовується для 

стандартизації взаємодії і сумісної роботи різних прикладних програм. Серед 

практичних прикладів SOA можна зазначити впровадження Web-сервісів у 

роботу ERP-систем. При цьому Web-додатки взаємодіють між собою згідно зі 

стандартними протоколами, які можуть включати протоколи XML, HTTP, 

UDDI, SOA. Однією з основних переваг SOA є можливість швидко і з 
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мінімальними витратами реагувати на зміни у компанії, рекомбінуючи 

сервіси відповідно до нової конфігурації бізнес-процесів, а не розробляючи 

систему повторно від самого початку. Іншими характеристиками SOA є 

зростаюча модульність розгортання та кросплатформеність. 

 SaaS (Software as a Service) - надає сервіси повного віддаленого 

управління ERP-системою. Наприклад: для організацій, які не мають 

самостійного досвіду управління системою. Компанії, які використовують 

SaaS можуть швидко розгорнути або змінити програмні додатки, 

використовуючи Internet як корпоративну платформу для ефективного 

управління бізнесом. SaaS надає широкі можливості з впровадження ERP 

навіть для невеликих компаній (із загальною кількістю комп'ютерів не 

більшою 10). При цьому значно зменшуються витрати на підтримку роботи 

IT-інфраструктури та закупівлю ліцензій на використання програмного 

забезпечення. 

Впровадження в діяльність РСО засобів автоматизації дозволить 

зменьшити трудоміські процеси обліку матеріальних носіїв секретної 

інформації, мати міттеву інформацію про місце їх знаходження та осіб що з 

ними працюють, відстежувати обізнаність осіб, що мають допуск до 

державної таємниці, готувати документи для подання Звіту про стан 

забезпечення охорони  державної таємниці та інші питання. 

Розробка спеціалізованого програмного забезпчння може бути 

проведена в рамках науково-дослідних та дослідно-конструкторськіх робіт із 

злученням фахівців в галузі охорони державної таємниці, створення  ERP-

систем та технічного захисту інформації за рахунок державного замовлення. 

Отримане в результаті цих робіт програмне забезпечення на безоплатній 

основі буде постачатися до РСО та впроваджуватися в його роботу.  

Навчання працівників РСО можливо здійснюватися за 

стандартизованими програмами на курсах підвищення кваліфікації 

Національної академії СБ України. Отримані знання будуть корисні для 

працівників у разі зміни місця роботи  в межах РСО. 
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Для початку розроблення програмного забезпечення автоматизації 

діяльності РСО необхідно розробити обгрунування процесів, які підлягають 

врахуванню при розробці, можливості локальних систем, можливості 

мережевих систем, необхідність технічного захисту або кріптографічного 

захісту.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні питання захисту персональних даних викликає занепокоєння 

у значної кількості людей в Україні у зв’язку із можливістю незаконного 

поширення, несанкціонованого використання персональних даних. Так, в 

країні існує відповідний правовий механізм захисту персональних даних 
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(Конституція України, ратифіковані міжнародні стандарти, Закон України 

«Про захист персональних даних»), проте у реальному житті цей правовий 

механізм важко реалізується на практиці. Об’єктивно, це може визначатися 

труднощами політичної та соціально-економічної реформації, яка триває в 

Україні досить повільно. З іншого боку, побутує думка, що проблема захисту 

персональних даних у наш час не актуальна у зв’язку з нерозвиненістю 

громадянського суспільства, наявністю менталітету примата держави і 

низьким рівнем інформатизації. При цьому зрозуміло, що немає жодної 

області життєдіяльності людини та держави, де не оброблялися б персональні 

дані.  

Таким чином, вищезазначена проблема має розглядатись крізь призму 

потреби у створенні в державі цілісного та ефективного механізму захисту 

людиною своїх прав стосовно її персональних даних. Відтак, зазначена 

проблема може бути вирішена, в першу чергу, завдяки удосконаленню 

правового регулювання захисту персональних даних на рівні рамкового 

Закону. 

Прийняття 1 червня 2010 року Закону України «Про захист персональних 

даних», який набув чинності 1 січня 2011 року [1], ратифікація Верховною 

Радою України у липні 2010 року Конвенції Ради Європи про захист осіб у 

зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового 

протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних [2-

3], створення спеціального уповноваженого органу у сфері захисту 

персональних даних (Державної служби України з питань захисту 

персональних даних) стало важливим етапом становлення ефективної системи 

захисту персональних даних в Україні як в правовому так і в інституційному 

значенні. 

З моменту прийняття Закону України «Про захист персональних даних» 

(далі – Закон) влітку 2010 року, його норми кардинально змінювали декілька 

разів.  У 2012 році лейтмотивом змін до Закону були висновки експертів Ради 

Європи та Європейського Союзу щодо перегляду більшості його положень та 
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приведення їх у відповідність до Директиви № 95/46/ЄС «Про захист 

фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення 

таких даних» (далі – Директива № 95/46/ЄС) [4] та неоднозначна практика 

його застосування як державними органами так і приватним сектором.  

У 2013 році законодавцем знову було внесено суттєві зміни до Закону. На 

цей раз основною метою змін до Закону було необхідність забезпечення 

повної незалежності спеціального уповноваженого органу у сфері захисту 

персональних даних відповідно до вимог Додаткового протоколу до 

Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних та Директиви № 95/46/ЄС, а також  подальше 

удосконалення його норм.  

За своєю природою Закон є рамковим. Він не містить чітких правових 

норм щодо захисту персональних даних у певних сферах життєдіяльності (у 

сфері трудових, фінансових відносин тощо). Він визначає лише загальні 

правила поведінки у сфері захисту персональних даних. Конкретні механізми 

застосування тієї чи іншої норми Закону слід шукати в інших законах або 

підзаконних актах. 

Слід констатувати, що правозастосовча практика у сфері захисту 

персональних даних є досить неоднозначною. На сьогодні (не дивлячись на 

зміни у 2012 та 2013 роках) норми Закону потребують подальшого суттєвого 

удосконалення. На підставі аналізу трирічного застосування на практиці 

положень Закону1 виявлено певні прогалини в регулюванні правових 

відносин у сфері захисту персональних даних на рівні Закону. Основними 

напрямами змін до Закону є:  

- удосконалення сфері дії Закону;  

- удосконалення понятійно-категоріального апарату;  

- створення дієвого механізму захисту права людини на власні 

персональні дані, 
                                                
1 Під час аналізу враховувались скарги та звернення фізичних та юридичних осіб, що надходили до 
Державної служби України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД України), інформаційно-аналітичні 
матеріали ДСЗПД України щодо практики застосування законодавства про захист персональних даних.   
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- запровадження механізму встановлення самим суб’єктом персональних 

даних режиму конфіденційності своїх даних; 

-  диференціація персональних даних в залежності від режиму доступу до 

них, оскільки віднесення всіх персональних даних до інформації з обмеженим 

доступом, а саме конфіденційної інформації, є не зовсім коректним [5, с. 9]; 

- уточнення загальних та особливих вимог до обробки персональних 

даних;  

- удосконалення питань міжнародного співробітництва та транскордонної 

передачі персональних даних. 

Невирішеним на сьогодні залишається низка питань щодо інституційно-

правового механізму захисту персональних даних. З 01.01.2014 контроль за 

дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних та інші 

повноваження у цій сфері здійснює Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини (далі – Уповноважений). Наділення Уповноваженого 

нормотворчими функціями у сфері захисту персональних даних не зовсім 

відповідає його правовій природі. Так, питання формування та реалізації 

державної політики у відповідних сферах покладено на гілку виконавчої 

влади на чолі з Кабінетом Міністрів України. В свою чергу, стаття 23 Закону 

України «Про захист персональних даних», якою визначені повноваження 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту 

персональних даних, не містить повноважень щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері захисту персональних даних. Крім того, 

відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» [6] Уповноважений здійснює свою 

діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. 

Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне 

перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і 

поновлення порушених прав і свобод. Разом з цим, на сьогодні продовжує 

функціонувати Державна служба України з питань захисту персональних 
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даних, яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері захисту персональних даних. Питання щодо формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних одним 

незалежним органом державної влади залишається відкритим. 
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ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 
Сучасний стан регулювання банківських відносин у зарубіжних країнах 

свідчить про зменшення «закритості» інформації про клієнтів банківських 

установ. Такі тенденції зумовлюються необхідністю протидії легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншим фінансовим 

правопорушенням.  

Разом з тим, інститут банківської таємниці існує у переважній більшості 

провідних країн світу. Правові системи таких держав передбачають 

можливість правомірного доступу до банківської таємниці – її розкриття, 

тобто отримання інформації про клієнта банківської установи на законних 

підставах конкретним уповноваженим суб’єктом.  

При цьому виникають проблемні питання різноманітного плану.  

По-перше, можливість розкриття банківської таємниці про клієнта банку 

однієї держави правоохоронному органу іншої держави. Так, не зважаючи на 

те, що директивами Ради Європи рекомендується податковим службам 

розвивати робочі зв'язки, обмін досвідом та співпрацю у вивченні практичних 

досягнень у ліквідації податкових збитків, велика кількість країн досить часто 

відмовляється надавати податковим органам інших країн необхідну 

інформацію, зокрема і таку, яка становить банківську таємницю. Прикладом 

чого є відомий факт, коли «представники митної служби Франції одержали у 

Швейцарії судові вироки за спробу отримати перелік вкладників одного з 

банків на її території» [1, с. 651]. 

З іншого боку існує тенденція на збільшення «відкритості» банківської 

таємниці. Зокрема, за словами генерального директора Організації 
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економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Ангеля Гурріа «завершення 

зловживання заходами банківської таємниці, яке полегшує відхилення від 

оподатковування, є частиною широкого руху з очищення однієї з найбільш 

суперечливих сторін глобалізованої економіки» та «підтримка G20 зусиль, 

спрямованих на вдосконалення прозорості та обміну інформацією» [2]. 

По-друге, неоднозначно визначаються процедури розкриття банківської 

таємниці у межах однієї держави. На прикладі України можна відзначити 

наступне. 

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську 

таємницю, розкривається банками на таких підставах: 

1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої 

інформації; 

2) за рішенням суду; 

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України — на їх 

письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної 

особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за 

конкретний проміжок часу;  

4) органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу 

щодо наявності банківських рахунків; 

5) центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з 

питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, 

пов'язаних з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового 

моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій;  

6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань 

виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню 

відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», стосовно стану 
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рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи — 

суб'єкта підприємницької діяльності [3, ст. 62].  

З вересня 2012 року обмеження стосовно отримання інформації, що 

містить банківську таємницю, передбачені статтею 62 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», не поширюються на працівників Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні ними функцій і 

повноважень, передбачених Законом України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб». Відповідні зміни були внесені до Правил зберігання, 

захисту, використання та розкриття банківської таємниці [4]. 

Положення статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

не поширюються також на випадки надання спеціально уповноваженому 

органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації (далі 

— Уповноважений орган) про фінансові операції у випадках, передбачених 

законом про боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.  

Порядок розкриття інформації, що містить банківську таємницю, під час 

проведення кримінального провадження визначається розділом 4 Правил 

№ 267 і з дотриманням вимог, визначених Кримінальним процесуальним 

кодексом України.  

Передбачається два варіанти: вилучення (виїмка) речей і документів, які 

містять інформацію, що становить банківську таємницю, і тимчасове 

вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить 

банківську таємницю. 

Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що 

становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого 

судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Банк зобов'язаний 

надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і 

документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, 

особі, зазначеній в ухвалі. 
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Представник банку в разі проведення вилучення (виїмки) речей і 

документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, на 

підставі ухвали зобов'язаний: 

ознайомитися з оригіналом ухвали, що пред'являється особою, 

зазначеною в ухвалі; 

отримати від особи, що пред'явила ухвалу: 

 копію ухвали; 

 опис речей і документів, які містять інформацію, що становить 

банківську таємницю, та вилучаються на виконання ухвали; 

 копію протоколу про вилучення (виїмку) речей і документів, які містять 

інформацію, що становить банківську таємницю (у разі складення 

протоколу особою, що пред'явила ухвалу). 

Обшук та огляд речей і документів, які містять інформацію, що 

становить банківську таємницю, їх тимчасове вилучення під час цих слідчих 

(розшукових) дій проводяться на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на 

обшук або огляд володіння особи та в порядку і з дотриманням вимог глави 

16 розділу II, статей 234-237 глави 20 розділу III Кримінального 

процесуального кодексу України, норм Закону про банки, що забезпечують 

охорону банківської таємниці. 

Представник банку в разі проведення тимчасового вилучення речей і 

документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, на 

підставі ухвали слідчого судді під час обшуку або огляду зобов'язаний: 

ознайомитися з оригіналом ухвали слідчого судді, що пред'являється 

особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді; 

отримати від особи, що пред'явила ухвалу слідчого судді: 

 копію ухвали слідчого судді; 

 копію протоколу обшуку або огляду (у разі складення протоколу 

особою, що пред'явила ухвалу). 

Питання, яке викликає як науковий, так і практичний інтерес, - це 

регламентація процедури розкриття банківської таємниці на рівні Постанови 
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Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267. Однак 

оскільки у відповідні правовідносини вступають як банківські установи, так і 

державні органи (органи СБ України, прокуратури, Антимонопольного 

комітету України та інші), доцільно було б визначити відповідну процедуру 

на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України. Тому 

деталізація процедури розкриття банківської таємниці має носити 

надвідомчий характер. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 
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ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 
 

Все більше науковців та практиків поділяють позицію, що національна 

безпека окремої країни побудована на принципах закритих систем, стає 

неефективною, беззахисною перед новими викликами [1, с. 127]. Тому 

національним інтересам України відповідає створення максимально 

інтегрованої системи безпеки через налагодження, підтримання й 

вдосконалення напрацьованих механізмів співробітництва, у тому числі у 

сфері забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом. 

Одним з таких напрямків є налагодження міжнародного 

співробітництва та встановлення міжнародно-правових стандартів захисту 

інформації з обмеженим доступом, що має супроводжуватися імплементацією 

відповідних міжнародних договорів у систему національного права. На 

сьогодні активно розвивається система міждержавних двосторонніх відносин у 

сфері взаємного захисту інформації з обмеженим доступом. Це зумовлено 

насамперед необхідністю гарантування захисту інформаційних ресурсів на 

двосторонньому, здебільшого міжурядовому рівні [2, с. 225-226]. 

За роки незалежності в Україні створена розгалужена договірно-правова 

база з різних питань співробітництва з більшістю країн близького та далекого 

зарубіжжя, а також міжнародними організаціями, яка налічує більше 

чотирьох тисяч багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів [3; 4; 

5; 6 та ін.]. Кожен четвертий такий договір містить норми, які стосуються 

питань співробітництва в інформаційній сфері та унормовують питання 



 55 

обміну різного роду відомостями. Безпосередньо обмін інформацією 

(секретними та службовими відомостями) здійснюється між партнерами за 

умови дотримання кожною із Сторін вимог національного законодавства, 

забезпечення охорони переданих відомостей та використання інформації 

відповідно до заявлених цілей. 

На часі питання щодо подальших напрямків розвитку міжнародного 

співробітництва у сфері забезпечення охорони інформації з обмеженим 

доступом, серед яких вбачаються пріоритетними наступні. 

Насамперед, це діяльність, спрямована на гармонізацію та уніфікацію 

положень вітчизняного законодавства з міжнародними стандартами, нормами 

та правилами забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом. З 

метою формування відповідних пропозицій та забезпечення їх упровадження 

в діяльність державних органів, усунення прогалин та суперечностей у 

законодавчих актах складовими такої роботи має стати, насамперед, 

критичний ґрунтовний аналіз положень зарубіжного безпекового та 

інформаційного законодавства. Важливим є узагальнення досвіду відповідних 

іноземних інституцій управління вказаною сферою. Необхідно додатково 

проаналізувати наявні в Україні матеріали конференцій, рекомендації 

міжнародних організацій та пропозиції державних органів зарубіжних країн 

тощо.  

Як вже зазначалося нами раніше, робота із імплементації та внесення 

відповідно до міжнародних норм та стандартів концептуальних змін до 

законодавства з питань забезпечення охорони державної таємниці й 

службової інформації повинна проводитись послідовно та комплексно, 

виключно на підставі науково-обґрунтованих висновків та пропозицій. Для 

цього в Україні є необхідний науковий потенціал та профільні науково-

дослідні установи, які готовий до подальшої активної роботи у вказаному 

напрямку. 

Іншим важливим напрямком є поліпшення практичної предметної 

взаємодії на пiдставi укладених угод та налагодження постійного обміну 
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інформацією між компетентними органами (державними органами та 

спеціальними службами держав або відповідальними структурами 

міжнародних організацій) в широкому спектрі безпекових питань, зокрема, 

щодо викликів, ризиків та загроз забезпечення охорони інформації з 

обмеженим доступом, напрямків розвитку та реформування компетентних 

органів, досвіду та результатів їх діяльності. Врай важливим при цьому є 

відпрацювання та узгодження форм i засобів оперативного зв’язку, 

комунікативних каналів.  

Додаткового опрацювання потребують ряд питань щодо участі у якості 

спостерігачів представників України у діяльності профільних структур 

НАТО, Ради Європи, які координують практичну діяльність та напрямки 

наукових дослідження у сфері забезпечення охорони інформації з обмеженим 

доступом.  

Вбачається перспективними напрямок, пов'язаний із налагодженням 

співпраці з навчальними та науково-дослідними установами зарубіжних 

країн, які опікуються проблемами забезпечення охорони інформації з 

обмеженим доступом. Реалізація зазначеного напрямку має здійснюватися з 

урахуванням інтересів забезпечення національної безпеки за рахунок участі 

державних органів нашої країни в реалізації міжнародних проектів, спільних 

програмах перспективних наукових досліджень, технічної співпраці тощо. 

Пріоритетним має стати сприяння формуванню спільних навчальних та 

науково-дослідних програм інститутів. 

Стажування та навчання за кордоном найбільш перспективних 

працівників практичних підрозділів та науковців сприятиме підвищенню їх 

рівня теоретичної та практичної підготовки, дасть поштовх для проведення 

авторських досліджень, забезпечення інформаційного обміну, розширення 

наукових контактів із зарубіжними науковцями тощо. 

Підсумовуючи все вище сказане, слід зазначити, що в державі в 

основному створено договірно-правову базу для налагодження та розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері забезпечення охорони державної 
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таємниці та службової інформації. Україна відповідно до укладених 

міжнародних договорів активно співпрацює у сфері забезпечення охорони 

державної таємниці та службової інформації з іноземними державами, їх 

правоохоронними органами і спеціальними службами, а також із 

міжнародними організаціями, насамперед, НАТО, ЄС. 

Водночас, з урахуванням здійснених практичних кроків до 

євроінтеграції України, міжнародну співпрацю у сфері забезпечення охорони 

державної таємниці та службової інформації у сучасних умовах необхідно 

значно розширювати за такими напрямками як: гармонізація та уніфікація 

положень вітчизняного законодавства з міжнародними стандартами; 

поліпшення практичної взаємодії на пiдставi укладених угод та налагодження 

на постійній основі обміну інформацією між компетентними органами; 

запровадження співробітництва вітчизняних навчальних та науково-

дослідних установ із зарубіжними. Згідно з цими напрямами на державному 

рівні доцільно розробити відповідні заходи, що дозволять суттєво підвищити 

ефективність національної системи забезпечення охорони державної таємниці 

та службової інформації. 
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ЩОДО НЕДОСКОНАЛОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ  

 

Ефективність охорони державної таємниці знаходиться у прямій 

залежності від якості законодавства, яке призване реалізувати вимоги статті 17 

Конституції України щодо забезпечення інформаційної безпеки України. 

Проте, результати аналізу практики складення адміністративних протоколів за 

порушення законодавства в сфері охорони інформації з обмеженим доступом 

засвідчили недосконалість правової бази, що знижує ефективність 

правозастосовної діяльності у цьому напрямку. 

Це пов’язано з тим, що диспозицію порушень, за які встановлено 

відповідальність за ст.212-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП), було сформульовано з урахуванням 
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положень та термінів, визначених у Законі України «Про охорону державної 

таємниці» в редакції від 21 січня 1994 року.  

У 1999 році цей Закон був прийнятий у новій редакції, яким визначено 

новий зміст окремих його термінів. Однак перелік порушень та застосовані у 

диспозиції статті 212-2 КУпАП терміни у сфері охорони державної таємниці 

не були приведені у відповідність до положень нової редакції Закону. 

Так, пункти 2 та 3 частини першої статті 212-2 КУпАП передбачають 

відповідальність за: 

 - засекречування інформації: про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися та 

загрожують безпеці громадян; про стан здоров’я населення, його життєвий 

рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та 

соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан 

правопорядку, освіти та культури населення; про факти порушень прав і 

свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; іншої інформації, яка 

відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, не може бути засекречена; 

- безпідставне засекречування інформації. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну таємницю» (в 

редакції 1994 року), засекречування інформації, що віднесена до державної 

таємниці, здійснюється шляхом надання відповідному документу, виробу або 

іншому матеріальному носію інформації грифа секретності. 

На даний час, засекречування інформації – це процедура прийняття 

(державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії 

відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням 

ступеня їх секретності шляхом обгрунтування та визначення можливої шкоди 

національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, 

включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну 
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таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього (стаття 1, абзац 

шостий частини четвертої статті 8 Закону в редакції 1999 року). 

З огляду на встановлену Законом процедуру засекречування інформації 

та кількість задіяних суб’єктів у цьому процесі, є надто проблематичним 

довести вину державного експерта з питань таємниць та інших осіб, причетних 

до порушення пунктів 2 або 3 частини першої статті 212-2 КУпАП та 

притягнути їх до адміністративної відповідальності за це правопорушення. 

Пункт 5 частини першої цієї статті передбачає відповідальність за 

порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та 

доступу до державної таємниці.  

Згідно із редакцією Закона 1994 року, рішення про надання доступу до 

конкретної інформації, що становить державну таємницю, приймають 

керівники державних органів, підприємств, установ і організацій, в яких 

здійснюються роботи або зберігаються носії інформації, пов'язані з цією 

інформацією (стаття 21). Допуск до державної таємниці надається на підставі 

наказу керівника підприємства, установи або організації, де працює, перебуває 

на службі чи навчається громадянин (стаття 22).  

Виходячи з цих положень, відповідальність за пунктом 5 частини першої 

статті 212-2 КУпАП має наставати за порушення встановленого порядку 

допуску та доступу до державної таємниці, що вчинили керівники державних 

органів, підприємств, установ і організацій, в яких здійснюються роботи або 

зберігаються носії інформації, пов'язані з цією інформацією. 

Відповідно до редакції Закону 1999 року, допуск до державної таємниці 

надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують 

його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної  

діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення 

їх перевірки (стаття 22). 

Рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації 

(категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв приймають керівники 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ  
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та  організацій, у яких виконуються роботи, пов'язані з державною таємницею, 

або зберігаються матеріальні носії секретної інформації (стаття 27). 

Отже, надання допуску до державної таємниці та надання доступу до 

державної таємниці – це два різні поняття як за своїм змістом, процедурою, 

так і за суб’єктами вчинення таких дій, тому притягнути до відповідальності 

особу, яка винна в порушенні встановленого законодавством порядку надання 

допуску та доступу до державної таємниці, є неможливим. 

Крім цього, перелік порушень, визначених частиною першою статті 212-

2 КУпАП, не передбачає відповідальності громадян, яким надано доступ до 

державної таємниці, за недотримання вимог режиму секретності.  

Як показала практика правозастосовної діяльності щодо складання 

адміністративних протоколів за цією статтею уповноваженими особами 

регіональних органів СБУ та ДОДТЛ, за порушення секретоносіями 

законодавства про державну таємницю їх дії кваліфікуються за пунктом 6 

чатини першої статті 212-2, тобто невжиття заходів щодо забезпечення 

охорони державної таємниці та незабезпечення контролю за охороною 

державної таємниці. 

Разом з тим, відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про 

державну таємницю», забезпечення охорони державної таємниці відповідно до 

вимог режиму секретності в державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких 

пов'язана з державною таємницею, покладається на керівників зазначених 

органів, підприємств, установ і організацій. 

Так само, здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони 

державної таємниці зобов'язані керівники державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (стаття 37).  

Законодавство про адміністративні правопорушення не знає інститутів 

аналогії законів. Тому заходи адміністративного стягнення можуть бути 

застосовані лише за вчинення діянь, прямо передбачених нормою 

адміністративного права як заборонених. 
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Таким чином, суб’єктом відповідальності за пунктом 6 частини першої 

статті 212-2 можуть бути тільки керівники державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх заступники з 

питань режиму, начальники РСО або їх заступники, спеціально призначені 

наказом керівника працівники, що забезпечують режим секретності, а також 

посадові особи, яким такі повноваження визначено їх функціональними 

обов’язками. 

Враховуючи викладене, наукові та практичні працівники Служби 

безпеки України з урахуванням теоретичних та практичних напрацювань 

мають спільними зусиллями розробити у найкоротший термін проект змін до 

редакції статті 212-2 КУпАП.  

 
 
 

УДК 65.012.8 
Солодка О. М. 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

Національна академія СБ України 

 

«ПРАВО БУТИ ЗАБУТИМ» ЯК АКТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Надзвичайна популярність Інтернету як засобу комунікації та 

спілкування людей з різних частин не лише однієї країни, а й світу, попри 

позитив, актуалізує питання належного захисту персональних даних, зокрема 

правового закріплення можливості вилучення інформації за бажанням її 

власника, що представляє в Європейському союзі т.зв. «право бути забутим».  

Поняття «права бути забутим» існувало в Європі з 1995 року в усіх 

країнах-членах ЄС: кожна людина може вимагати видалити свої персональні 

дані у будь-який момент за виключенням окремих обмежень. Разом з  цим, 
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розширення можливостей обміну інформацією, стало причиною розширення 

поняття цього права в ЄС, що ми й маємо на меті розглянути. 

Важливо зазначити, що нові вимоги ЄС передбачено поширити і на 

соціальні мережі, які базуються в США, оскільки, будь-яка компанія, що 

випускає онлайн-продукти, призначені в тому числі для європейських 

споживачів повинна відповідати правилам ЄС незалежно від того, де фізично 

розташовуються її сервери. Для цього була розроблена програма «US-EU Safe 

Harbor», що передбачає добровільну згоду американських компаній на 

щорічне підтвердження відповідності їх політики обробки персональних 

даних вимогам ЄС. Слід додати, що у порівнянні з правилами США політика 

ЄС щодо захисту персональних даних є більш жорсткою, що виражається в 

активному державному контролі і обов'язковому одержанні згоди 

користувачів на операції з їх персональними даними. 

Зокрема, запропоновано правило приватності за умовчанням, тобто 

користувачі соціальних мереж і сайтів повинні давати згоду на публікацію 

своїх персональних даних. А практика, коли їхня особиста інформація стає 

публічною за умовчанням (тобто, якщо користувач не вибере «приватний 

режим» у налаштуваннях), має бути визнана незаконною. Правило 

приватності за умовчанням також передбачає заборону передання 

персональних даних користувачів різним додаткам, доступним у соціальних 

мережах. Порушення вказаних вимог передбачає накладення штрафу на 

компанії порушники у вигляді 2% від їх обороту. 

«Право бути забутим» стосується також деяких інформаційних 

ресурсів, архіви котрих доступні в мережі. Це передбачає, що громадяни 

зможуть вимагати видалити з таких архівів свої фотографії та інтерв’ю, навіть 

якщо в минулому вони дали згоду на інтерв’ю в газеті чи появу в телесюжеті, 

проте і цей аспект має свої особливості. 

У практиці європейських судів уже прецеденти з таких справ. 

Наприклад, іспанський суд постановив прибрати інформацію про людину з 

пошукової «видачі» Google: лікаря Г. Руссо (позивач) розкритикували в одній 
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зі статей газети El Pais ще в 1991 році через розбіжності з пацієнтом, які 

незабаром були вирішені. Проте й надалі при введенні його імені в Google 

одним з перших з’являвся компрометуючий матеріал. Слід зазначити, що до 

газети El Pais, на сайті якої розміщена стаття, таких вимог не висувалось, 

оскільки періодичні видання підпадають під дію закону про свободу 

самовираження засобів масової інформації. 

На сьогодні залишається дискусійним питання щодо можливості 

вилучення чи внесення змін до персональної інформації особи, яка померла. 

Зазначене питання майже у жодній країні не врегульовано, хоча керівництво 

соціальної мережі Facebook нещодавно заборонило редагувати сторінки таких 

користувачів і змінювати налаштування приватності, проте виникає питання, 

яким чином встановлюється факт смерті. 

Відтак, сучасний стрімкий процес розвитку інформаційного суспільства 

в умовах тотальної інформатизації гостро ставить питання захисту 

персональних даних в мережі Інтернет.  

Зміст «права бути забутим» включає право на вилучення персональної 

інформації) у  разі бажання її власника, правило приватності за умовчанням, 

можливості вилучення чи внесення змін до персональної інформації особи, 

яка померла. 

Правове закріплення та реалізація «права бути забутим» ускладнюється 

надшвидким темпом переходу подібної інформації від її власника до інших 

користувачів (друзів, родичів і т.п.) в умовах відсутності кордонів у 

віртуальному світі та різними правовими нормами, які регулюють зазначені 

відносини у різних країнах. 
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УДК 621.396 

Тиква В. Л. 

старший викладач 

Національна академія СБ України 

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВІД 

НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ 

 

Відповідно до вимог законів України "Про інформацію", "Про державну 

таємницю" та "Про захист інформації в автоматизованих системах" [8-10] 

основним об'єктом захисту в інформаційних системах є інформація з 

обмеженим доступом, що становить державну або іншу, передбачену 

законодавством України, таємницю, конфіденційна інформація, що є 

державною власністю чи передана державі у володіння, користування, 

розпорядження. 

Загалом, об'єктом захисту в інформаційній системі є інформація з 

обмеженим доступом, яка циркулює та зберігається у вигляді даних, команд, 

повідомлень, що мають певну обмеженість і цінність як для її власника, так і 

для потенційного порушника технічного захисту інформації. 

Потенційні загрози несанкціонованого доступу до інформації в 

інформаційних системах поділяють на цілеспрямовані (умисні) та випадкові. 

Умисні загрози можуть маскуватися під випадкові шляхом довгочасної 

масованої атаки несанкціонованими запитами або комп'ютерними вірусами. 

Розглянемо можливі канали витоку інформації та варіанти 

несанкціонованого доступу до неї. 

За відсутності законного користувача, контролю та розмежування 

доступу до термінала кваліфікований порушник легко використовує його 

функціональні можливості для несанкціонованого доступу до інформації, що 

підлягає захисту, шляхом уведення відповідних запитів або команд. 
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За наявності вільного доступу до приміщення можна візуально 

спостерігати інформацію на засобах відбиття і документування, викрасти 

паперовий носій, зняти зайву копію, а також викрасти інші носії з 

інформацією: лістинги, магнітні носії та ін. 

Особливу загрозу становить безконтрольне завантаження програмного 

забезпечення, в якому можуть бути змінені установки, властивості, дані, 

алгоритми, введено "троянську" програму або вкорінено комп'ютерний вірус, 

що виконують деструктивні несанкціоновані дії. Наприклад, запис інформації 

на сторонній носій, незаконне передавання у канали зв'язку, 

несанкціонований друк документів, порушення їх цілісності, несанкціоноване 

копіювання важливої інформації, важливість якої визначається та 

обмежується на дуже короткий або, навпаки, тривалий час. 

Загрозливою є ситуація, коли порушник — санкціонований користувач 

інформаційної системи, який у зв'язку зі своїми функціональними обов'язками 

має доступ до однієї частини інформації, а користується іншою за межами 

своїх повноважень. З боку санкціонованого користувача є багато способів 

порушення роботи інформаційної системи й одержання, модифікування, 

поширювання або знищення інформації, що підлягає захисту. Для цього 

можна використовувати, насамперед, привілейовані команди введення-

виведення, неконтрольованість санкціонованості або законності запиту і 

звернень до баз та банків даних, серверів тощо. Вільний доступ дає 

порушникові можливість звертатись до чужих файлів і баз даних та 

змінювати їх випадково або умисно. 

Під час технічного обслуговування апаратури можуть бути виявлені 

залишки інформації на її носіях (поверхні твердих дисків, магнітні стрічки та 

інші носії). Стирання інформації звичайними методами (засобами 

операційних систем, спеціальних програмних утиліт) неефективне з погляду 

технічного захисту інформації. Порушник може поновити і прочитати її 

залишки, саме тому потрібні тільки спеціальні засоби стирання інформації, 

що підлягає захисту. 
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Під час транспортування носіїв територією, яка не охороняється, 

виникає загроза перехоплення інформації, що підлягає захисту, і подальшого 

ознайомлення з нею сторонніх осіб. 

Зловмисник може стати санкціонованим користувачем інформаційної 

системи у режимі розподілу часу, якщо він попередньо якось визначив 

порядок роботи санкціонованого користувача або якщо він працює з ним на 

одних лініях зв'язку. Він може здійснити підключення до лінії зв'язку між 

терміналом та процесором ЕОМ. Крім того, без переривання роботи 

санкціонованого користувача порушник може продовжити її від його імені, 

анулювавши сигнали відключення санкціонованого користувача. 

Обробка, передача та зберігання інформації апаратними засобами 

інформаційної системи забезпечуються спрацюванням логічних елементів на 

базі напівпровідникових приладів. Спрацювання логічних елементів 

зумовлено високочастотним зміщенням рівнів напруг і струмів, що 

призводить до виникнення в ефірі, ланках живлення та заземлення, а також у 

паралельно розміщених ланках й індуктивностях сторонньої апаратури 

електромагнітних полів, які несуть в амплітуді, фазі й частоті своїх коливань 

ознаки оброблюваної інформації. Використання порушником різних 

приймачів може призвести до несанкціонованого витоку та перехоплення 

дуже важливої інформації, що зберігається в інформаційній системі. Зі 

зменшенням відстані між приймачем порушника й апаратними засобами 

інформаційної системи ймовірність приймання таких інформаційних сигналів 

збільшується. 

Окремим видом дуже небезпечної перспективної загрози професійних 

порушників є так звані радіочастотні засоби електромагнітного ураження, які 

спричиняють ураження напівпровідникової елементної бази за рахунок 

надпотужної енергетичної дії електромагнітних випромінювань 

радіочастотного діапазону, що може призвести до повної або тимчасової 

відмови в роботі інформаційної системи у найбільш відповідальних 

ситуаціях. 



 68 

Несанкціоноване підключення порушником приймальної апаратури та 

спеціальних датчиків до ланцюгів електроживлення та заземлення, 

інженерних комунікацій і каналів зв'язку в трактах передачі даних може 

спричинити модифікацію та порушення цілісності інформації в комп'ютерних 

мережах. 
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ОХОРОНА СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Процес розбудови демократичної, правової держави в Україні 

безпосередньо пов’язаний з додержанням та належною реалізацією 

гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та громадянина, 

зокрема їх права на інформацію. Важливою і необхідною складовою 

механізму здійснення права на інформацію є гарантування доступу громадян 

до службової інформації, а також чітка правова регламентація виключних 

випадків його (доступу) обмеження. Існують випадки, коли органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування фактично безпідставно 

відмовляють у наданні інформації, відносячи її до службової інформації; 

існують великі труднощі в отриманні громадянами локальних нормативно-

правових актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Проте, сьогодні можемо констатувати випадки, коли окремі державні 

органи проводять власну інформаційну політику, нерідко спрямовану на 

компрометацію інших інститутів влади [1]. А це вже може стосуватися 

питання гарантування національної інформаційної безпеки.  

Законом «Про доступ до публічної інформації» [2] введена нова 

категорія інформації з обмеженим доступом – службова інформація (ст. 9).  

До такої інформації належать відомості: 1) з документів суб’єктів владних 

повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, 

доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму 

діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій 

органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують 
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публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрані в процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 

країни, які не віднесено до державної таємниці. 

Щодо категорії службової інформації, зазначеної в пункті 1, то після 

прийняття органом чи установою рішення дана інформація має бути вилучена 

з категорії службової й втрачатиме статус інформації з обмеженим доступом 

або ж буде віднесена повністю чи частково до іншої категорії інформації з 

обмеженим доступом - якщо в процесі розробки напрямку діяльності, 

здійснення нагляду змінилися (стали відомі нові) обставини й проявився 

переважаючий інтерес в утаємничені інформації повністю чи частково. 

Потреба у втаємниченні службової інформації пов’язана тим, що 

органам влади в певних випадках потрібно обговорювати й приймати рішення 

не публічно (щоб не спричинити ажіотажу, спекуляцій на ринку, 

приховування доказів чи фактів правопорушень і т.п.), якщо йдеться про 

інформацію з вищевказаного пункту 1, а також тим, що окремі масиви 

інформації правоохоронних органів не потребують складних заходів захисту 

як у державній таємниці, але їхнє оприлюднення дуже ймовірно зашкодить 

інтересам держави, суспільства чи окремих суб’єктів, якщо йдеться про 

інформацію з пункту 2 вище. 

Закон “Про доступ до публічної інформації” визначає (п. 2 ст.6) три 

загальні умови обмеження доступу до інформації: 

- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 

або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 

для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 

для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

- розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 

- шкода від оприлюднення такої інформаціє переважає суспільний 

інтерес в її отриманні. 
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Наявність одночасно всіх цих умов суб’єкт владних повноважень має 

встановити, приймаючи рішення про обмеження доступу до певної 

інформації. 

Іншими словами інформацію можна віднести до службової тільки за 

умови проходження, так званого трискладового тесту. Перша складова 

полягає в тому, що інформація закривається лише тоді, коли її 

розповсюдження може загрожувати легітимній меті (захист національної 

безпеки, територіальної цілісності і т.д.). Але цього недостатньо, для 

обмеження доступу до інформації треба застосовувати другу складову: 

з’ясувати чи шкода від розповсюдження конкретної інформації буде 

суттєвою. Третя складова визначає: а що суттєвіше шкода від оприлюднення 

такої інформації чи від її втаємничення? Закриваючи доступ до будь-якої 

інформації орган влади повинен довести усі три складові. 

Підсумовуючи, відмітимо, що відповідно до ст. 9 Закону України “Про 

доступ до публічної інформації”, до службової інформації “може” належати, 

окрім зібраної в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності та у сфері оборони країни, лише інформація “що міститься в 

документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу 

службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони 

пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням 

контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом 

прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю 

рішень”. 

Вищенаведений абзац містить обов’язкові і виключні умови, за 

одночасної наявності яких інформацію лише і може бути віднесено до 

службової: 

1. Інформація має міститься у “внутрівідомчій” службовій 

кореспонденції, доповідних записках і рекомендаціях. 
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2. Такі документи мають бути пов’язані з розробкою напрямку 

діяльності відповідного органу чи зі здійсненням його контрольних чи 

наглядових функцій. 

3. Такі документи мають передувати публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень. 

Таким чином, обмеженню в доступі може підлягати лише та службова 

інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 

становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи 

або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної 

влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню 

та/або прийняттю рішень. 

Виходячи із проведеного аналізу практики діяльності органів публічної 

влади щодо віднесення інформації до службової, до переліку даного виду 

інформації з обмеженим доступом слід відносити лише ті відомості, що 

підпадають до обмеження як службова інформація, а саме: інформація, що 

міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять 

внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, 

якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або 

здійсненням контрольних,  наглядових функцій органами державної влади, 

процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень. 

Якщо перелік інформації з обмеженим доступом не є вичерпним, 

додаткові дані та зміни вносяться до нього згідно законодавства України, а не 

пунктами «інші відомості» та «примітки». 

Всі дані віднесені до інформації з обмеженим доступом повинні 

позитивно пройти тест щодо трьох обов’язкових вимог зазначених в п. 2 ст. 6 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути 

обмеженим у доступі. 
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Не може бути обмеженою у доступі суспільно-важлива інформація, 

інформація про використання бюджетних коштів, матеріальних ресурсів чи 

комунального майна. 

Законодавчі вимоги щодо службової інформації запрацюють, коли буде 

ухвалений новий закон про даний вид службової інформації. Таким законом 

може бути Закон «Про службову інформацію в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування». Основними структурними елементами 

даного Закону повинні бути: встановлення порядку віднесення відомостей до 

службової інформації, чіткого визначення переліку відомостей, що не можуть 

бути віднесені до службової інформації та переліку відомостей, що 

відносяться до службової інформації, порядок реєстрації документів, що 

містять відомості, які становлять службову інформацію, встановлення 

порядку і термінів розкриття відомостей, що становлять службову 

інформацію, деталізація повноважень органів державної влади у сфері 

віднесенні інформації до категорії службової, її правової охорони, 

встановлення контролю за забезпеченням захисту службової інформації. 
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ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. 

 

Важливою складовою забезпечення інформаційної безпеки держави  є 

забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом – інформації,  

доступ до якої обмежений згідно з законодавством з метою захисту прав і 

законних інтересів суб’єктів права на таємницю. Забезпечення такої охорони 

здійснюється як технічними, так і правовими заходами, що зосереджені в 

нормативних приписах чинного законодавства. 

Прийнятий у 2012 році новий Кримінальний процесуальний кодекс 

України (надалі – КПК України), нормами якого визначається правова 

процедура провадження у кримінальних справах,  містить ряд законодавчих 

положень щодо забезпечення гласності і відкритості кримінального 

провадження як важливої умови неупередженого, всебічного і повного 

дослідження обставин кримінального правопорушення та ухвалення на цій 

основі законного, обґрунтованого і справедливого рішення. Водночас, 

нормативні приписи частини 2 статті 27 КПК України передбачають певні 

обмеження засади гласності і відкритості, зокрема у випадках необхідності 

запобігти розголошенню відомостей, що становлять охоронювану законом 

таємницю. Таке обмеження спрямовано на охорону відомостей про особисте 
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та сімейне життя особи та відомостей у сфері оборони, економіки, науки і 

техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку, 

розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України.  

Одразу слід зауважити, що на відміну раніше діючого кримінально-

процесуального законодавства, чинний КПК України закріпив вичерпний 

перелік відомостей, які містять охоронювану законом таємницю. Такою 

таємницею, насамперед, є: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу 

масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення 

авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити 

лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення 

нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить 

комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську 

таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого 

характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів 

телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у 

тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання 

тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні 

або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних 

даних; 9) державна таємниця. Чинний КПК України закріплює ряд певних  

особливостей щодо роботи з такого роду інформацією. 

Так, проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять 

охоронювану законом таємницю,  може здійснюватися виключно на підставі 

ухвали слідчого судді або суду за умови доведеної і виправданої необхідності 

втручання у права і свободи особи (ст. 162 КПК України). Крім того, 

кримінальний процесуальний закон забороняє надавати можливість для 

ознайомлення з певними речами та документами, що містять адвокатську 

таємницю, навіть за умови доведеної необхідності отримання такої 

інформації. Згідно положень статті 161 КПК України, речами і документами, 

до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну 

інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка 
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представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги; 2) об'єкти, 

які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією. Такий 

підхід законодавця свідчить про підвищення ролі захисту інформації з 

обмеженим доступом та зміщення акцентів з пріоритету інтересів держави 

над правами і свободами особи та інтересами суспільства. 

До числа законодавчих новел слід віднести запровадження особливого 

порядку кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. Відтепер охорона державної таємниці під час 

кримінального провадження забезпечується дотриманням режиму 

секретності, що визначає необхідність повної і точної реалізації під час 

досудового та судового провадження широкого кола заходів, передбачених 

Законом України «Про державну таємницю». Водночас, положення частини 7 

статті 517 КПК України чітко визначають, що здійснення кримінального 

провадження, яке містить державну таємницю, не є підставою для обмеження 

прав його учасників, крім випадків, передбачених законом та обумовлених 

необхідністю забезпечення охорони державної таємниці. 

Незважаючи на прогресивні нововведення чинного КПК України в 

напрямі забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом, слід 

зазначити, що окремі положення вітчизняного законодавства потребують 

подальших розробок і  доопрацювань. Так, залишається невизначеною 

процедура оформлення тимчасового доступу до речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю, залишається спірним питання щодо 

виключності переліку охоронюваної законом таємниці, передбаченого 

приписами статті 162 КПК України, потребують вдосконалення нормативні 

приписи стосовно забезпечення охорони інформації щодо особи, взятої під 

захист, тощо. Убачається, що подальша розробка означених та інших проблем 

має стати одним із пріоритетних завдань наукової діяльності в стінах 

Національної академії Служби безпеки України та інших провідних 

навчальних закладів, що займаються комплексним дослідженням питань 

забезпечення інформаційної безпеки української держави.  



 77 

Література 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України (станом 

на 21.02.2014) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-

12, № 13, ст.88). 

2. Про державну таємницю: Закон України (станом на 16.10.2014)  

// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93.  

3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282. 

4. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у  кримінальному  

судочинстві: Закон України (станом на 13.04.2012) //  Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51.  

5. Доктрина інформаційної безпеки України : Указ Президента України 

від 8 липня 2009 року N 514/2009.  

 
 
 
УДК 342:65.012.8(477) 

Фастовець В.А. 

кандидат юридичних наук 

Національна академія СБ України 
 

ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ 
ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ 

ТАЄМНИЦІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
  

Відповідно до статті 1 Закону України "Про державну таємницю" 

державна таємниця – це вид таємної інформації, що охоплює відомості у 

сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної 

безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 

національній  безпеці  України. Її охорона являє собою комплекс 

організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та 

оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню 
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секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв. З урахуванням 

особливого значення для держави охорони даного виду інформації (у тому 

числі – і на стадії досудового розслідування та судового розгляду), 

вітчизняним законодавцем у Кримінальному процесуальному кодексі України 

(далі – КПК України) [1] в главі 40 окремо регламентовано особливості 

здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю.  

Разом із тим, слід констатувати, що окремі норми КПК України, 

зокрема, котрі регламентують допуск суб’єктів кримінального процесу до 

відомостей, що становлять державну таємницю, не узгоджені з деякими 

положеннями Закону України "Про державну таємницю" [2]. Подібна 

неузгодженість на практиці викликає багато запитань як у співробітників 

органів досудового розслідування, так і у працівників прокуратури та суду, 

що своєю чергою може призвести до порушення  законодавства у сфері 

охорони державної таємниці. 

Так, згідно з частиною 4 статті 517 КПК України, доступ до матеріалів, 

які містять відомості, що становлять державну таємницю, надається 

захисникам та законним представникам підозрюваного, обвинуваченого, 

потерпілому та їхнім представникам, перекладачу, експерту, спеціалісту, 

секретарю судового засідання, судовому розпоряднику, яким надано допуск 

до державної таємниці, та які потребують його під час здійснення своїх прав і 

обов'язків, передбачених цим Кодексом, виходячи з обставин, встановлених 

під час кримінального провадження. Рішення про надання доступу до 

конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв приймаються у формі 

наказу або письмового розпорядження керівником органу досудового 

розслідування, прокурором, судом. 

Таким чином, законодавець визначив, по-перше, коло суб’єктів надання 

доступу до конкретної таємної інформації (керівник органу досудового 

розслідування, прокурор або суд). Особливої уваги заслуговує той факт, що 

особа, на яку статтею 40 КПК України покладено обов’язок здійснювати 
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проведення досудового слідства (слідчий), правом надання такого доступу не 

наділена. 

По-друге, законодавцем визначено порядок оформлення зазначеними 

вище суб’єктами такого доступу – у формі наказу або письмового 

розпорядження. Слід зазначити, що подібне формулювання наведеної статті 

КПК України суперечить іншим положенням цього ж нормативно-правового 

акту.  

Так, відповідно до статті 110 КПК України, процесуальними рішеннями 

є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, 

суду. У свою чергу, судове рішення приймається у формі ухвали або вироку, 

які мають відповідати вимогам, передбаченим статтями 369, 371-374 цього 

Кодексу, а рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. 

Таким чином, чинний КПК України (як і інші нормативно-правові акти) не 

передбачає оформлення рішень керівника органу досудового розслідування, 

прокурора або суду у вигляді наказу або письмового розпорядження. Подібні 

документи зазначених вище суб’єктів можуть бути оскаржені іншими 

учасниками кримінального провадження та визнані в подальшому 

незаконними. 

Необхідно наголосити, що згідно зі статтею 1 Закону України "Про 

державну таємницю", доступом до державної таємниці є надання 

повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з 

конкретною секретною інформацією та  провадження діяльності, пов'язаної з 

державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною 

інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, 

цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень. 

Водночас, частинами 1 та 2 статті 27 Закону України "Про державну 

таємницю" передбачено, що доступ до державної таємниці надається 

дієздатним  громадянам України, яким надано допуск до державної таємниці 

та які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи 

науково-дослідної діяльності або навчання. Рішення про надання доступу до 
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конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її 

матеріальних носіїв приймають керівники державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у яких 

виконуються роботи, пов'язані з державною таємницею, або зберігаються 

матеріальні носії секретної інформації. 

Таким чином, Законом України "Про державну таємницю", по-перше, 

не передбачено можливість надання доступу до державної таємниці 

керівником органу досудового розслідування (за винятком випадку, коли 

робота з відомостями кримінального провадження, що становлять державну 

таємницю, виконувалася у очолюваному ним органі досудового 

розслідування), прокурором або судом. Окрім того, потреба надання доступу 

до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, 

наприклад, законним представникам підозрюваного, обвинуваченого, 

потерпілому або його представникам не пов’язана з їх службовою, 

виробничою, науковою чи науково-дослідною діяльністю або навчанням, що 

також згідно з наведеної вище статті Закону України "Про державну 

таємницю", виключає їх доступ до таких матеріалів. 

Висновки. Підсумовуючи наведене, можемо зробити висновок про 

необхідність внесення змін до статті 517 КПК України з метою приведення її 

у відповідність до статті 110 зазначеного нормативно-правового акту, а саме: 

визначити, що рішення про надання доступу до матеріалів кримінального 

провадження, які містять відомості, що становлять державну таємницю, 

приймаються у формі постанови керівника органу досудового розслідування 

або прокурора, а також ухвали суду. На нашу думку, доцільно також 

визначити в якості суб’єкта надання такого доступу не керівника органу 

досудового розслідування, а слідчого. 

Окрім того, з метою приведення статті 27 Закону України "Про 

державну таємницю" у відповідність до положень КПК України, необхідно 

внести до неї зміни в частині додаткового визначення порядку надання 

доступу до матеріалів кримінального провадження, які містять відомості, що 
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становлять державну таємницю, керівником органу досудового 

розслідування, прокурором або судом під час кримінального провадження. 
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Національна академія Служби безпеки України 
 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО–ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  

ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Засадничим підґрунтям діяльності СБ України з охорони та 
контррозвідувального захисту державної таємниці є криміналізація суспільно-
небезпечних посягань, що порушують встановлений законодавством порядок 
її обігу, завдають шкоди інтересам держави у тих сферах її діяльності, де 
наявні секретні відомості.  

За чинним Кримінальним кодексом України державна таємниця є 
предметом злочинів, передбачених статтями  111 «Державна зрада» (у формі 
шпигунства), 114 «Шпигунство», 328 «Розголошення державної таємниці», 
ст. 329 «Втрата документів, що містять державну таємницю», 422 
«Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну 
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таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості» які, 
відповідно до ст. 216 Кримінально-процесуального Кодексу України, 
належать до підслідності Служби безпеки. 

Відповідно до диспозицій зазначених статей протиправними щодо 
державної таємниці визнаються такі дії: 

- передача, або збирання з метою передачі іноземній державі, 
іноземній організації або їх представникам (ст. 111,114) 

- розголошення особою, якій ці відомості були довірені, або стали 
відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 328, 422). 

- втрата документів, предметів або інших матеріальних носіїв 
секретної інформації особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала 
результатом порушення встановленого законом порядку поводження із 
зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної 
інформації або предметами (ст. 329, 422). 

Цей перелік кримналізованих діянь практично у незмінній формі 
притаманний вітчизняному законодавству про кримінальну відповідальність,  
вже понад 80 років. Разом з тим, аналіз кримінально правової охорони 
державної таємниці свідчить про наявність прогалин в законодавстві, 
недоліків чинних норм КК, що знижує ефективність їх застосування. Так, 
наприклад: 

1. Відповідно до ст. 114 КК України збирання (а точніше було б 
сформулювати – незаконне заволодіння) секретних відомостей є караним лише 
за умови наявності мети їх передачі іноземним державам, іноземним 
організаціям чи їх представникам. Без такої мети (наприклад, для використання 
у науковій роботі, у виробничій діяльності, з цікавості, чи для колекції), це 
діяння взагалі не передбачає кримінальної відповідальності. Відсутність 
визначеної в законі мети збирання на практиці, як правило, зумовлює 
застосування до осіб, що його здійснювали, профілактичних заходів, або 
притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності, якщо у 
способах збирання не вбачається інших складів злочинів. Проте, ці дії, так само 
як розголошення державної таємниці чи втрата її матеріальних носіїв, 
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створюють реальні передумови потрапляння секретної інформації до зазначених 
в законі іноземних адресатів, отже становлять значну суспільну небезпеку.  

Виникає дещо парадоксальна ситуація, – з одного боку законодавець 
криміналізує розголошення, втрату і передачу іноземцям секретів особами, яким 
ці відомості були довірені, або стали відомі у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, як передумови до їх потрапляння до іноземної держави (організації), 
а з іншого боку - залишає безкарними спроби отримання цих відомостей 
сторонніми особами, які, на відміну від секретоносіїв (осіб, яким секретна 
інформація була довірена, або стала відома у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків), не мають перед державою жодних зобов’язань щодо збереження 
таємниць та, відповідно до чинного КК, не можуть бути притягнуті до 
відповідальності за подальше розголошення чи втрату відомостей, що 
становлять державну таємницю. Відсутність статусу секретоносія дозволяє такій 
особі практично випасти з поля зору контррозвідувальних органів і, за умови 
виникнення умислу на передавання відомих їй секретів іноземцям, здійснити це 
з мінімальним ризиком кримінального покарання. 

Важко зрозуміти логіку законодавця, який лишивши неврегульованими 
згадані дії щодо державної таємниці, передбачає кримінальну відповідальність 
за їх вчинення щодо таємниці комерційної (ст. 231 КК України). До того ж, 
законодавцем криміналізовано придбання, викрадення, привласнення вимагання 
та зберігання (по суті – форми збирання) зброї (статті 262, 263 КК), наркотичних 
засобів та психотропних речовин (статті 307, 309, 312 КК), комп’ютерної 
інформації (ст. 362 КК) тощо, у той час як аналогічні дії щодо відомостей, які 
становлять державну таємницю, незважаючи на їх значно більшу суспільну 
небезпеку, залишаються кримінально не караними.  

За чинним КК України крадіжка секретних відомостей без мети 
передачі їх іноземним адресатам може бути кваліфікована за ст. 185, а решта 
способів її незаконного збирання без мети передачі іноземцям не є 
кримінально караними.  

Розглядаючи аналогічну ситуацію в КК РФ, В.Н. Рябчук відсутність 
норми що встановлює відповідальність за збирання секретних відомостей та 
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викрадення їх матеріальних носіїв без мети передачі іноземним «адресатам» 
вважає «серйозним пробілом, який має бути усунуто» [1, с.706]. 

Відповідальність за незаконне здобування секретної інформації, без мети її 
подальшої передачі адресатам шпигунства, передбачена у законодавстві 
багатьох іноземних держав (ст. 124 КК Литви; ст. 256 КК Італії; ст. 120 КК 
Бельгії; ст. 110а КК Данії; ст. 413-11 КК Франції; п.2 Секції ІІ Закону про 
державні секрети Англії тощо). Щоправда є приклади і альтернативних підходів. 
Так, законодавець ФРН, визначивши суб’єктом розголошення державної 
таємниці будь-яку особу, не став встановлювати відповідальність за 
протиправне володіння державними секретами. Проте, на нашу думку, такий 
приклад не є вартим запозичення у вітчизняне законодавство. 

Виходячи з викладеного вбачається доцільним встановити кримінальну 
відповідальність за «незаконне заволодіння або зберігання відомостей, що 
становлять державну таємницю», передбачивши у цій нормі спеціальну підставу 
звільнення від кримінальної відповідальності за добровільну видачу органам 
влади матеріальних носіїв такої інформації та добровільне взяття на себе особою 
зобов’язань щодо її нерозголошення. В окремій нормі доцільно також 
встановити відповідальність за незаконне використання відомостей що 
становлять державну таємницю.  

2. Відповідно до ст. 114 КК України протиправною визнається 
передача або збирання з метою передачі відомостей, що становлять державну 
таємницю лише іноземній державі, іноземній організації або їх представникам. 
Ті ж самі дії, вчинені громадянином України або іноземцем (за умови що вони 
не є суб’єктами злочину, передбаченого ст. 328 КК України «Розголошення 
державної таємниці») де адресатом передачі секретної інформації є не іноземна 
державна чи недержавна організація або особа, що їх представляє, на сьогодні 
взагалі не передбачають кримінальної відповідальності.  

Зауважимо, що запропонована криміналізація незаконного заволодіння 
або зберігання відомостей, що становлять державну таємницю, сприятиме 
запобіганню як передаванню секретів будь-яким неналежним адресатам так і їх 
незаконному отриманню представниками будь-яких українських організацій. 
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3. Чинний КК України, всупереч положенням ч.9 ст.7 Закону «Про 
основи національної безпеки України», що визначає розголошення державної 
таємниці загрозою національним інтересам і національній безпеці України, 
відносить розголошення державної таємниці та втрату її матеріальних носіїв 
до злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 
кордонів, забезпечення призову та мобілізації та до військових злочинів, у той 
час як шпигунську діяльність (статті 111, 114) – до злочинів проти основ 
національної безпеки України.  

Втім, для держави, діяльність якої і забезпечує основи національної 
безпеки, немає принципового значення результатом яких саме протиправних 
дій щодо державної таємниці було спричинено шкоду її інтересам, а отже - 
безпеці. Відтак, можемо констатувати, що протиправні посягання, 
передбачені статтями 328, 329, 422 КК, співвідносяться з протиправними 
посяганнями, передбаченими ст. 114 (111) КК як «умисне тяжке тілесне 
ушкодження» (ст. 121 КК) та «умисне легке тілесне ушкодження» (ст.125) або 
«необережне тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження» (ст.128). Так 
само, як при будь-якому тілесному ушкодженні об’єктом злочину виступає 
здоров’я особи, так і при будь якому посяганні на державну таємницю 
об’єктом злочину має визнаватись безпека держави (державна безпека) яка, за 
своєю сутністю, становить основу національної безпеки України, а не 
абстрактний «встановлений законодавством порядок забезпечення охорони 
державної таємниці». Отже, з урахуванням об’єкта посягання, якому 
завдається шкода, вбачається доцільним діяння, передбачені статтями 328, 
329 КК віднести до Розділу I КК “Злочини проти основ національної безпеки 
України”, збільшивши максимальні санкції: у ч.1 ст. 328 з 5 до 6 років, У 
ст.329 верхню межу санкції, передбаченої ч.1, збільшити з 3 до 6 років, а 
санкції передбаченої ч. 2 цієї статті – відповідно з 5 до 6 років позбавлення 
волі. Статтю 422 КК виключити з кодексу як таку, що дублюється та 
поглинається складами злочину, відповідальність за який передбачена ст. 328, 
329 КК України. 
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Такий підхід дозволить визначити ці злочини як тяжкі (відповідно ст.12 
КК) та отримати підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, передбачених у ч. 2 ст. 246 КПК. 

4. Зрозуміло, що відомості з різним ступенем секретності мають 
неоднакове значення для державних інтересів України, що обумовлює різні 
правила поводження з ними. Зважаючи на різний ступінь суспільної 
небезпечності посягань на різні категорії відомостей, які становлять державну 
таємницю («таємно», «цілком таємно», «особливої важливості»), вважаємо за 
доцільне у санкціях статей 114, 328, 329 КК диференціювати кримінальну 
відповідальність залежно від конкретної категорії цих відомостей. 

5. Виділення в законодавстві про кримінальну відповідальність різних 
суб’єктів шпигунства, в залежності від їх громадянства, а відтак і окремої форми 
державної зради вбачається недоцільним. Натомість, спеціальним суб’єктом, 
при вчиненні шпигунства за обтяжуючих обставин, пропонується визнати особу, 
якій державні секрети були довірені чи стали відомими у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків.  

Також, вважаємо за доцільне передбачити у статтях 114, 328, 329 
кваліфікований склад - вчинене в умовах воєнного стану або у зв’язку зі 
збройним конфліктом. 

Запропоновані новації, на нашу думку, дозволять усунути наявні 
прогалини та суттєво посилити кримінально – правову охорону відомостей, що 
становлять державну таємницю. 
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"ШПИГУНСЬКИХ" ПРОГРАМ-ВІРУСІВ 
 

З метою незаконного збору розвідувальних даних спецслужби різних 

держав створюють колосальну кількість програм-вірусів. За даними 

аналітиків, лише Агентство Національної Безпеки США здійснило злом і 

зараження вірусами понад 50 000 комп'ютерних мереж у світі, що дозволило 

встановити в них програмне забезпечення, яке надає можливим отримувати 

доступ до конфіденційної інформації в тому числі і персональної. 

Про розробників деяких з цих програм, їх роботу та наслідки відомо. 

Але останнім часом виявляються програми, які на протязі кількох років 

незаконно збирали різну інформацію з комп’ютерів урядових, 

дипломатичних, військових та наукових установ і організацій, а також 

окремих об’єктів критичної інфраструктури на території різних країн світу.  

Так, на початку минулого фахівці "Лабораторії Касперського" виявили 

вірус, якому дали назву Red October. Він функціонував з 2007 року. Для 

зараження систем використовувалися фішингові листи, які адресувалися 

конкретним адресатам, відповідно до їхніх індивідуальних особливостей, що 

свідчить про попереднє вивчення інформації щодо потенційної жертви [1]. 

В “Лабораторії Касперського” також виявили шкідливу програму, яка 

протягом п’яти років збирала конфіденційну інформацію з комп’ютерів на 
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Близькому Сході. Цей комп’ютерний вірус, який отримав назву Flame, 

незаконно збирав дані з приватних, комерційних і державних інформаційних 

систем. Серед них можна виділити скриншоти з моніторів, записи розмов з 

підключеними мікрофонами, переписку в програмах миттєвого обміну 

повідомленнями. За оцінками експертів, розмір і складність структури вірусу 

свідчать про причетність до реалізації цієї програми уряду якоїсь країни. 

Крім цього, у 2013 році було виявлено ще дві «кібершпигунські» мережі. 

Одну з них – MiniDuke – було виявлено спільними зусиллями "Лабораторії 

Касперського" та угорською компанією CrySys Lab (Лабораторія криптографії і 

системної безпеки). Серед жертв цього вірусу нараховується 59 державних 

установ із 23 країн світу, в тому числі й Україна. Він проникав на комп’ютери 

користувачів через прогалини в додатках Adobe Reader з використанням PDF-

файлів, які, до речі, досить ретельно підбиралися і були надзвичайно 

актуальними для потенційних жертв. Так, у них містилася інформація, яка 

стосувалась семінарів про права людини (ASEM), даних про зовнішню 

політику України, планів держав-учасниць НАТО.  

Угорською компанією CrySys Lab спільно з Управлінням національної 

безпеки Угорщини було опубліковано інформацію про викриту ними 

довготривалу (понад 10 років) кібероперацію, якій присвоїли назву TeamSpy. Її 

мета – викрадення паролів, ключів шифрування, документів, які містять таємні 

відомості, а також копій екранів з комп’ютерів політичних діячів і 

правозахисників високого рівня на всій території СНД та східноєвропейських 

країн. За допомогою серії атак, комп’ютери жертв заражали за принципом 

"водопій в засуху", коли віруси розміщували на веб-сайтах, які найчастіше 

відвідували потенційні потерпілі. Це свідчить про те, що інтереси потерпілих 

попередньо ретельно вивчалися. 

На початку червня 2013 року "Лабораторія Касперського" розкрила ще 

одну мережу кібершпигунства NetTraveler. В її рамках цільовим атакам 

піддалися більше 350 комп'ютерних систем із 40 країн світу. До числа 

потерпілих увійшли державні організації, посольства, компанії з 
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нафтовидобувної та газової промисловості, дослідницькі центри, військові 

структури та громадські активісти. 

Вже цього року "Лабораторія Касперского" оголосила про виявлення 

глобальної мережі кібершпіонажу "Маска" за якою стоять іспаномовні 

зловмисники. Дії зловмисників в першу чергу були спрямовані на державні 

організації, дипломатичні представництва і посольства, енергетичні і 

нафтогазові компанії, дослідницькі організації і політичних активістів. 

Жертвами цієї таргетованої атаки стали 380 користувачів з 31 країни, 

включаючи Близький Схід, Європу, Африку і Америку. 

За оцінками експертів, розмір і складність структури вірусів, рівень 

організації самої діяльності з відслідковування свідчать про причетність до 

реалізації цієї програми спеціальних служб, оскільки спостерігається украй 

високий рівень професіоналізму в діях групи, яка забезпечує моніторинг 

власної інфраструктури, приховує себе, а також, за необхідності, припиняє 

будь-які дії. 

Дослідження показало, що операція "Маска" активно велася упродовж 

5 років до січня 2014 року. 

Зараження користувачів відбувалося через розсилку фішингових листів, 

що утримують посилання на шкідливих ресурсах. У разі успішної спроби 

зараження, шкідливий сайт перенаправляв користувача на нешкідливий ресурс, 

який згадувався в листі, це міг бути YouTube або новинний портал [2]. 

Коли з'являється інформація про нову великомасштабну атаку, що 

націлена на технологічну компанію, державну організацію або фінансову 

установу – уся увага зазвичай концентрується на жертвах і на предметі 

злочинної діяльності. Проте, виявлені атаки можуть бути лише окремими 

епізодами довгої серії різноманітних операцій. 

У рамках кампанії, що дістала назву Icefog ("Крижаний Туман"), 

зловмисники атакували організації в найширшому діапазоні галузей в 

декількох країнах, переважно в Японії і Кореї. Серед потерпілих – 

постачальники американських оборонних підрядників, наприклад, Lig Nex1, 



 90 

яка робить дисплеї для американських літаків F15, кораблебудівні компанії, 

телеком-оператори і медійні компанії. 

Методологія вибору жертв і манера поведінки зловмисників вказує на те, 

що вони є найманцями, переключаючись з жертви на жертву так, щоб отримати 

те, що цікавить їх замовників. Зазвичай, організатори Icefog, як тільки 

отримують необхідну для замовника інформацію, залишають ресурси жертви, 

видаляючи усі сліди свого перебування. Проміжок часу, впродовж якого 

оператори Icefog знаходилися в системах жертв, складав декілька годин. 

Особливе занепокоєння викликає тенденція появи "кібернайманців" – 

організованих груп людей, які за плату на замовлення вчиняють 

кібершпіонаж і кібердиверсії. У сфері таргетованих атак це нове явище, яке 

зберігає сталу тенденцію до розвитку [3]. 

Наразі розробники таких програм-вірусів до сьогодні залишаються 

невідомими, але зазвичай, такі потужні, довготривалі розвідувальні операції 

щодо збору інформації та відслідковування користувачів проводяться за 

підтримки розвинених країн. 

Отже, кількість програм-вірусів, так званих «кібершпигунських» 

програм, а також їх можливості, складність виявлення з кожним роком 

зростає, про що свідчать дослідження.  

Враховуючи реалії сьогодення, з метою забезпечення інформаційної 

безпеки України, надзвичайно актуальним є розроблення національного 

антивірусного програмного забезпечення. 

 

Література 

1. “Лаборатория Касперского” взломала шпионскую сеть “Красный 

Октябрь” миру / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russian.rt.com/article/3020. 

2. Маски сорваны: «Лаборатория Касперского» раскрывает 

сложнейшую глобальную кампанию кибершпионажа / [Электронный ресурс]. 



 91 

– Режим доступа: http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2014/maski-sorvani-

kaspersky-lab-starts-global-company-cyber-espionage. 

3. Icefog: новая кибершпионская кампания «по найму» / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://business.kaspersky.ru/icefog-novaya-

kibershpionskaya-kampaniya-po-najmu/. 

 
 
 
УДК 681.5(042.3) 

Семко В.В.  

кандидат технічних наук  

ТОВ "Елан" Україна 

Гулак Г.М. 

кандидат технічних наук, доцент  

Національна академія СБ України 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ 
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Сучасні об'єкти і процеси управління в кібернетичному просторі 

структурно та функціонально є складними, багатомірними, характеризуються 

істотними взаємозв'язками своїх компонентів між собою та із компонентами 

зовнішнього середовища, а також невизначеністю та конфліктністю при 

ціледосяжності. 

В такому разі з огляду на свою складність об'єкт не може бути повною 

мірою формально (математично) описаним або має складний опис, який не 

може бути практично використаним. 

В такому разі перспективним є застосування методів і моделей 

ситуаційного управління, що має на увазі наявність об'єкту  і суб'єкту 

управління в кібернетичному просторі. Здійснення цілей управління 

забезпечується шляхом реалізації синтезованих стратегій управління 
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(поведінки). Стратегії управління вибираються як варіанти або альтернативи 

можливих найкращих з точки зору критерію  відбору  або функції, що оцінює 

синтезоване рішення. 

В силу своєї значимості проблематика синтезу та вибору рішень в 

кібернетичному просторі  виділилась в окремий  науковий  напрямок. При 

практичній реалізації (вирішенні) задачі вибору, наприклад, з метою 

запобігання конфлікту, приймаються конкретні моделі й процедури, які не 

завжди теоретично обґрунтовується в логічних засадах вибору, аксіоматиці,  

принципах раціональності,  узгодження, теоретичних і  практичних  аспектів  

дотримання  принципів синтезу ергатичних  систем керування і запобігання 

конфлікту.  

Конкретні моделі й процедури синтезу альтернативних рішень і  

вибору,  носять  в основному евристичний характер і вимагають розробки 

теоретично обґрунтованих  методів, які можуть бути методологічною 

основою рішення прикладних задач. 

Сучасними є підходи до розв’язання задач конфлікту і вибору на 

основі методології теорії ігор, методів математичного програмування, 

рішення динамічних задач дискретної оптимізації в класі детермінованих і 

недетермінованих моделей, а також методів ситуаційного управління. 

Кожен метод  синтезу  і вибору альтернативних рішень по суті є 

відображенням, яке  зіставляє різним альтернативним варіантам  множину 

обраних варіантів,  що при використанні процедури самонавчання дозволяє 

говорити про використання методів штучного інтелекту, як елементів системи 

штучного розуму. 

Великий інтерес представляють реалізовані в дискретному 

обчислювальному середовищі методи автоматизованого синтезу та вибору  

стратегій поведінки, управління, спостереження, вивчення та навчання в 

системах запобігання та вирішення конфліктів в технічних ергатичних 

системах, які функціонують в кібернетичному просторі. В такому сенсі 

технічні ергатичні системи використовуються для забезпечення функцій 
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керування в технічних системах, як то інформаційних, навігаційних, 

тренажерних, навчальних та інших, для яких суттєвим є забезпечення вимог 

функціонування ергатичних організмів в відповідних просторах 

(середовищах) відображення дійсності за умов зовнішнього і/або 

внутрішнього конфлікту.  

Інтерактивний  ціледосягаючий діалог в процесі функціонування 

технічної ергатичної системи на рівні ергамату в кібернетичному просторі 

дозволяє трактувати завдання синтезу стратегій і вибору варіантів як ігрове 

завдання запобігання конфлікту.  В такому разі середовище прийняття 

рішення є середовищем існування віртуальних гравців. 

В такому разі сенс віртуальності  полягає в постійній зміні активності 

в середовищі конфліктуючих об'єктів (суб'єктів), як сторін  запобігання та/або 

вирішення конфлікту в кібернетичному просторі. 
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Для забезпечення ефективної протидії сучасним викликам і загрозам 

національній безпеці України в інформаційній сфері, захисту законних 

інтересів держави і прав громадян від протиправних посягань організацій, 

груп та осіб особливе значення набуває питання управління комп’ютерними 

інцидентами. 
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Аналіз досягнень сучасної науки, результатів практичної діяльності 

правоохоронних органів дає підстави зробити висновок про те, що питання 

управління комп’ютерними інцидентами є особливо актуальним в наш час. 

Питання управління інцидентами виникає не тільки в рамках 

забезпечення інформаційної безпеки, але й при управлінні ІТ-сервісами в 

цілому. Сімейство міжнародних стандартів ISO 27001:2005 в розділі Service 

Delivery and Support описує ряд вимог щодо організації процесу управління 

інцидентами в ІТ-інфраструктурі. Згідно зазначеним стандартам під 

інцидентом розуміється "будь-яка подія, що не є елементом нормального 

функціонування служби і при цьому надає або здатна надати вплив на 

подання служби шляхом її переривання або зниження якості". 

Основні категорії інцидентів: 

Додатки: 

 служба недоступна; 

 помилка в додатку, що не дає змогу клієнту нормально 

працювати; 

 вичерпано дисковий простір. 

Устаткування: 

 збій системи; 

 внутрішній сигнал тривоги; 

 відмова принтера. 

Заявки на обслуговування: 

 надходження заявки на отримання додаткової інформації, поради, 

документації; 

 забутий пароль. 

Управління комп'ютерними інцидентами – це процес або набір 

процесів, на вхід яких подаються дані, отримані в результаті збору і 

протоколювання даних про події, що зачіпають інформаційні системи, а на 

виході цих процесів одержують інформацію про причини інциденту, що 

відбувся, про збиток, нанесений організації, і заходах, які необхідно прийняти 
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для того, щоб інцидент не повторився. Таким чином, управління 

комп'ютерними інцидентами спрямовано на вдосконалення системи 

забезпечення безпеки організації. Крім того, одержувані на виході дані є, по 

суті, єдиним об'єктивним свідоцтвом у визначенні ймовірності реалізації 

загроз при аналізі ризиків. 

В більшості організацій процес управління комп'ютерними інцидентами 

побудований таким чином: 

 отримання інформації про комп'ютерний інцидент; 

 отримання додаткової інформації, пов'язаної з виявленим 

порушенням; 

 аналіз ситуації, локалізація порушення і оперативне застосування 

контрзаходів; 

 встановлення причин, за якими стало можливим порушення, що 

трапилося, і, можливо, визначення відповідальних осіб 

(розслідування); 

 проведення профілактичних заходів, розробка і впровадження 

заходів з недопущення повторного порушення. 

Процедури, які використовуються для виявлення інцидентів збору 

інформації можуть забезпечуватися як технічними, так і організаційними 

заходами; наприклад, відповідно до вимог політики безпеки, співробітник, що 

знайшов порушення, зобов'язаний повідомити про нього в підрозділ 

інформаційної безпеки. Потім інформація про виявлені інциденти фіксується 

в спеціальних журналах (в паперовому або електронному вигляді). 

Результати аналізу, розслідувань і профілактичних заходів звичайно 

оформляються у вигляді довідок, звітів і аналітичних записок і зберігаються в 

підрозділі ІБ. Проте якщо в організації ефективно реалізована реєстрація 

подій, а її інформаційна інфраструктура характеризується значним розміром і 

територіально розподілена, то рано чи пізно наступає момент, коли 

інформацію, пов'язану з інцидентами і ходом їх розслідувань, стає важко 

обробляти без допомоги спеціального інструментарію. Ще 
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проблематичнішою стає підготовка і аналіз статистики з комп'ютерних 

інцидентів, тоді як ця статистика є одним з ключових показників 

ефективності діючої підсистеми безпеки компанії. Очевидно, що в результаті 

цього знижується ефективність процесу управління комп'ютерними 

інцидентами, що негативно впливає на забезпечення ІБ компанії в цілому. 

Яким же чином можна істотно підвищити ефективність процесу 

управління комп'ютерними інцидентами? Перш за все необхідно визначити 

показники ефективності. Ефективність процесу управління інцидентами 

залежить від: 

 координації і узгодженості дій всіх залучених в нього осіб; 

 наявних можливостей з отримання і аналізу інформації, пов'язаної 

з інцидентом; 

 оперативності і коректності отриманих результатів. 

Підвищення кожного з наведених показників помітно підніме 

ефективність всього процесу управління інцидентами і тим самим дозволить 

підрозділу інформаційної безпеки набути більш значних результатів. 

Радикально змінити ситуацію з управління інцидентами можна, 

використовуючи систему управління комп'ютерними інцидентами. Ця 

система дозволить: 

 консолідувати всю інформацію про комп'ютерні інциденти в 

єдиному сховищі; 

 створити єдиний центр управління інцидентами ІБ з метою 

забезпечення контролю і координації дій з локалізації і розслідування; 

 підвищити швидкість реакції і оперативність виявлення причин 

інциденту; 

 підвищити достовірність одержуваних результатів з виявлення 

причин інциденту, відповідальних осіб і визначення необхідних дій, усунення 

наслідків інциденту і застосування контрзаходів; 

 формувати статистику з інцидентів ІБ, виявляти тенденції її зміни 

і аналізувати динаміку цих змін; 
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 автоматизувати застосування контрзаходів для зниження ризику 

ІБ з виявлення типових інцидентів. 

Таким чином, система фактично буде системою колективної роботи, яка 

автоматизує процеси з управління інцидентами ІБ, за допомогою інтеграції 

людей і апаратно-програмного забезпечення моніторингу і захисту, а також 

інформаційної інфраструктури організації. 
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ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
 

Наслідування міжнародної практики щодо створення та запровадження 

систем управління стосовно різних видів діяльності людини стало нормою 

життя. Розширення меж застосовності надзвичайного механізму щодо 

управління певними видами діяльності є звичним для все ширших кіл нашого 

суспільства. А тому не дивно, що для важливих напрямків існування соціуму 

упроваджують бездоганний інструмент систем управління безупинним 

поліпшенням якості продукції [1], якості харчової продукції [2], 

навколишнього середовища [3], стійкістю подій [4] та інші системи. У такий 

спосіб виробники надають певні гарантії і несуть відповідальність перед 

громадянами щодо своїх зобов’язань у сфері виробництва стосовно життя та 

здоров’я людей. 

Під час побудови систем управління інформаційною безпекою не може 

бути двох однакових систем, проте міжнародні стандарти серії ISO/IEC 27000 

є тим шаблоном, що пропонують найкращий варіант щодо розроблюваної 
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системи. Окрім того вперше розроблена і щойно запущена система має 

напрацювати власні правила і набуває модифікацій під час функціонування на 

конкретному підприємстві/організації, у конкретному колективі. 

Розроблення систем управління є творчим процесом, зацікавленість у 

ньому є вирішальним й стимулювальним чинником, оскільки кожен член 

колективу має розуміти, що систему розробляють і для нього, а тому внесок 

кожного члена колективу є на вагу золота. Хто має донести цю інформацію? 

Беззаперечно це керівництво організації та менеджер з систем управління чи 

особа, яка відповідає за систему управління. 

Значною є ймовірність створення декількох варіантів системи, 

розроблених, щоб забезпечити виконання вимог міжнародного стандарту [5], 

проте важливо вибрати одне правильне не формальне рішення, що 

задовольнить усі сторони процесу управління. 

Потенційні можливості підприємства чи організації розкриваються, 

коли охоплюють кожну вимогу стандарту, що є відпрацьованим алгоритмом 

міжнародної усталеної практики, направленої на результативність та 

ефективність роботи підприємства/організації. Систему управління 

розроблюють для конкретних цілей, для себе і це, обов’язково, врешті решт, 

приносить у результаті за відповідного застосування конкретний зиск для 

конкретного підприємства чи організації. 

Функціонування системи управління безпосередньо залежить від 

вислідних рішень і вислідної відповідальності за ці рішення. Ці рішення 

оформлюємо у вигляді документації (інструкцій, планів, заходів, методик, 

алгоритмів, положень тощо), що є задокументованою Політикою 

підприємства/організації стосовно управління. Слід пам’ятати, що в 

документації ми записуємо для себе обов’язкові правила, які мусимо 

беззаперечно виконувати, але самі документи під час запускання й апробації 

системи ми можемо змінювати і у цьому полягатиме намагання отримати 

ідеальну систему, розроблену під конкретні власні вимоги, досягаючи за 

цього результативності й ефективності у роботі. З плином часу ми можемо 
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змінювати ролі та відповідальності, коригувати документацію, добиваючись 

постійного удосконалення і це є незмінною ціллю системи управління, тобто 

виконуючи повторювану діяльність щодо збільшення здатності виконати 

вимоги замовника, клієнта, споживача тощо. 

Підсумовуючи зазначу, що функціонування системи управління 

насамперед залежить від людини, від його знань, вмінь і навиків. Кожен член 

колективу повинен намагатися підтримувати, розвивати, удосконалювати 

систему управління, щоб це стало культурою поведінки й мислення на 

робочому місці, жадати створювати колектив однодумців на підприємстві, 

вносити ініціативи щодо покращення роботи організації/підприємства, для 

яких робота є спільною справою. 
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Проектування контекстно-орієнтованого захисту інформаційних 

ресурсів (ІР) пов’язане із забезпеченням можливості побудови та аналізу 

лісоподібних структур із найменшими затратами [1]. У той же час процес 

побудови лісоподібних структур є досить складним і трудомістким, якщо 

кількість елементів ІР, що потребують контекстного захисту, є актуальною. 

Природно, що за таких обставин важко уникнути помилок. Тобто метою є 

побудова граф-моделі автоматизованого проектування механізму контекстно-

орієнтованого захисту інформації ІР. 
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Алгоритм автоматизованого проектування механізму контекстно-

орієнтованого захисту складається з декількох етапів. Так етап ініціалізації 

процедури аналізу передбачає виконання наступних операцій: 

 введення схеми аналізованого ІР, що містить: набір елементів 

інформації; повний набір атрибутів доступу до інформаційних елементів; 

повний набір атрибутів доступу до інформаційних елементів; набір 

контекстних залежностей між інформаційними елементами; 

 введення аналізованого набору операцій обробки інформації ІР; 

 встановлення режиму деконтуризації граф-моделі ІР («найменша 

кількість рівнів розподілу»/режим із балансування» мінімальна кількість 

видалених дуг»/ «мінімальна кількість рівнів розподілу»); 

 завантаження спеціальних пакетів, що використовуються у процесі 

аналізу; 

 завантаження розробленої бібліотеки процедур аналізу орієнтованих 

графів. 

Побудова граф-моделі аналізованого ІР здійснюється на основі заданої 

схеми ІР, зокрема, використовується інформація про набір інформаційних 

елементів ІР та набір контекстних залежностей між ними. При цьому 

інформаційні елементи зображуються вершинами графа, а з’єднання між 

вершинами – інформаційними елементами використовуються у відповідності 

із заданими контекстними залежностями між ними [2]. 

Процедура перевірки граф-моделі ІР на кількість контурів передбачає 

виконання наступних операцій: 

 розподіл вершин граф-моделі по рівнях ієрархічної структури 

методом побудови лісоподібних структур із залежним листям [3]; 

 перевірка існування непустої множини вершин граф-моделі, що не 

піддаються розподілу по рівнях ієрархічної структури; 

 у випадку появи непустої множини вершин граф-моделі, що 

піддаються розподілу по рівнях ієрархічної структури, здійснюється 

додатковий розподіл вершин граф-моделі по рівнях ієрархічної структури 
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методом побудови лісоподібних структур із закріпленими коренями; 

результатом перетину непустих множин нерозподілених вершин граф-моделі, 

що утворилися в результаті обох розподілів, є множина усіх вершин, що 

утворюють контури в аналізованій граф-моделі ІР; 

 при повному розподілі вершин граф-моделі по рівнях ієрархічної 

структури процедура перевірки завершується. 

Аналіз та пошук оптимального варіанта деконтуризації граф-моделі ІР 

складається з наступних етапів: 

 визначення повного набору дуг між вершинами граф-моделі, що 

спричиняють появу у ній контурів [3]; 

 визначення обмеженого набору комбінацій дуг, видалення яких із 

граф-моделі призводить до її деконтуризації; 

 визначення оптимального варіанта деконтуризації аналізованої граф-

моделі для заданого режиму аналізу шляхом порівняння всіх здійснених 

проміжних деконтуризацій аналізованої граф-моделі. 

Послідовність кроків аналізу заданої послідовності операцій обробки 

інформації ІР на санкціонованість є такою: 

 виконується перевірка чергової операції на санкціонованість у 

поточному контекстному стані системи; в разі початкового результату 

перевірки дана операція вилучається зі списку дозволених для виконання; при 

позитивному результаті перевірки здійснюється модифікація інформації про 

контекстний стан інформаційних елементів, що обробляються даною 

операцією; 

 виконується перевірка контекстного стану системи з виявленням 

набору інформаційних елементів, доступ до яких повністю заблоковано 

внаслідок виконаних операцій обробки; на основі перевірки здійснюється 

вивід інформації про контекстний стан системи; 

 виконується перевірка досягнення кінця списку аналізованих 

операцій обробки даних; в разі негативного результату процедура аналізу 

повторюється; при позитивному результаті процедура аналізу завершується. 
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Таким чином в роботі побудовано алгоритм контекстно-орієнтованого 

захисту інформаційних ресурсів, який складається з чотирьох етапів, що 

дозволить побудувати граф-модель ІР для аналіз та пошук оптимального 

варіанта деконтуризації граф-моделі ІР, що використовує  набір 

інформаційних елементів ІР та набір контекстних залежностей між ними.  
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УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ СИНТЕЗУ  

СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРАТАК 

 

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій зробив позитивний 

вплив на всі сфери людської діяльності. Разом з цим спостерігаються і побічні 

ефекти, один з яких пов'язаний із збільшенням кібератак на ресурси 

інформаційних систем. Достатньо ефективними відповідними засобами 
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захисту є системи виявлення атак (СВА), які засновані на сигнатурному і 

аномальному принципі. Останні, як правило, спрямовані на функціонування в 

слабоформалізованому нечітко визначеному середовищі, для якого потрібно 

визначити набір параметрів необхідних для виявлення кібератак, що 

породжують аномалії в інформаційних системах (ІС). У роботах [1-3] 

показано ефективність застосування математичного апарату нечітких множин 

для вирішення різних задач захисту інформації. Використання нечіткої логіки 

для формалізації підходу до раціонального формування необхідних 

параметрів, дозволить підвищити ефективність сучасних СВА. Метою даної 

роботи є створення узагальненої моделі параметрів, яка дозволить 

удосконалити процеси синтезу систем виявлення вторгнень з урахуванням 

аномального стану параметрів (наприклад, мережевого трафіку), що 

характеризують стан середовища оточення ІС. 

Для створення моделі параметрів вводяться дві множини – множина 

можливих атак АТ=
n

1i
iAT


= AT1, AT2, …, ATn і множина можливих 

параметрів P=
m

1i
iP


= P1, P2, …, Pm, що характеризують стан середовища 

оточення. За визначеними параметрами можна виявити аномальний стан в ІС, 

що породжується певним елементом множини АТ, де n визначає кількість 

можливих атак, а m – загальна кількість можливих параметрів. Наприклад, 

при n=3 визначемо AT=
3

1i
iAT



= AT1, AT2, AT3={SN, DS, SP}, а при m=6 – 

P=
6

1i
iP



=P1, P2, P3, P4, P5, P6={КВК, ВВК, КОП, СОЗ, ЗМЗ, КПОА} [4]. 

Кожному елементу (типу атаки) множини АТ ставиться у відповідність 

підмножина набору параметрів Рn, складеного з елементів множини Р. Таким 

чином формується, множина пар – «атака→параметри», тобто 
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ATРn=
n

1i
iAT(




ik

1j
ijP



)={(AT1{P11, P12, … 
11kP }), (AT2{P21, P22, … 

22kP }), … 

(ATi{Pi1, Pi2, … 
jikP })}, наприклад, при k1=k3=2, k2=3 і P11=P1, P12=P2, P21=P3, 

P22=P4, P23=P5, P31=P3, P32=P6 отримуємо 

ATРn=
3

1i
iAT(



 
ik

j
ijP

1

)={(AT1{P1, P2}), (AT2 {P3, P4, P5}), (AT3{P3, 

P6})}={(SN{КВК, ВВК}), (DS{КОП, СОЗ, ЗМЗ}), (SP{КОП, КПОА})}. 

Кожен Pij (з урахуванням [1, 2]) відображається лінгвістичною змінною 

(ЛЗ) і представляється кортежем <Pij, Tij, Uij> (i= ; j= ), де Pij 

ідентифікатор (ім'я) ЛЗ, Tij – базова терм-множина (містить терми k
ijT , 

), Uij – універсальна множина, що є областю визначення для Tij [4]. 

Далі для кожної ЛЗ формуються r нечітких термів Tij=
r

1k

k
ijТ



={ 1
ijТ , 2

ijТ , …, 

k
ijТ } [4]. Наприклад, якщо ЛЗ P11 визначається п'ятьма термами (r=5), а P12 

трьома (r=3), то базова терм-множина для P11 визначається як: 

T11=
5

1k

k
11Т



={ 1
11Т , 2

11Т , …, 5
11Т }={ 1

КВКТ , 2
КВКТ , …, 5

КВКТ }={«ОЧЕНЬ МАЛОЕ» (ОМ), 

«МАЛОЕ» (М), «СРЕДНЕЕ» (С), «БОЛЬШОЕ» (Б), «ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ» 

(ОБ)}, а для P12 – як: T12=
3

1k

k
12Т



={ 1
12Т , …, 3

12Т }={ 1
ВВКТ , …, 3

ВВКТ }={«МОЛОДОЙ» 

(М), «СРЕДНИЙ» (СР), «СТАРЫЙ» (СТ)}. 

Множина термів Tij (i= , j= ) відображається r нечіткими числами 

(НЧ) Tij
r

1f

f
ij~T

={ ~
1
ijТ , ~

2
ijТ , …, ~

r
ijТ }, для яких необхідно сформувати функції 

належності (ФН) одним з відомих методів [3]. Наприклад, терми T11 (при r=5) 

і T12 (при r=3) можна відповідно відобразити НЧ ~
1
11Т , ~

2
11Т , ~

3
11Т , ~

4
11Т , ~

5
11Т  (тобто 

~ОМ , ~М , ~С , ~Б , ~ОБ ) і ~
1
12Т , ~

2
12Т , ~

3
12Т  (тобто ~М , ~СР , ~СТ ), для яких ФН 

формуються на основі МЛТС [1]. На базі отриманих значень ФН НЧ ~
f

ijТ  
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(f= ) для кожної Pij формуються еталони параметрів ~
ef
ijТ  (f= ; i= ; 

j= ). 

Прийняття рішення про те, що стан середовища характерний для 

процесу реалізації атаки зручно здійснювати на основі наборів лінгвістичних 

зв'язок, множина яких позначається через: LC= 
n

1i

c

1j
ij

n

)LC(
 

={(LC1), (LC2), …, 

(LCn)}= {(LC11, LC12, …,
11cLC ), (LC21, LC22, …,

22cLC ), …(LCn1, LCn2, …,
nncLC )}, де 

сn – кількість лінгвістичних зв'язок в наборі, необхідних для складання правил 

спрямованих на виявлення n-ї атаки. Елементи АТ в сукупності LC можуть 

формувати множини пар – «атака→набір лінгвістичних зв'язок»: ATLC= 

(
n

1i
iAT



 
ic

1j
ijLC


)={(AT1LC1), (AT2LC2), …, (ATnLCn)}={(AT1 {LC11, 

LC12, …, 
11cLC }), (AT2{LC21, LC22, …, 

22cLC }), …, (ATi{LCi1, LCi2, …, 
jicLC })}. 

Наприклад, при с1=5 з урахуванням [5] отримаємо: 

ATLC=AT1{LC11, LC12, …, LC15}=SN{«КВК ~М  порівняне з ~
еОМ », «КВК 

~М  порівняне з ~
eМ », «КВК ~М  порівняне з ~

еС », «КВК ~М  порівняне з ~
еБ », 

«КВК ~М  порівняне з ~
еБО »} [4]. 

На основі множин LC будуються логічні правила типу – «Якщо LCij то 

...», наприклад, при с1=5 вони будуть мати наступний вигляд: 1. Якщо LC11, то 

можливість сканування Н; 2. Якщо LC12, то можливість сканування БНВ; 

3. Якщо LC13, то можливість сканування БВН; 4. Якщо LC14, то можливість 

сканування В; 5. Якщо LC15, то можливість сканування В, де Н  низька, БНВ 

 більше низька ніж висока, БВН  більше висока ніж низька, В  висока, а 

поняття «порівняне», що використовується в лінгвістичних зв'язках, може 

відображати мінімальне значення відстані Хеммінга [3] між значеннями 

визначених величин. 
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Таким чином, на основі запропонованої моделі параметрів, що 

базується на множинах можливих атак і можливих параметрів, а також на 

множинах пар «атака→параметри» і «атака→набір лінгвістичних зв'язок» 

можна будувати СВА, що дозволять підвищити ефективність відповідних 

засобів, заснованих на ідентифікації аномального стану параметрів в ІС. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ 

СИСТЕМИ ОВС УКРАЇНИ 

 

В органах і підрозділах внутрішніх справ (далі – ОВС) України з 2009 

року функціонує Інтегрована інформаційно-пошукова система (далі – ІІПС) 

ОВС [1-3]. Наказом МВС України від 12 жовтня 2009 року № 436 затверджене 

Положення про ІІПС ОВС [3]. На даний час у системі авторизації ІІПС 

зареєстровано користувачами більше ніж 27 тис. працівників ОВС. 

Метою створення цієї системи є об’єднання існуючих в ОВС 

інформаційних ресурсів в єдиний інформаційно-аналітичний комплекс із 

використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерного та 

телекомунікаційного обладнання для підтримки оперативно-службової 

діяльності ОВС, суттєвого зміцнення їх спроможності протидії та 

профілактики злочинності [1]. 

Структура ІІПС побудована за трирівневою ієрархічною моделлю, що 

відповідає організаційній побудові МВС України. Упровадження цієї системи 

дозволило у режимі реального часу отримувати доступ до інформаційних 

ресурсів ОВС України, здійснювати обробку інформації безпосередньо в 

міськрайлінорганах, формувати узагальнені інформаційні ресурси на 

обласному та центральному рівнях МВС України. Обмін інформацією між 

територіально віддаленими структурними підрозділами ОВС та доступ 

користувачів до ІІПС забезпечується засобами єдиної цифрової 
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телекомунікаційної мережі МВС та локальних обчислювальних мереж 

центрального апарату МВС, апаратів і районних, міських, лінійних управлінь 

(відділів) ГУМВС, УМВС. 

Таким чином, комплексна система захисту інформації (далі – КСЗІ) 

повинна забезпечити на кожному рівні ІІПС ОВС України функціонування 

інформаційних систем класу «2», а функціонування ІІПС ОВС України в 

цілому – як інформаційної системи класу «3». Тобто, КСЗІ в ІІПС ОВС 

України повинна об’єднати в єдину систему всі необхідні заходи та засоби 

захисту від різних загроз безпеці інформації на всіх етапах її життєвого циклу 

[4]. 

Станом на сьогодні до складу територіальних вузлів ІІПС належать 

автоматизовані робочі місця (далі – АРМ), які забезпечують авторизований 

доступ користувачів ІІПС міськрайлінорганів ГУМВС, УМВС до формування 

та використання інформаційних ресурсів регіонального вузла ІІПС. При цьому 

в ІІПС для користувачів установлюються чотири рівня доступу до 

інформаційних ресурсів системи та один рівень для внесення інформації до 

відповідних баз даних системи [3]. А до складу центрального та регіональних 

вузлів ІІПС належать: 1) АРМ адміністратора вузла ІІПС, що є складовою 

КСЗІ вузла та призначене для моніторингу системних журналів реєстрації 

роботи програмно-технічних засобів, аналізу порушень у роботі системи, 

налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи 

програмно-технічних засобів вузла; 2) АРМ адміністратора безпеки, що є 

складовою КСЗІ вузла та призначене для реалізації технології надання 

доступу користувачам до інформації в ІІПС відповідно до наданих 

розпорядником ІІПС прав доступу, моніторингу системних журналів 

реєстрації роботи користувачів та програмних засобів; 3) АРМ 

криптографічного захисту, що є складовою КСЗІ вузлів системи та призначене 

для реалізації технології електронного цифрового підпису в ІІПС; 4) АРМ, які 
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забезпечують авторизований доступ користувачів ІІПС до інформаційних 

ресурсів вузлів ІІПС. 

Для подальшого удосконалення захисту інформаційних ресурсів ІІПС 

ОВС України можна відмітити такі організаційні та програмно-технічні 

заходи: 

1. Обмеження доступу сторонніх осіб до об’єктів захисту через 

побудову низки зон захисту, в яких функціонують відповідні засоби охорони 

[5]. 

2. Вжиття заходів дисциплінарного впливу до користувачів ІІПС ОВС, 

які надають свої логіни та паролі іншим особам (зокрема, підлеглим). 

3. Підвищення вимог до підбору персоналу ІІПС ОВС, що забезпечує її 

належне функціонування. 

4. Забезпечення постійного моніторингу дій користувачів ІІПС ОВС, що 

дозволить своєчасно виявляти порушення під час їх роботи з об’єктами 

захисту. 

5. Обмеження можливості ознайомлення сторонніх осіб з роботою та 

документацією об’єктів захисту ІІПС ОВС. 

6. Вжиття комплексу заходів щодо підтримки належного 

функціонування апаратно-технічного та програмного забезпечення ІІПС ОВС. 

7. Створення дієвого резерву апаратно-технічних та програмних засобів 

ІІПС ОВС. 

8. Періодичне підвищення кваліфікації персоналу ІІПС ОВС та 

проведення практичних навчальних тренінгів з користувачами системи по 

роботі з об’єктами захисту, особливо після апаратно-технічного та 

програмного оновлення системи. 

9. Інші заходи. 
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Вважаємо, що запропонована низка шляхів удосконалення захисту 

інформаційних ресурсів ІІПС ОВС України буде сприяти реалізації мети 

функціонування зазначеної системи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛІЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІЇ 

GHASH  
 

Після ухвалення нового стандарту шифрування FIPS-197 Національним 

інститутом стандартів і технологій США (NIST) було оголошено про пошук і 

розгляд нових і більш ефективних режимів шифрування [1]. За результатами 

аналізу особливостей побудови різних режимів та ретельних досліджень і 

оцінки їх криптографічних властивостей в окремому стандарті NIST Special 

Publication 800-38 специфіковано десять режимів застосування блокового 

симетричного шифру AES (допускається також застосування шифру TDEA). 

Перші чотири режими відповідають, з деякими варіаціями, чотирьом 

режимам, які визначено в діючому в Україні та розробленому ще у СРСР 

державному стандарті ГОСТ 28147-89 [2], а саме, режимам простої заміни, 

гамування, гамування зі зворотнім зв'язком по шифротексту та режиму 

вироблення імітовставки. Міжнародний стандарт ISO/IEC 10116 дає 

специфікацію п’яти режимів [3, 4], а саме, ECB, CTR, CFB, CBC, OFB.  

Аналіз показує, що на відміну від держстандарту ГОСТ 28147-89 та 

стандарту ISO/IEC 10116, сучасні режими застосування блокового 

симетричного шифрування, які специфіковані у NIST Special Publication 800-

38, значно розширені. Пов’язано це, перш за все, із виникненням нових 

потреб при застосуванні механізмів криптографічного захисту інформації у 
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різних галузях (додатках), зокрема у телекомунікаційних протоколах при 

забезпеченні цілісності та конфіденційності інформації, захисті інформації на 

носіях даних, забезпечення безпеки ключових даних, тощо. 

Метою даної роботи було проведення досліджень та оцінка колізійних 

властивостей функції GHASH з нового режиму шифрування Galois/Counter 

Mode and GMAC, призначеного для реалізації швидкого криптографічного 

перетворення та забезпечення послуг конфіденційності та цілісності. 

Основними перетвореннями нового режиму шифрування Galois/Counter 

Mode and GMAC є ґешування даних та шифрування/розшифрування. 

Розглянемо більш детально функцію ґешування GHASH. 

Для забезпечення цілісності інформації використовується функція 

ґешування GHASH. Цю функцію побудовано на основі поліноміальної схеми 

[5 - 7] та реалізовано за допомогою множення на фіксований параметр – 

субключ. Всі операції проводяться в двійковому полі Галуа. Функція 

ґешування використовується для стискання шифротексту та зашифрованих 

автентифікованих даних в єдиний блок.  

На вхід функції подається деяка унікальна послідовність блоків довжиною 

m. Функція ґешування GHASH розраховує ґеш-значенння з використанням 

схеми Горнера [7]. 

Проведений аналіз показав, що функція GHASH належить до класу 

універсальних ґеш-функцій, що дозволяє проводити ґешування великих 

обсягів інформації в той самий час забезпечуючи мінімальну ймовірність 

виникнення колізій. Під колізією розуміється отримання однакового геш-

значення для одного повідомлення при використанні різних ключів 

ґешування. 

Згідно з властивостями функцій універсального класу, ймовірність 

виникнення колізії дорівнює Pk=(n-1)/b, де n - довжина вхідного 

повідомлення, b - потужність множини клічів (потужність двійкового поля 

Галуа). 
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Проведений аналіз показав, що для використання зазначеної функції в 

роботі режиму шифрування Galois/Counter Mode and GMAC повинні бути 

застосовані деякі обмеження щодо виконання вимог до універсальних геш-

функцій. Також виявлено, що при застосуванні функції функція GHASH для 

заданої ймовірності виникнення колізій Pk=2-32 довжина повідомлення 

повинна задовольняти обмеженню n<=296. 

Проведені дослідження показують, що функція GHASH, яку визначено у 

NIST Special Publication 800-38, при виконанні зазначених обмежень має 

високі криптографічні властивості і може бути застосована при побудові 

перспективних засобів захисту інформації. 
 

Література 

1. NIST Special Publication 800-38. Block Cipher Modes. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://csrc.nist.gov 

2. ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита крипто-
графическая. Алгоритм криптографического преобразования. – М.: Изд-во 
стандартов, 1989. – 20 с. 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10116-93. Информационная технология. Режимы 
работы для алгоритма n-разрядного блочного шифрования. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://docload.spb.ru/Pages_gost/19004.htm 

4. ISO/IEC 10116. Information technology – Security techniques – Modes 
of operation for an n-bit block cipher. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.iso.org  

5. Carter J. L. Universal classes of hash functions / J.L.Carter, 
M.N.Wegman //  Computer and System Scince – 1979 - №18 - P. 143-154. 

6. Wegman M. N. New hash functions and their use in authentication and 
set equality / M. N.Wegman, J. L. Carter /Computer and System Scince – 1981 - № 
22 - P. 265-279. 

7. Final report of European project number IST-1999-12324, named New 
European Schemes for Signatures, Integrity, and Encryption, April 19, 2004 - 
Version 0.15 (beta), Springer-Verlag. 
 



 115 

УДК 004.057.4 

Лагун А. Е. 

кандидат технічних наук, доцент 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Кухарська Н. П. 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

АЛГОРИТМИ ЗНАХОДЖЕННЯ НАЙБІЛЬШОГО СПІЛЬНОГО 

ДІЛЬНИКА В КРИПТОГРАФІЇ 

 

Питання, пов’язані із застосуванням криптографічних методів в 

інформаційних системах на цей час є актуальними. З одного боку, 

розширилося використання комп'ютерних мереж, зокрема глобальної мережі 

Інтернет, відкритими каналами яких передаються великі обсяги інформації 

державного, військового, комерційного й приватного характеру, що не 

допускає можливість доступу до неї сторонніх осіб. З іншого боку, поява 

нових потужних комп'ютерів, технологій мережевих і нейронних обчислень 

уможливило дискредитацію криптографічних систем, які донедавна 

вважалися такими, що практично не розкриваються. 

У багатьох сучасних системах шифрування для виконання операцій 

зашифрування та розшифрування використовується найбільший спільний 

дільник (НСД), тому пошук і вибір ефективних алгоритмів його знаходження 

є актуальною задачею. Прикладами застосувань НСД в криптографії є афінні 

шифри, алгоритми RSA, рюкзака та інші [1]. 

У символьному записі класичний алгоритм Евкліда має такий вигляд. 

Дано два числа a і b; a  0, b  0, a > b. Необхідно: 

1. Ввести a і b.  

2. Якщо b = 0, то відповідь: НСД – а. Кінець. 

3. Замінити r на "залишок від ділення а на b", а = b, b = r. 
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4. Перейти до 2-го кроку. 

Наведений алгоритм не є найбільш швидкодіючим через тривалість 

виконання операції ділення, що особливо відчутно для великих чисел. 

Оригінальний алгоритм Евкліда використовує операції віднімання і 

порівняння [2]. Якщо число а не ділить число b, то потрібно безперервно 

віднімати менше з чисел a, b від більшого доти, доки різниця не буде 

дорівнювати нулю. Якщо два числа майже однакові за величиною, цей 

алгоритм працює дуже швидко, проте якщо одне з чисел набагато більше 

(менше) іншого, алгоритм Евкліда з відніманням не ефективний. 

Бінарний алгоритм знаходження НСД ґрунтується на таких 

властивостях цілих чисел a і b. 

1. Якщо обидва числа a і b парні, то НСД(a, b) = 2НСД(a/2, b/2). 

2. Якщо a – парне, а b – непарне, то НСД(a, b) = НСД(a/2, b). 

3. Якщо обидва a і b непарні, то різниця a-b – непарна і |a-b| < max(a, b). 

4. НСД(a, b) = НСД(a-b, b). 

У криптографії часто доводиться розв’язувати задачу знаходження 

таких цілих чисел a’ і b’, що aa’ + bb’ = НСД(a, b). Це можна зробити за 

допомогою узагальненого алгоритму Евкліда. Для заданих невід’ємних цілих 

чисел a і b цей алгоритм визначає вектор (u1, u2, u3), такий, що au1 + bu2 = u3 

= НСД(a, b). 

Значного збільшення швидкості виконання алгоритму Евкліда при 

роботі із великими числами можна добитися таким чином. Оперуючи тільки 

зі старшими розрядами великих чисел, основну частину обчислень 

виконувати з однократною точністю, значно скорочуючи таким способом 

кількість операцій, які необхідно було б виконувати з багатократною 

точністю для молодших розрядів. 

Нами було проведено дослідження швидкості виконання класичного 

алгоритму Евкліда, алгоритму Евкліда з відніманням, бінарного та 

узагальненого алгоритмів Евкліда. 
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Дослідження проводилися для різних чисел a i b. Часові вибірки 

здійснювалися для 50 експериментів. Частину результатів зведено в таблицю 

1. 

Таблиця 1. 

№ 
з/п 

a b Вид алгоритму 
Евкліда 

Час виконання 
програми, мс 

1.  Класичний 0,165918367 
2.  З відніманням 0,153469388 
3.  Бінарний 0,669183673 
4.  

2000000000 15439985 

Узагальнений 2,654285714 
5.  Класичний 0,103061224 
6.  З відніманням 2,994081633 
7.  Бінарний 0,64122449 
8.  

32903 158900003 

Узагальнений 1,577142857 
9.  Класичний 0,413469388 
10.  З відніманням 0,045918367 
11.  Бінарний 0,837346939 
12.  

1134903170 701408733 

Узагальнений 6,661632653 
 
Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити такі висновки: 

– якщо два числа мають однакову розрядність, алгоритм Евкліда з 

відніманням на порядок випереджує класичний алгоритм Евкліда, а інші 

алгоритми – ще більше, що видно з останнього наведеного в таблиці варіанту, 

в якому розглядається найгірший випадок для алгоритму Евкліда – два 

послідовних числа Фібоначчі; 

– якщо розрядність одного числа значно відрізняється від розрядності 

іншого, то алгоритм Евкліда з відніманням працює дуже повільно, а 

найшвидшим є класичний алгоритм Евкліда за рахунок виконання меншої 

кількості операцій ділення про що свідчить третій варіант в таблиці; 

– бінарний алгоритм Евкліда показує прийнятні статистичні 

характеристики для довільно вибраних двох чисел – час виконання програми 

для чисел порядку 1010 не перевищує 1 мс. 
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Події кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя проходять на фоні 

трансформації суспільства від постіндустріального до інформаційного. 

Відбувається бурхливий розвиток інформаційних технологій (ІТ) та їх 

проникнення у всі сфери діяльності людини: соціальну, економічну, 

політичну, воєнну тощо. До основних характерних рис процесу 

інформатизації суспільства на сучасному етапі відносяться глобалізація та 

інтенсифікація інформаційних процесів, зміна сучасної картини світу. 

Завдяки революції в області інформатизації і комунікацій відбуваються 

значні зміни у військовій справі. З’являються нові види озброєння, засновані 

на застосуванні ІТ, які дозволяють вести неконтактні бойові дії. Розвиваються 

засоби розвідки, автоматизовані системи управління військами та зброєю. 
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У сучасних умовах інформаційна інфраструктура держави набуває 

статусу критичної (життєво важливої для існування) з усіма від цього 

похідними: вона стає об’єктом першого удару і потребує для свого захисту 

збалансованої державної політики в інформаційному просторі. До критичної 

інформаційної інфраструктури належать, в першу чергу, економіка, 

транспорт, енергетика, фінансова система, системи управління структур, що 

забезпечують безпеку та оборону держави тощо. Особливої уваги 

заслуговують при цьому системи управління військами та зброєю, канали 

зв’язку, системи навігації, розвідки та інші елементи інформаційного 

середовища, які потребують захисту від відповідних зовнішніх впливів як 

випадкового, так і навмисного характеру. 

Застосування інформаційної зброї передбачає: 

проведення аналізу способів та алгоритмів активізації системи 

противника; 

вибір чи розробку відповідної інформаційної зброї; 

застосування інформаційної зброї по заданому інформаційному об’єкту 

у визначеному місці, періоді часу та визначеним способом. 

Вимогами до застосування інформаційної зброї є: 

перевага над іншими видами зброї подібного класу впливу в 

оперативності, простоті та вартості; 

нанесення противнику втрат заданого масштабу в визначений інтервал 

часу. 

На сьогоднішній день виникли умови задоволення визначених вимог, а 

саме: 

створено автоматизовані та автоматичні засоби, що здатні отримувати з 

даних знання; 

відбулось значне знецінення виробництва даних, їх доставки та 

скорочення часу доставки; 

значно зросла ефективність інформаційного впливу внаслідок появи 

нових теорій та технологій. 
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Кінцевим об’єктом дії інформаційної зброї буде знання конкретної 

інформаційної системи, шляхом цілеспрямованої зміни яких вносяться 

спотворення в модель жертви. 

Цілеспрямована зміна знання системи може включати в себе: 

зміну кількості елементів інформаційної системи; 

зміну зв’язків між цими елементами; 

зміну функціональних можливостей визначених елементів; 

все перераховане вище. 

Можна сформулювати висновок про те, що в інформаційному 

протиборстві інформаційних систем перемогу отримує та, яка: 

має найбільш стійку структуру до інформаційного впливу противника; 

може в найкоротші строки згенерувати та застосувати по противнику 

процес перепрограмування. 

Отже, вибір методу протидії має величезне значення в інформаційному 

протиборстві.  

Обґрунтування методу протидії включає в себе наступні завдання: 

- виявлення та класифікація несанкціонованих дій (НСД) в 

інформаційно-управляючій системі спеціальногопризначення (ІУССпП); 

- вибір стратегії протидії противнику в ІУССпП. 

Таким чином завдання вибору виду протидії НСД до ІУССпП можна 

сформулювати наступним чином. 

Вихідні дані. 

Індикатор несанкціонованого доступу до ІУССпП 
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Множина iZZ   можливих специфікацій НСД. 

Множина  ММ піМ ...,...,1  типів стратегій противника. 

Множина  LL піL ...,...,1  типів стратегій протидії НСД. 

Вектор 
іZZ   управляючих впливів системи управління. 



 121 

Час вибору типу стратегії протидії визначається наступним чином 

ПРКлНСДВС ТТT   

де КлНСДТ  - час класифікації типу НСД; 

ПРТ  - час вибору стратегії протидії НСД. 

При цьому ПРКлНСД ТТ   та, відповідно, ВСT  визначається КЛF  - функцією 

побудови та реалізації системи класифікації КЛS . 

)( КЛКЛВС FFT  , 

де )( КЛКЛ FF  - функція, яка визначається способом побудови та реалізації 

системи класифікації КЛS . 

Необхідно розробити метод вибору виду протидії, який дозволить на 

підставі вихідних даних задачі визначити тип Lі  стратегії протидій за 

мінімальний термін ВСT  

))(min( КЛКЛВС FFT  . 

Враховуючи те, що на сьогоднішній день протидії НСД можлива лише 

за допомогою кваліфікованого фахівця (експерта), це обумовлює наступні 

недоліки: 

- неприйнятно великий термін класифікації НСД та вибору виду 

протидії; 

- підлягання різного виду впливу експертом-людиною, що значно 

впливає на її вибір навіть в однакових ситуаціях; 

- руйнування системи протидії у випадку заміни людини-експерта.  

Все вище перераховане спонукає до необхідності звернення до методів 

штучного інтелекту. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ 

 

Питання безпеки інформації – важлива частина концепції впровадження 

нових інформаційних технологій у військову справу. Найбільшу загрозу 

інформаційній безпеці автоматизованим інформаційним системам (АІС) 

органів управління представляють спеціально розроблені чи стандартні 

засоби інформаційного впливу, що використовують недосконалості 

спеціального математичного та програмного забезпечення АІС.  

Невід’ємною проблемою забезпечення інформаційної безпеки АІС є 

задача забезпечення цілісності інформації яка зберігається у базах даних (БД), 

а також забезпечення цілісності алгоритмів які обробляють цю інформацію. 

На теперішній час в оборонних відомствах провідних країн світу 

відзначають ескалацію спроб вторгнення в комп'ютерні системи, мережі і БД 

військового призначення, які постійно піддаються кібератакам з боку 

іноземних спецслужб, а також різних недержавних структур, у тому числі 

терористичних, і хакерів [1]. 

Загрози порушення цілісності інформації поділяються на основні та 

специфічні. До основних загроз, тобто для всіх систем, відносяться: 

несанкціонований доступ до інформації в комп'ютерах або в локальній 

обчислювальній мережі, програмно-технічний вплив на канали зв’язку, витік 

даних за рахунок побічного електромагнітного випромінювання тощо. 

Специфічні загрози порушення цілісності БД можна розглядати у трьох 

напрямках: порушення конфіденційності, цілісності та доступності 
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інформації. Наприклад: порушення конфіденційності шляхом агрегації даних, 

несанкціоноване отримання інформації шляхом логічних висновків, внесення 

закладок до стандартних механізмів забезпечення безпеки або підтримання 

цілісності даних, використання розширених процедур, які зберігаються в 

системі управління базою даних тощо [2].   

Існують різні підходи, щодо вирішення проблеми порушення цілісності 

інформації в БД. Оскільки основна шкода інформації, як правило, завдається 

злочинними діями (вірусами, зломами секретних ключів, викраденням даних 

тощо) для боротьби з ними створюються різні механізми безпеки, що 

включають організаційні, технічні і програмні заходи і засоби захисту 

інформації. 

Для забезпечення безпеки інформації у розподілених БД пропонується 

зробити багаторівневу модель захисту, яка ґрунтується на моделях перевірки 

повноважень та істинності [3]. 

Ефективність такого підходу забезпечується шляхом розподілення 

доступу за ієрархією на: 

системний, перевірка логіну та паролю під час входу до системи 

(аутентифікація); 

підсистемний, визначення доступних підсистем та надання доступу до 

них; 

прикладний, визначення доступних прав у підсистемах та надання 

доступу до них (авторизація); 

виконання, визначення доступних функцій і забезпечення їх виконання. 

Таким чином, виходячи з цього підходу захист інформації в 

розподілених БД забезпечується за допомогою контролю дозволів на доступ 

до цієї інформації і перевірки таких умов, як відповідність поточного рівня 

допуску користувача рівню об'єкта, заборона на читання вгору по ієрархії 

об'єктів або заборона на модифікацію, якщо рівень допуску користувача 

нижчий, ніж рівень об’єкту, тощо. 
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Криптографічний захист інформації є важливою складовою у 

забезпеченні інформаційної безпеки держави, тому дослідження сучасних 

методів криптографічного перетворення та обґрунтування перспективних 

напрямків зі створення національних технологій на рівні світових аналогів є 

надзвичайно складним та важливим науково-технічним завданням.  
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Найбільший розвиток і застосування у системах захисту інформації 

знайшли симетричні криптографічні перетворення [1-5]. Втім рівень 

захищеності інформаційних ресурсів залежить не тільки від властивостей 

застосовуваного блокового симетричного шифру (БСШ), але і від способів 

його використання, тобто властивості криптографічного перетворення 

безпосередньо залежать від режиму застосування БСШ [6, 7].  

В цій роботі досліджуються сучасні режими застосування 

симетричних криптоперетвореннь, які визначені в міжнародному стандарті 

ISO/IEC 10116-2006. Аналізуються особливості застосування БСШ у різних 

режимах та досліджуються їх криптографічні властивості, зокрема 

проводяться статистичні дослідження послідовностей псевдовипадкових 

бітів, які сформовані із використанням різних режимів застосування БСШ 

ГОСТ 28147-89, TDEA, FIPS-197, Camellia та Калина. 

Отримані результати експериментальних досліджень підтверджують 

загальний висновок щодо високих показників статистичної безпеки відомих 

шифрів ГОСТ 28147-89, TDEA, FIPS-197, Camellia та Калина. У всіх 

досліджених режимах шифрування, які визначено у міжнародному стандарті 

ISO/IEC 10116-2006, розглянуті БСШ показали високе число пройдених 

статистичних тестів за методикою NIST STS. Перспективним в подальшому є 

аналіз та експериментальні дослідження режимів шифрування, які визначено 

в стандарті США NIST Special Publication 800-38: "Block Cipher Modes" [7], 

обґрунтування режимів застосування БСШ, які можуть бути запропоновані у 

якості національного стандарту України. 
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АНАЛІЗ МЕТРИК ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

КІБЕРІНЦИДЕНТАМИ 

 

Ефективне управління інцидентами інформаційної безпеки або 

кіберінцидентами [1] (далі – інцидентами) полягає у якомога швидшому 

відновленні роботи інформаційної системи та мінімізації наслідків інциденту. 

Для мінімізації наслідків, вчасного відновлення, підтримки якості 

обслуговування на належному рівні, оцінки продуктивності процесу 

управління інцидентами використовують так звані метрики. Вони повинні 

мати чіткий кількісний метод вимірювання, не вимагати великих 

обчислювальних ресурсів і, найголовніше, мати практичну цінність у процесі 

управління інцидентами. 

Метою дослідження є систематизація метрик для управління 

інцидентами. З огляду на роботи [2;3], варто виділити такі метрики: 

1. Відсоток інцидентів, вирішених на першій лінії підтримки. Опис: 

показує скільки інцидентів не вимагають ескалації на другу лінію підтримки. 

Аудиторія: Service Level Agreement (SLA), бізнес-клієнт, члени команди, 

власник процесу Session Initiation Protocol (SIP). Обмеження: якщо процес 

управління проблемами успішно ліквідує корінні причини, частка інцидентів, 
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вирішення яких можливе на першій лінії підтримки, скоротиться, внаслідок 

чого може зменшитися і число фактично вирішених на ній інцидентів. 

2. Тривалість обробки інциденту до моменту ескалації. Опис: показник 

ефективності. Специфікація: метрика показує, скільки триває обробка 

інциденту до моменту ескалації. Обґрунтування: занадто швидке закриття 

заявки шкідливо з точки зору задоволеності клієнтів. Аудиторія: власник 

процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, бізнес-клієнт, члени команди, 

власник процесу SIP. 

3. Відсоток інцидентів, некоректно призначених на співробітників 

служби підтримки. Опис: вимірюється шляхом перевірки історії заявок і 

знаходження перепризначених. Обґрунтування: перепризначення заявок 

уповільнює рішення і знижує ефективність роботи команд. Аудиторія: 

власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, бізнес-клієнт, члени 

команди, власник процесу SIP. 

4. Відсоток інцидентів, вирішених протягом заданого часу відповідно 

до пріоритету. Опис: коли заявка надходить в службу Service Desk (SD), їй 

призначається певний час обробки в залежності від SLA служби і пріоритету 

заявки. Обґрунтування: безпосередній показник ефективності виконання SLA 

службою SD. Аудиторія: власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу 

SLA, бізнес-клієнт, члени команди, власник процесу SIP. 

5. Середній час відповіді другого рівня підтримки. Опис: час між 

передачею заявки на другий рівень підтримки та її прийняттям. Аудиторія: 

власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, бізнес-клієнт, члени 

команди, власник процесу SIP. 

6. Середній час вирішення інциденту. Опис: вимірює тривалість 

рішення інциденту з моменту відкриття заявки до моменту її вирішення. 

Обґрунтування: метрика показує загальну ефективність процесу управління 

інцидентами. Аудиторія: власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу 

SLA, бізнес-клієнт, члени команди, власник процесу SIP. Обмеження: 
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вимірюється час з моменту відкриття заявки до рішення інциденту (не 

плутати із закриттям заявки ). 

7. Відсоток перепризначених інцидентів. Опис: вимірює кількість 

інцидентів, більше одного разу призначених на ресурс другого або третього 

рівня. Аудиторія: власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, 

бізнес-клієнт, члени команди, власник процесу SIP. 

8. Відсоток неправильно класифікованих інцидентів. Опис: при 

реєстрації кожної заявки призначається категорія, що полегшує її обробку і 

подальший аналіз. Специфікація: кількість інцидентів, які при первісному 

присвоєння категорії були неправильно описані або класифіковані. 

Обґрунтування: правильна класифікація прискорює вирішення проблем. 

Аудиторія: власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, бізнес-

клієнт, члени команди, власник процесу SIP. 

9. Відсоток звернень, що надійшли до фахівців служби підтримки 

«напряму», минаючи перший рівень. Опис: частота звернень клієнтів 

безпосередньо на другий чи третій рівень підтримки. Специфікація: прямі 

звернення до технічних фахівців мають ряд недоліків. Аудиторія: власник 

процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, бізнес-клієнт, члени команди, 

власник процесу SIP. 

10. Ступінь задоволеності клієнтів. Специфікація: для вимірювання, 

клієнта просять поставити оцінку в момент закриття заявки. Обґрунтування: 

метрика дає змогу з'ясувати ставлення спільноти користувачів до наданого 

сервісу. Аудиторія: власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, 

бізнес-клієнт, члени команди, власник процесу SIP. Обмеження: не варто 

занадто докучати користувачам.  

11. Відсоток дзвінків, які є запитами на надання послуг. Опис: відсоток 

дзвінків, які представляють собою запити на обслуговування, а не звернення з 

приводу інцидентів. Специфікація: звернення, які обробляються SD, як запити 

на обслуговування. Обґрунтування: у міру того як служба SD стає 

заслуговуючим довіри консультантом, а кількість інцидентів скорочується, 
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цей показник повинен зростати. Аудиторія: власник процесу, керівництво ІТ, 

власник процесу SLA, бізнес-клієнт, члени команди, власник процесу SIP. 

12. Відсоток інцидентів, правильно вирішених з першого разу. 

Специфікація: метрика дозволяє визначати ефективність роботи своїх груп, а 

також достатність знань і досвіду експертів для вирішення інцидентів. 

Обґрунтування: чим ефективніше група рішення, тим менше потрібно після 

неї додаткової роботи і тим вище задоволення клієнта. Аудиторія: власник 

процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, бізнес-клієнт, члени команди, 

власник процесу SIP. Обмеження: рішення не повинно бути чисто технічним, 

необхідно, щоб клієнти схвалили і прийняли його. 

13. Відсоток інцидентів, вирішених проактивно. Опис: відсоток 

інцидентів, які були вирішені до того, як клієнти повідомили про помилку. 

Аудиторія: власник процесу, керівництво ІТ, власник процесу SLA, бізнес-

клієнт, члени команди, власник процесу SIP. Обмеження: вимагає наявності 

активного процесу моніторингу. 

Таким чином, у роботі було систематизовано метрики для управління 

інцидентами: представлено їх опис, специфікацію, обґрунтування, аудиторію 

та можливі обмеження. У подальшому планується формалізувати небезпечні, 

цільові та можливі значення досліджуваних метрик, а також провести їх 

багатокритеріальний аналіз. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В РОЗПОДІЛЕНИХ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ 

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку України проводиться реформування 

сектора безпеки і оборони як цілісної системи [1]. Особливості сектора 

безпеки і оборони нашої держави, як інструменту протидії всьому спектру 

внутрішніх і зовнішніх загроз, визначають необхідність удосконалення 

захисту інформаційних ресурсів в цим сектором. 

Таки системи гарантовано будуть об’єктами кібернападу з метою 

несанкціонованого експорту даних, їх зміни або дезорганізації 

функціонування. Крім того, необхідно зазначити, що розвиток міжнародного 

права щодо кіберпростору навряд чи забезпечить об’єктам сектора безпеки і 

оборони захист від кібернападу. 

Історично програмне забезпечення кібернападу прийнято називати 

мелвером [2], тому пропонується ввести термін мелвер-захист для чіткого 
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відокремлення з широкого спектру аспектів інформаційної боротьби 

(інформаційно-психологічна війна, публічна дипломатія та ін.) саме захисту 

від небажаного впливу за допомогою програм. Хоча кожен вид інформаційної 

боротьби прямо чи опосередковано може впливати на сектор безпеки і 

оборони, однак саме програмний вплив може бути найбільш суттєвим та 

привести до катастрофічних наслідків. Таким чином, під мелвер-захистом 

будемо розуміти захист від шкідливих програм, які заставляють окремі 

комп'ютери або комп'ютерні мережі робити небажані для власників та 

користувачів дії. Прикладами таких програм є логічні бомби, черваки, віруси, 

фішинги, сніфери пакетів, регістратори клавіатури та ін. Для характеристики 

захищеності від шкідливих програм доцільно ввести термін мелвер-безпека. 

Аналіз доступних матеріалів політики та технології інформаційної 

боротьби показав, що захист єдиної автоматизованої системи управління 

сектором безпеки і оборони повинен бути всебічно узгодженим, розвинутим 

та у вищій мірі визначеним [3, 4]. 

Особливості автоматизованих систем управління сектором безпеки і 

оборони України визначають його як складний розподілений об'єкт захисту. 

Тому пропонується забезпечити функціонування Центрального органу 

захисту, який має достатній досвід та заслуговує на довіру. Цей орган 

повинен реалізовувати ряд організаційно-технічних заходів, таких як: 

вирішення задачі контролю за виконанням правил захисту; надання 

експертних оцінок щодо рівня безпеки, проводити розслідування щодо шляхів 

потрапляння мелверів в єдине інформаційне поле системи управління; 

проводити або ініціалізувати атрибуції; забезпечити процедуру автентифікації 

відправника та отримувача інформації, проводити моніторинг комп'ютерних 

мереж у режимі реального часу  

На основі вищезазначеного автори вважають за необхідне наголосити 

на необхідність реалізації такого технічного аспекту як проведення глибокого 

інспектування інформаційних пакетів на предмет виявлення шкідливих 

програм, не порушуючи при цьому принципу закритості інформації.  
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Технологія постійного сканування повинна бути реалізована для 

виявлення та попередження аномальної активності, вторгнення, крадіжок 

особистих ідентифікаторів та несанкціонованого експорту даних. В основі 

технології постійного сканування повинні бути відомі сигнатури шкідливих 

програм. Важливе значення має реалізація декількох способів автентифікації 

для надання доступу до систем. Безумовно, важливим є реалізація принципу 

суворої ізольованості, для цього необхідно використовувати канали, 

абсолютно не пов'язаних з інтрамережами складових сектора безпеки і 

оборони та публічним Інтернетом. 

В перспективі необхідно реалізовувати нові протоколи, які б дозволяли 

встановлювати, хто відсилає кожний пакет, надавати пакетам пріоритети та 

зашифровувати інформацію. Також необхідно реалізовувати нові способи 

автентифікації, удосконалені підходи до авторизації доступу, рівномірної 

шифровки трафіку та нерухомих даних. 

Необхідно зазначити, що важливу роль в процесі захисту також відіграє 

організація обробки інформації. Аналіз особливостей обробки даних в 

єдиному інформаційному полі органу управління показав, що кількість 

інформаційних каналів як правило обмежена, а ступінь вірогідності даних 

різна. В таких умовах пропонується використовувати синергетичні підходи до 

комплексної обробки даних з кожного інформаційного каналу [5, 6]. 

Важливою особливістю синергетичного підходу в умовах підтримки 

єдиного інформаційного поля органу управління є використання 

дискримінаторів ступенів свободи. Що стосується редукторів ступенів 

свободи, то такій підхід може (скоріш за все буде) застосовуватися однак в 

виключних випадках. Крім того, включення механізмів дискримінаторів 

ступенів свободи дозволяє всім каналам отримання даних приймати участь в 

формуванні рішення з вагами, які відповідають ступеню їх інформативності в 

поточній ситуації. 

Таким чином, без реалізації вищезазначених організаційно-технічних 
заходів щодо захисту інформації в автоматизованих системах управління 
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сектором безпеки і оборони України не можливо досягти успіху у протидії 
всьому спектру внутрішніх і зовнішніх загроз в сучасних умовах. 
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БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ У 

СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Сучасні системи дистанційного банківського обслуговування (ДБО) 

мають ряд переваг і недоліків. До недоліків таких систем слід віднести слабку 
захищеність Інтернет систем від несанкціонованого доступу. До таких причин 
можна віднести недоліки операційних систем, комунікаційних систем і 
браузерів [1]. Використовуючи ці недоліки, зловмисники здійснюють 
несанкціоноване списання грошових коштів клієнтів. Саме тому 
вдосконалення та розробка нових засобів захисту систем ДБО є актуальним 
завданням. У даній роботі запропоновані базові параметри для ідентифікації 
шахрайських дій в системах ДБО. 

Зробимо умовний поділ ідентифікаторів на фінансові ідентифікатори, 
технологічні ідентифікатори та поведінкові ідентифікатори. 

Фінансові ідентифікатори за своєю суттю є реквізитами платіжного 
доручення для здійснення грошових переказів [2]. 

Призначення платежу (DP). На практиці цей параметр може приймати 
практично будь-яке значення. Однак даний параметр повинен бути прийнятий 
до уваги спільно з іншими ідентифікаторами. Наприклад, тип платежу 
«Адміністративний штраф» на адресу фізичної особи (2625) є підозрілим, 
оскільки адміністративні штрафи відправляються на адресу державних 
органів (2600). 

Найменування платника включає наступну інформацію: 
• код платника ЄДРПОУ (PUREO); найменування банку платника (PB); 

номер рахунку платника (PAN); МФО банку платника (PMFO). 
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Дані параметри є обов'язковими реквізитами платіжного доручення для 
успішної трансакції і є константою для кожного переказу. Мають низьку вагу 
при аналізі. 

Найменування одержувача включає наступну інформацію: 
• код одержувача ЄДРПОУ (RUREO); найменування банку одержувача 

(RB); номер рахунку одержувача (RAN); МФО банку одержувача (RMFO). 
Дані параметри є обов'язковими реквізитами платіжного доручення для 

успішної трансакції. Мають значення, якщо одержувач – нещодавно створена 
компанія. Порівняння проводиться за даними, отриманими з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Порівняння «віку» одержувача може використовуватися як додатковий 
параметр при аналізі (Reg). 

Сума платежу (AP). Може представляти інтерес, якщо сума платежу 
значно відрізняється від середнього розміру платежів у цього клієнта. Має 
низьку вагу при аналізі. Валюта платежу (CP), наприклад, гривня, долар євро. 

Технологічні ідентифікатори [3 , 4 , 5]. Дані параметри включають всі 
ідентифікатори, наявність яких зумовлена середовищем передачі даних, 
протоколами взаємодії додатків, можливостями і налаштуваннями серверної 
частини систем ДБО тощо. 

Параметр час дії (TA) включає будь-яку дію під обліковим записом 
клієнта. Результат авторизації (AR) – успішно, не успішно. Велика кількість 
неуспішних спроб авторизації може бути сприйнято як спроба 
несанкціонованого доступу до облікового запису клієнта за допомогою 
прямого перебору паролів. При цьому, чим більше кількість неуспішних 
спроб входу, тим вище ймовірність, що має місце несанкціонований доступ і 
вага вище. Ідентифікатор ключа (KI) – параметр, необхідний для здійснення 
трансакції і за будь-яких успішних, навіть шахрайських дій,  він буде вірним. 
З цієї причини має низький вагу. Технологія доступу клієнта до системи ДБО 
(AT) – у певних випадках є можливим ідентифікувати за допомогою якої 
технології клієнт здійснює доступ в мережу Інтернет, наприклад, за 
допомогою Ethernet, 3G, WiFi тощо. IP адреса робочої станції клієнта.  
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Розбираючи протокол http, маємо можливість отримати наступну 
інформацію. User Agent (UA) – інформація про веб-браузер (найменування 
браузера, його ядро тощо), версії операційної системи (ядра), мову. Список 
допустимих форматів (Acc). Перелік підтримуваних кодувань для 
представлення користувачу (AccChar). Перелік підтримуваних способів 
кодування (AccEnc) вмісту сутності при передачі. Список підтримуваних мов 
(AccLang). Time Zone (TZ) – часовий пояс. Screen Size and Color Depth 
(SSCD) – розподільна здатність екрану та глибина кольору. System Fonts (SF) 
– системні шрифти. Інформація може бути отримана, якщо встановлені Flash 
або Java аплети. Так як на сьогоднішній день доступ до системи ДБО 
здійснюється за допомогою Flash або Java аплетів, збір такої інформації 
можливий. Browser Plugin Details (BPD) – інформація про плагіни. Інформація 
може бути отримана реалізацією Ajax запитів методом POST. Дозволяють 
ідентифікувати найменування і версію встановлених плагінів. Серед них 
Acrobat Reader , Adobe Flash Player , The Java Runtime Environment , 
QuickTime Player , Shockwave Player , Windows Media Player тощо. Cookie, 
Supercookie (SC) – yа загальному тлі слабо впливає на ідентифікацію 
унікальності, так як інформація збирається про їх стан: активовані або 
деактивовані. 

TCP fingerprinting (TCPF). Аналізуючи прийняті від сервера TCP-
пакети, представляється можливим ідентифікувати хостову ОС. У цьому 
випадку доцільно звернути увагу на поле Window в їх заголовках, оскільки 
значення цього поля є своєрідною константою, що характеризує ОС. 

Поведінкові ідентифікатори: 
Частота зміни IP адреси (IPF). Характеризує мобільність користувача – 

чи здійснюється доступ з однієї IP адреси або IP адреса періодично 
змінюється. Має низький вагу. У зв'язці з частотою зміни IP адреси має змогу 
реєструвати Географічна приналежність IP адреси (IPGB). Часовий інтервал 
здійснення операції (TL) – період часу (ранок, день, вечір), коли зазвичай 
клієнт виконує операції. Середній час на здійснення операції (TA) – 
усереднене значення часу, що відображає кількість витраченого часу від 
моменту створення платіжного доручення до моменту його завершення. 
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Послідовність дій користувача (PF) відображає навігацію користувачем по 
меню системи ДБО. Порівнюючи поточні дії користувача зі стандартною 
моделлю для нього, можливо ідентифікувати значні невідповідності моделі 
поведінки. Середня кількість операцій (AP) за конкретний проміжок часу 
(розглядається в контексті звітного періоду: тижня , дня). Середня сума 
операцій (AA) – служить для порівняння поточної суми операції з середнім 
значенням для конкретного клієнта. Одержувачі платежів (PR) – має 
значення, якщо одержувач нещодавно створена компанія. Клавіатурний 
почерк (KS). Клавіатурний почерк здійснюється за допомогою моніторингу за 
натисканнями клавіш користувача. 

У даній роботі ми представили й описали базові ідентифікатори, 
використання яких дозволить з високим ступенем високим ступенем 
ймовірності створити унікальний профіль легітимного клієнта/користувача у 
системах ДБО. У подальших роботах планується здійснити розрахунок більш 
точного впливу кожного з параметрів у процесі аналізу, а також здійснити 
вибір найбільш ефективного математичного апарату для зіставлення та 
обробки вхідних даних. 

 
Література 

1. Дистанционное банковское обслуживание / кол. Авторов. – М.: 
ЦИПСиР; КНОРУС, 2010. – 328 с. 

2. Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 «Про затвердження Інструкції 
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». 

3. "Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1", R.Fielding, J.Gettys, J.Mogul, 
H.Frystyk Nielsen, L.Masinter, P.Leach и T.Berners-Lee; июнь 1999. 

4. Saumil Shah. An Introduction to HTTP fingerprinting [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.net-
square.com/httprint_paper.html#httprint. 

5. Peter Eckersley. How Unique Is Your Web Browser? [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:  https://panopticlick.eff.org/browser-uniqueness.pdf. 
 

 



 139 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ 

ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 
 

УДК 343.985+343.14 

Бондаренко І.Д. 

викладач 

Національна академія СБ України 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

В СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОМПЮТЕРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Розділом XVI КК України, передбачено кримінальну відповідальність 

за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. З 

моменту набуття чинності КК України 2001 року структура Розділу XVI та 

конструкція відповідних складів злочинів зазнавала критики з боку вчених-

юристів. Зокрема наголошувалося на неможливості або складності 

визначення родового об’єкта злочинів даного розділу. Так, наприклад, 

Батурін Ю.М. стверджував, що комп’ютерних злочинів, як злочинів 

специфічних у юридичному значенні, не існує, тому, що для їх виділення в 

самостійну групу необхідно встановити їхній єдиний об’єкт, однак зробити 

це, не змішуючи його з нині виділюваними в кримінальному праві об’єктами 

злочинів, важко [1, 170]. Усатий А.Г. зазначав, що кожна зі статей розділу 

XVI КК України має свою неповторну юридичну природу й навряд чи можна 

вважати їх подібними [2]. До таких висновків вчені дійшли спираючись на 

два основних твердження. По-перше, злочини Розділу XVI КК України є 

неоднорідними, оскільки предметом частини з них є технічні засоби обробки 

інформації (комп’ютери, мережі, системи), а іншої частини – сама інформація, 

яка обробляється такими засобами, а отже можна стверджувати, що різним 

суспільним відносинам завдається шкода. По-друге, при вчиненні 
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досліджуваних злочинів в переважній більшості випадків завдається шкода 

об’єктам кримінально-правової охорони, які захищаються іншими розділами 

КК України, тобто вчинення таких злочинів видається виправданим 

розглядати як особливий спосіб вчинення «класичних» злочинів, а саме з 

використанням комп’ютерної техніки. 

До реформи кримінального процесуального законодавства 

досліджувана проблема фактично залишалася в теоретичній площині. Новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України було скасовано 

альтернативну підслідність щодо злочинів Розділу XVI КК України (слідчі 

органів внутрішніх справ та слідчі органів безпеки) та визначено підслідність 

таких злочинів слідчим органів внутрішніх справ. За таких умов СБ України 

була фактично позбавлена специфічного юридичного інструментарію, 

необхідного для виконання покладених на неї завдань із забезпечення 

державної безпеки, зокрема із контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері інформаційної безпеки. Постала необхідність визначення 

шляхів реформування кримінального законодавства з метою забезпечення 

ефективного виконання правоохоронним органам своїх завдань, забезпечення 

виваженого розподілу функцій між ними. Проблема, пов’язана зі змістом та 

структурою Розділу XVI КК України, вийшла за межі теоретичної площини та 

набула гострого практичного значення. 

На нашу думку складність визначення родового об’єкта злочинів 

Розділу XVI КК України насамперед зумовлена тим, що в рамках одного 

розділу кодексу існують норми, які охороняють різні групи суспільних 

відносин, а саме відносини, пов’язані із цінностями та інтересами як людини 

та суспільства, так і держави. Тому, на перший погляд, виправданою 

видається думка про необхідність внесення змін до КК України та розподіл 

складів злочинів Розділу XVI КК України між іншими розділами шляхом 

створення відповідних кваліфікованих складів злочинів, передбачивши 

використання комп’ютера як особливий спосіб здійснення злочину. В такому 

випадку проблема визначення підслідності «комп’ютерних» злочинів буде 
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вирішена з огляду на підслідність «класичних» злочинів, до конструкції 

складів яких вноситимуться зміни. Водночас такий шлях є достатньо 

складним та неоднозначним. 

Вважаємо, що для правильного визначення родового об’єкта Розділу 

XVI КК України необхідно детально проаналізувати матеріальні норми 

інформаційного права. Суттєво ускладнює здійснення аналізу той факт, що в 

Україні ця галузь права перебуває на етапі становлення. Основними 

проблемами в даній сфері, як це зазначено в Аналітичній доповіді Інституту 

стратегічних досліджень 2012 року «Кібербезпека: світові тенденції та 

виклики для України», є не кодифікованість та неузгодженість окремих норм 

інформаційного законодавства України, термінологічна невизначеність, 

відсутність встановленої  в єдиному правовому акті системи суб’єктів 

забезпечення інформаційної безпеки та розподілу повноважень між ними [3]. 

На нашу думку саме розроблення певного правового акту, зокрема 

Інформаційного кодексу, чітке визначення напрямків державної політики у 

цій сфері, системи суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки та їх 

компетенції в інформаційній сфері має передувати та формувати основу для 

визначення місця та структури відповідних кримінально-правових норм (як 

специфічного інструментарію захисту інформаційних відносин) в системі КК 

України. Вважаємо, що за таку основу має бути взято теоретичне визначення 

інформаційної безпеки, яке базується на нормативному визначенні поняття 

«національна безпека». Відповідно родовим об’єктом злочинів Розділу XVI 

КК України пропонуємо визначити інформаційну безпеку людини, 

суспільства та держави в сфері експлуатації комп’ютерів, мереж та систем. 

Таке поняття є загальним, воно ефективно охоплює як суспільні відносини 

щодо захисту інформації, так і відносини щодо захисту технічних процесів 

обробки інформації програмними та апаратними засобами. 

Подальший розвиток запропонованої концепції щодо визначення 

родовим об’єктом злочинів Розділу XVI КК України інформаційної безпеки 

людини, суспільства, держави в сфері експлуатації комп’ютерів, мереж та 
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систем пов'язаний із необхідністю перегляду структури відповідного розділу, 

внесення до нього змін та доповнень. Відповідні пропозиції СБ України були 

враховані в законопроекті № 721-VII від 16.01.2014р. «Про внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів 

щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», внесеним народними 

депутатами України Колісніченком В.В. та Олійником В.М., спочатку 

прийнятим Верховною Радою України на початку поточного року, а потім 

скасованим з низки причин в умовах політичної кризи. Водночас слід 

зазначити, що положення щодо зміни Розділу XVI  КК України ніяким чином 

не обмежували права та свободи людини, мали виключно конструктивний 

характер, не мали жодного політичного підтексту. 

Так Розділ XVI КК України доповнювався трьома новими статтями, 

розслідування яких відносилося до компетенції слідчих органів безпеки: 

ст.ст. 361-3, 361-4, 362-1. Нові склади злочинів за своєю конструкцією майже 

повністю повторювали конструкцію злочинів, передбачених ст.ст. 361 та 361-

2 та 362. Новелою була поява специфічних предметів злочину: а) державних 

електронних інформаційних ресурсів, б) інформаційних, телекомунікаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем критичних об'єктів національної 

інформаційної інфраструктури, в) інформації з обмеженим доступом, яка 

оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах. 

Нами було зроблено висновок, що в рамках Розділу XVI КК України, 

родовим об’єктом злочинів якого слід вважати інформаційну безпеку людини, 

суспільства, держави в сфері експлуатації комп’ютерів, мереж та систем, 

законодавець визначив за необхідне створення окремої нової групи злочинів 

(ст.ст. 361-3, 361-4, 362-1), яка характеризується наявністю свого видового 

об’єкта – інформаційної безпеки держави в сфері експлуатації комп’ютерів, 

мереж та систем. Саме такий розподіл норм та підслідності в контексті 

Розділу  XVI КК України міг би забезпечити ефективний розподіл функцій 

між правоохоронними органами держави на основі твердження, що захист 

інформаційної безпеки держави є функцією СБ України, а інформаційної 



 143 

безпеки людини і суспільства – МВС України. З огляду на це вважаємо 

обґрунтованим необхідність внесення на розгляд ВР України законопроекту 

щодо повернення статей  361-3, 361-4, 362-1 до КК України. 
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КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА 

НОРМОТВОРЧОСТІ ЧИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ? 

 

Перехід суспільства з постіндустріального в інформаційну епоху 

супроводжувався прогресивними еволюційними змінами для людства. 
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Звично, що цей процес, а саме дані модерні цивілізаційні блага,зловмисники 

розпочали використовувати для суспільно небезпечних цілей. 

Україна не змогла залишитись осторонь цих глобальних трансформацій. 

І вже починаючи з 90-х років ХХ століття розпочала формувати власну 

нормативну базу, яка б не допустила поширенню кібернетичної злочинності. 

Тому єдиним органом законодавчої влади в Україні були прийняті наступні 

акти: «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про 

телекомунікації», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та багато інших. 

Варто наголосити, що базовим законом у сфері кібернетичної безпеки 

нашої країни є Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», який регулює відносини у сфері захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах. Зокрема, в ньому визначаються необхідні для 

відповідних цілей правові категорії, такі як «блокування інформації», «виток 

інформації», «захист інформації», «комплексна система захисту інформації», 

«інформаційна (автоматизована) система», «криптографічний захист 

інформації», «несанкціоновані дії щодо інформації в системі», «технічний 

захист інформації» тощо. Також даним Законом встановлені об’єкти захисту 

та суб’єкти відповідних відносин, умови обробки інформації та способи 

забезпечення захисту інформації в системі, повноваження державних органів 

у сфері захисту інформації в автоматизованих системах. 

Відповідно до статті 10 вищеназваного Закону спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації 

спеціального зв'язку та захисту інформації (Адміністрація Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України [1]):  

 розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері захисту 

інформації та забезпечує її реалізацію в межах своєї компетенції;  
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 визначає вимоги та порядок створення комплексної системи захисту 

інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим 

доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;  

 організовує проведення державної експертизи комплексних систем 

захисту інформації, експертизи та підтвердження відповідності засобів 

технічного і криптографічного захисту інформації;  

 здійснює контроль за забезпеченням захисту інформації, яка є 

власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога 

щодо захисту якої встановлена законом [2].  

Державні органи в межах своїх повноважень за погодженням з 

уповноваженим органом у сфері захисту інформації встановлюють 

особливості захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з 

обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.  

Особливості захисту інформації в системах, які забезпечують 

банківську діяльність, встановлюються Національним банком України. Тоді ж 

як Служба безпеки України забезпечує контррозвідувальний захист інтересів 

держави у сфері інформаційної безпеки. 

Законодавець також передбачив адміністративну та кримінальну 

відповідальність за порушення кібернетичної безпеки.  

Так, у Кодексі України про адміністративні правопорушення 

передбачена відповідальність за здійснення незаконного доступу до 

інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне 

виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних 

(автоматизованих) систем (ст. 212-6). 

Тоді ж як Кримінальний кодекс України вказаним діянням присвятив 

окремий розділ XVI Особливої частини («Злочини у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 

мереж і мереж електрозв’язку»). 
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Зокрема, у вищеназваному Кодексі передбачена відповідальність за: 

несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку (стаття 361);створення з метою використання, розповсюдження 

або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх 

розповсюдження або збут (стаття 361-1);несанкціоновані збут або 

розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в 

електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих 

системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації (стаття 361-

2);несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, 

комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї (стаття 362);порушення правил 

експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або 

порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється (стаття 363); 

перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку 

шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку (стаття 363-1) 

[3]. 

Важливо, що у 2005 році Верховна Рада України ратифікувала 

Конвенцію про кіберзлочинність. Взагалі, даний міжнародно-правовий акт 

слугує своєрідним орієнтиром для удосконалення кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства країн-учасниць даної Конвенції, 

адже не встановлює конкретних механізмів боротьби з кіберзлочинністю 

Отже, законодавство України містить досить значну кількість правових 

норм, спрямованих на правову охорону та захист кібернетичної безпеки 

України.  
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Тому підтримуючи думку багатьох вчених, можна констатувати, що 

проблеми, які виникають у сфері забезпечення кібернетичної безпеки 

України, є не стільки результатом відсутності достатньої законодавчої бази, 

скільки результатом недостатньо ефективної діяльності  тих органів, 

функціями яких є забезпечення охорони та захисту інформації у процесі 

використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.  

Про це свідчать і офіційні дані Державної служби статистики України: 

за статтями 361-1, 361-2 та 363-1 Кримінального кодексу України  протягом 

останніх років органами внутрішніх справ не було відкрито жодного 

кримінального провадження [4]. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИБЕРТЕРРОРИЗМА 

 

Индустрия информационных технологий - одна из наиболее 

стремительно развивающих сфер мировой экономики, способная 

конкурировать по доходности с топливо-энергетическим комплексом и 

автомобилестроением. Она сделала рынок значительно более масштабным, 

динамичным и конкурентным, дала стимул к зарождению множества новых 

сфер бизнеса. 

Информационные технологии приемлют принципы взаимодействия в 

обществе, поэтому не удивительно, что они также приемлют понятия 

безопасности личности и государства как таковые. Компьютеры, 

компьютерные сети, Интернет стали основной частью бизнеса, социальной 

активности, а, следственно, и кибертерроризма. Таким образом, необходимо 

определить тенденции развития кибертерроризма в государстве с целью 

разработки соответствующих мер противодействия ему.  

Можно выделить следующие аспекты привлекательности 

телекоммуникационных сетей для кибертерроризма: 

 большинство серверов коммуникационных сетей позволяют 

пользователям работать относительно конфиденциально и анонимно; 
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 существует возможность использования специальных роботов (bots) 

для снижения временных затрат на террористическую деятельность; 

 киберпреступления сложно отследить и собрать доказательства; 

 меньший риск в сравнении с обычными видами преступления и 

более высокая эффективность; 

 возможность совершать киберпреступления через границы стран и 

континентов; 

 не требует физического присутствия. 

Неудивительно, что формы терроризма перемещаются в область 

кибертерроризма и требуют глубокого изучения с целью эффективного 

противодействия. 

Проблемы информационной безопасности многогранны и требуют 

решения многих вопросов: от обеспечения безопасности отдельного 

компьютера до обеспечения безопасности функционирования локальных и 

глобальных сетей. 

Киберпреступность активизируется и в настоящее время 

рассматривается различными экспертами, как стремительно нарастающая 

угроза безопасности как отдельным государствам, так и для мирового 

сообщества в целом. 

Несмотря на усилия правоохранительных органов и спецслужб число 

преступных актов с использованием информационных технологий не 

уменьшается, а напротив постоянно увеличивается и возрастает их 

общественная опасность. 

Меняется и сам облик терроризма, о чем наглядно свидетельствует 

появление информационного терроризма.  

Информационные технологи предоставляют террористам возможность: 

 скрытно, планомерно и эффективно воздействовать на 

индустриальное и массовое сознание, общественное мнение, процессы 

принятия решений;  
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 распространять информацию для вербовки в свои ряды новых 

членов, пропаганды своих идей;  

 проводить дезинформацию;  

 вызывать панику, а также непосредственно совершать 

террористические акты.  

Эти технологии позволяют террористическим группам, большинство из 

которых сейчас имеют сетевую структуру организации, эффективно и 

скрытно осуществлять взаимодействие между ее разрозненными ячейками и 

отдельными членами, а также проводить сбор информации о будущих целях. 

Поэтому можно спрогнозировать следующие тенденции развития 

кибертерроризма: 

 наиболее реальными целями кибертерроризма будут персональные 

мобильные средства телекоммуникации, процесс совершенствования и 

развития которых в настоящие время чрезвычайно динамичен; 

 вредоносные коммуникационные сообщения в настоящий момент 

являются бичом практически всех телекоммуникационных систем и согласно 

прогнозам объем этих преступлений в общем количестве кибертерроризма не 

будет уменьшаться, а наоборот будет иметь тенденцию увеличиваться;  

 использование беспроводных методов коммуникации уже сейчас 

привлекают значительное количество киберпреступников; 

 атаки на банковские системы будет в дальнейшем все более 

возрастать, а соответственно увеличивается использование уязвимых мест, 

направленных на получения банковских и идентификационных параметров 

пользователей. 

Одной из наиболее опасных угроз безопасности является использование 

кибертеррористами возможностей открытых телекоммуникационных сетей 

для оказания пропагандирующего воздействия на мировую общественность. 

Для решения всех перечисленных проблем принципиально важно 

исходить из следующего: 
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 существующие многосторонние механизмы, направленные на 

обеспечения информационной безопасности, недостаточны для эффективного 

решения вопросов национальной безопасности; 

 повысить эффективность противодействия угрозам кибертерроризма 

в информационной сфере возможно за счет координации и прогрессивного 

развития норм международного права; 

 предпринимать необходимые усилия на международном уровне в 

направлении снижения угроз от кибертерроризма национальной 

безопасности. 
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Важливість вивчення проблем інтелектуалізації методів обробки 

неструктурованої інформації обумовлена невідповідністю між темпами 

зростання кількості такої інформації в сучасних комп‘ютерних мережах і 

наявними потребами щодо якості її обробки, в тому числі в контексті 

реалізації механізмів кібернетичної безпеки [2]. 
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Не секрет, що наразі сформовані потреби у більш досконалих 

методиках автоматизованої обробки інформації, насамперед у напрямку 

розширення їх універсальності і спроможності ефективно працювати з 

неструктурованими даними значних обсягів. 

За експертними оцінками, на сьогодні більше 80% інформації, яка 

зберігається в комп‘ютерних системах і мережах, представлена у вигляді 

неструктурованої інформації. При цьому, тільки 10-15% даних з цього об‘єму 

можуть бути використані в класичних системах автоматизованої обробки 

структурованої інформації та аналітики [40]. 

Загалом, інтерес до роботи з неструктурованими даними з‘явився у світі 

ще з 50-х років ХХ століття. Однак, не дивлячись на це, методи роботи з 

неструктурованою інформацією розвивалися не з такою швидкістю, з якою 

зростали її об‘єми, оскільки є продуктами не стільки технологій, скільки 

результатами наукової роботи [4]. 

Ситуація дещо змінилась після виникнення у 2011 – 2012 роках 

проблеми «великих даних» (Big Datas), коли невідповідність великих об‘ємів 

інформації застарілим методам її обробки значно підвищила інтерес наукових 

кіл до зазначеної проблематики. 

Виділення обробки неструктурованих даних (Unstructured Data Analysis) 

в якості окремої науково-технічної задачі датовано початком 2000 років, коли 

аналітики Меріл Лінч (Merrill Lynch) і Гартнер (Gartner) оприлюднили 

інформацію про неочікувано значні втрати часу при роботі з даними, 

пов‘язані з відсутністю автоматизації опрацювання контенту. За їх оцінками, 

на середніх підприємствах прямі збитки в результаті цього у перерахуванні на 

одного працівника складали на той час від 2,5 до 3,5 тисяч доларів США на 

рік [5]. 

Утім, подібні сигнали аналітиків не сприймались всерйоз аж до 

останніх часів, коли з 2008-2009 років набули значного поширення нові 
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джерела неструктурованих даних: соціальні мережі, мобільні пристрої, 

реєстраційна апаратура, які достатньо швидко сформували проблему 

«великих даних». 

Основою сучасних систем автоматизованої обробки неструктурованої 

інформації є «комп‘ютерна система, заснована на смислі» (Meaning-Based 

Computing), а їх суть зводиться до демонстрації часткових рішень з галузі, яку 

можна віднести до «керування знаннями» (Knowledge Management). 

Як свідчать дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, особливо 

актуальними на цей час є змістовні напрями розвитку аналізу 

неструктурованої інформації, серед яких, зокрема, можливості суміщення 

аналізу неструктурованої інформації з математичними методами аналізу 

даних [1]. 

На думку окремих дослідників всі існуючі сучасні підходи щодо 

автоматизованої обробки неструктурованої інформації можна умовно 

поділити на два великих класи. До першого класу відносяться швидкі 

алгоритми, які не залежать від мови і предметної області і використовують 

статистичні методи. До другого класу відносяться достатньо розвинені 

підходи, що дають непогані результати, але порівняно значно повільніші, які 

залежать від мови, предметної області і, як правило, використовують 

лінгвістичні методи. А найбільш ефективним буде підхід, який поєднує 

швидкість і незалежність від мови алгоритмів першого класу з високою 

якістю обробки другого класу [3]. 

Підтримуючи в цілому зазначену точку зору, вважаємо, що однією з 

базових задач інтелектуального аналізу саме неструктурованої текстової 

інформації є створення механізмів, здатних ефективно працювати в умовах 

невизначеності результатів, на основі нечіткої логіки, стійких до навмисних і 

випадкових помилок у текстових одиницях, що аналізуються. 
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Наявність подібних механізмів дозволила б суттєво підвищити 

ефективність вирішення таких практичних завдань у сфері кібернетичної 

безпеки як встановлення тотожності або схожості текстів, класифікація і 

реферування текстів, оптичне і акустичне розпізнавання тексту, аналіз 

входження тексту до визначеної предметної області, пошук за контекстом 

тощо. 

Створити подібні механізми можливо, якщо застосувати метод 

однозначного ототожнення будь-якої текстової одиниці, тобто заданої 

послідовності символів певного алфавіту, з відповідним числом або групою 

чисел. При цьому, зазначений метод повинен характеризуватися деякими 

суттєвими властивостями. 

По-перше, він повинен характеризуватися низькою вірогідністю колізій, 

тобто низькою вірогідністю існування двох або більше різних текстових 

одиниць, яким відповідає одне й те ж саме число або група чисел. 

Враховуючи, що подібна властивість притаманна хеш-функціям, такий метод, 

як передбачається, буде різновидом хеш-функції. В такому випадку число або 

група чисел, яке відповідає певній текстовій одиниці, буде її хешем. 

По-друге, цей метод повинен характеризуватися прямою залежністю 

різниці між двома будь-якими текстовими одиницями (в контексті сприйняття 

цієї різниці людиною) від математичної різниці хешів цих текстових одиниць, 

тобто мова йде про перцептивність такого методу. 

В різні часи у вітчизняній та іноземній науці проблемами міри 

текстових одиниць і відстанями між текстами займались такі дослідники як 

Ж. Селтон, В. Левенштейн, Д. Гасфілд, Ф. Дамерау, Ф. Йенсен-Шеннон, 

Р. Хеммінг, однак комплексного дослідження саме методу перцептивного 

хешу тексту на сьогодні не існує. Водночас застосування методу 

перцептивного хешу наразі обмежується лише завданнями оброби зображень, 

тобто, графічної інформації, а не текстової. 
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Таким чином, йдеться про спробу теоретичного обґрунтування 

можливості застосування методу перцептивного хешу для обробки 

неструктурованої текстової інформації, в тому числі і в механізмах реалізації 

кібернетичної безпеки. 

Практична значущість подібного дослідження полягає в можливості 

побудови за його результатами програмних систем автоматизованого 

моніторингу та обробки неструктурованої текстової інформації в 

комп‘ютерних мережах на основі більш ефективних методик і механізмів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ  

ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ «КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА» В УКРАЇНІ 

 

Науково-технічна революція наприкінці ХХ початку ХХІ сторіччя 

спричинила у світі глибокі системні перетворення. Вони, як результат, дали 

можливість завдяки синтезу перспективних інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) і бурхливого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем 

(ІТC) сформуватись та розвинутись принципово новим глобальним субстанціям – 

інформаційному  суспільству, а також інформаційному і кібернетичному 

просторам, які мають нині практично необмежений потенціал і відіграють суттєву 

роль в економічному та соціальному розвитку будь-якої країни світу. Разом з цим 

неконтрольоване поширення і використання ІКТ та ІТC призвело до того, що 

світова спільнота отримала не тільки значні переваги, а й цілу низку проблем – 

передусім значну уразливість власної інфосфери від стороннього кібернетичного 

впливу. Це визначило політичну необхідність контролю і подальшого 

регулювання взаємовідносин у цій царині та дало підстави стверджувати про 

особливу актуальність процесу створення надійної системи кібернетичної безпеки, 
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відсутність якої може призвести до втрати політичної незалежності будь-якої 

держави світу, тобто до фактичного програшу нею війни невійськовими засобами 

та підпорядкування її національних інтересів інтересам протиборчої сторони [1; 2]. 

Характерними ознаками, які нині уособлюють поняття кібербезпеки, є сукупність 

активних захисних і розвідувальних дій, що в процесі інформаційного 

протиборства зусиллями поодиноких інсайдерів або організованих 

кіберугруповань розгортаються навколо інформаційного ресурсу (ІР), ІКТ і ІТС 

[3]. Такі дії спрямовані на досягнення і утримання потенційними протиборчими 

сторонами переваги у протидії новим загрозам безпеці для власних об’єктів 

критично важливої фізичної, інформаційної та кіберінфраструктури. Зважаючи, що 

саме це останнім часом відіграє важливу роль у геополітичній конкуренції 

переважної більшості країн світу, забезпечення кібербезпеки та миру у 

кіберпросторі стає найбільш важливим завданням нашої інформаційної епохи [4; 

5]. 

Впродовж останніх років Україна робить певні кроки у напрямку розбудови 

інформаційного суспільства, забезпечення кібербезпеки та боротьби з 

кіберзлочинністю. Проте у аналітичній доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президенті України «Кібербезпека: світові тенденції та 

виклики для України» [6] зазначається про «незадовільне кадрове забезпечення 

відомств відповідними фахівцями у сфері інформаційної безпеки», незважаючи на те, 

що ціла низка вищих навчальних закладів України здійснює підготовку фахівців за 

різноманітними спеціальностями галузі знань 1701 «Інформаційна безпека». Аналіз 

недавно введених галузевих стандартів вищої освіти у галузі знань 1701 Інформаційна 

безпека, зокрема, освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) [7] та освітньо-

професійної програми (ОПП) [8] за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем» показує, що професійні компетентності, задекларовані в цих 

галузевих стандартах, недостатньо враховують стан та перспективу розвитку методів 

та засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Тому проблема побудови профілю 

навчання бакалаврів, спеціалістів і магістрів щодо кібернетичної безпеки відповідно 

до найновіших досягнень у галузі розбудови кібернетичного простору та забезпечення 
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кібернетичної безпеки вважається авторам надзвичайно актуальною. Враховуючи 

таке більш детально зупинимось саме на підготовці фахівців із захисту інформації в 

інформаційно-комунікаційних системах (ІКС) за напрямом підготовки 6.170101 

«БІКС». У сучасних умовах область їх професійної діяльності включає, як відомо, 

сфери науки, техніки й технології, що охоплюють сукупність проблем, пов'язаних із 

забезпеченням не тільки інформаційної, а і кібернетичної безпеки, а також 

захищеності інформаційного і кіберпросторів держави в цілому або окремих об’єктів 

їх інфраструктури від ризику стороннього кібервпливу [9–11].  

За для урахування потреб реального сектору економіки при навчанні фахівців 

із захисту інформації в ІКС у варіативній частині існуючих навчальних планів їх 

підготовки слід передбачити можливість викладання низки таких дисциплін, як: 

«Кібернетичний простір», «Інформаційні технології та системи кібернетичного 

простору», «Технологія організації збору та добування інформації у кіберпросторі, її 

обробки аналізу і синтезу», «Основи автоматизації процесів інформаційної 

діяльності у кібернетичному просторі». Це дасть змогу сформувати базис у виді 

певних компетенцій, виробничих функцій та типових задач, що ним відповідають, а 

також умінь, якими має володіти випускник-бакалавр й фактично закласти 

фундамент для підготовки професіоналів із організації кібернетичної безпеки за 

спеціальностями 7.17010101 та 8.17010101 – «Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем» відповідно до методики, наведеної в [12]. Наступним, а 

реально кроком практично паралельним першому, має стати впровадження у 

варіативних частинах існуючих навчальних планів підготовки спеціалістів і 

магістрів у цій сфері діяльності таких дисциплін, які розглядатимуть питання, 

пов’язані із протидією кіберзлочинності та забезпеченням кібернетичної безпеки 

особистості, підприємства та держави у цілому.  

Такий підхід до появи нових стандартів вищої освіти України, які б 

регламентували галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 

діяльності випускника ВНЗ за напрямом 6 (7, 8).170101 – «БІКС» з урахуванням 

положень щодо кібернетичної безпеки та державні вимоги до властивостей і 

якостей особи яка здобула вищу освіту цього напряму, визначали нормативний 



 159 

термін і зміст навчання та нормативні форми державної атестації, а також 

встановлювали вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки 

такого випускника дозволить сформувати у нього необхідні компетенції. 
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Сьогодні суттєво змінилися вимоги до культури спілкування 

особистості як учасника комунікативної взаємодії, що зумовлено низкою 

обставин – науково-технічним прогресом, глобалізацією, євроінтеграцією, 

приєднанням до Болонського процесу та формуванням Європейського 
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освітнього простору. Відповідне становлення інформаційного суспільства, яке 

супроводжує ці процеси, обумовлює виникнення нового способу розвитку – 

інформаційного, у якому освіта виступає як передумова модернізації всіх 

сфер діяльності та засіб забезпечення національних інтересів України 1, с. 

35. 

Комунікаційні та технологічні перетворення втягнули як у 

безпосереднє, так і опосередковане міжнародне спілкування велику кількість 

людей. Відповідно зросли потреби у використанні іноземних мов у процесі 

міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівні. 

Одночасно, для міжкультурної комунікації необхідне не тільки володіння 

лінгвістичними навичками, а й уміння думати та відчувати як носій мови, 

необхідне володіння комплексом знань, пов’язаних зі світовою та 

національною культурою. Таким чином, як в теоретичному, так і практичному 

аспекті потребує вирішення проблема формування мовної особистості, яка за 

своїми характеристиками буде відповідати майбутній фаховій діяльності. 

Помітні зміни у суспільному та професійному середовищі виставляють 

нові вимоги у стратегію іншомовної підготовки курсантів та слухачів 

Національної академії СБ України. На думку Н. Латишевої, сьогодні вже 

недостатньо прагматичних, інструментальних цілей вивчення іноземної мови.  

Акцент у стратегії іншомовної освіти зміщується з вивчення власне іноземної 

мови  на систему "мова і культура" [2, с. 34]. Одночасно соціальність 

людського буття зумовлює першість феномену спілкування як основної з 

потреб сучасної розвиненої особистості, яка адекватно реагує на національно-

культурний код інших країн та успішно здійснює міжкультурну комунікацію. 

В цьому зв’язку найважливішою умовою, що визначає успішність іншомовної 

освіти, є безперервне "шліфування" особистості, яке націлене на формування 

полікультурної людини своєї епохи та мовної особистості. 

Проблема вивчення мовної особистості неодноразово ставала 

предметом комплексних досліджень у вітчизняних лінгвістичних школах, 

результати яких оформились у самостійну галузь наукового знання – 
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лінгвістичну персонологію [3, с. 226]. В межах цього наукового напряму 

порушуються проблеми функціонування мовної особистості в умовах 

спілкування, де вона розглядається як узагальнений образ носія культурно-

мовних цінностей, настанов, знань, поведінкових реакцій, які, зрештою, 

визначають типологічні особливості і стилі спілкування мовної особистості. 

Проблема формування мовної особистості фахівців у наукових 

публікаціях неодмінно пов’язується із функціонуванням її в системі "мовна 

картина світу – мовлення – спілкування  компетентність", що знайшли 

відображення у роботах багатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників  

(О. Ахманова, Ю. Апресян, С. Сафарян, Г. Іванова, С. Кибкало, Н. Палій,  

А. Котловський, Ю. Пасов, Н. Ішханян, Н. Бориско, Н. Скляренко,  

О. Тарнопольський, Г. Мінчак, О. Буркова тощо). Водночас навчання 

професійного іншомовного спілкування досліджували такі вчені:  

Л. Барановська, Л. Боліна, О. Тарнопольський, С. Кожушко, Л. Морська,  

С. Заскалєта; західні вчені: B. Clarc, J. Sheils, R. Mason. 

Слід зазначити, що комплексне вивчення мовної особистості 

здійснюється недостатньо. Важливі аспекти цієї проблеми доволі часто 

потрапляли в поле зору психологів, педагогів та методистів. До таких 

аспектів, передусім, належать особливості соціалізації особистості в контексті 

її мовленнєвої генези [4]; поняття мовної картини світу, мовної свідомості та 

мовних і мовленнєвих здібностей [5; 6]; взаємозв’язок мислення та мовлення 

у життєдіяльності особистості; функціонування смислового поля, яке 

описується значеннями та особистісними смислами людини. 

До понять, що розроблялись у психології та глибоко пов’язані з мовною 

особистістю, належать поняття мовної свідомості та мовної картини світу. В 

психологічній літературі свідомість і мовна свідомість часто ототожнюються. 

Адже, за Л. Виготським і О. Леонтьєвим, свідомість має мовну природу, 

одиницею ж свідомості є значення [4; 7]. Розвиваючи ці ідеї, О. Леонтьєв 

зазначає, що якщо мову розуміємо як єдність спілкування та узагальнення, як 

систему значень, то свідомість – це опосередкована цими значеннями 
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психічна організація [7; 8]. Іншими словами, свідомість має завжди знакову 

природу, яка реалізується у значеннях.  

Таким чином, розвиток мовної особистості базується на всебічному 

охопленні всіх її структурних компонентів (когнітивного, емоційного, 

мотиваційного), що перебувають під впливом соціальних чинників. Ґрунтовне 

вивчення мовної особистості як предмета комплексного психологічного 

дослідження значно полегшує вирішення актуальних проблем: 

психолінгвістики (феномен білінгвізму та його психологічні механізми), 

соціальної психології (проблеми комунікації та спілкування), етнічної 

психології (проблеми етнічної свідомості, національного характеру, 

національно-культурного простору, формування міжетнічної толерантності), 

педагогічної і вікової психології (проблема мовної генези та створення 

програми розвивальних впливів для оптимізації її умов). 

Формування мовної особистості курсантів та слухачів НА СБ України 

потребує методично виправданого використання різноманітних методів, 

прийомів та засобів навчання. Відомо, що найефективнішим способом 

формування мовної особистості є перебування в країні, мова якої вивчається, 

занурення в атмосферу її культурних аспектів, традицій, звичаїв. Тому, в 

умовах закритого освітнього середовища НА СБ України важливим є 

застосування тих методів, форм та прийомів навчання (імітаційно-ігрової 

діяльності, мультимедійних навчальних програм тощо), які дозволяють 

якнайповніше представити парадигму іншомовних знань через спілкування з 

викладачем, як головним репрезентантом культури та мови, яка вивчаються. 

Сьогодні актуальним є дослідження з перегляду загальної методології 

викладання іноземних мов з урахуванням професійних потреб, виявлення 

основних характеристик та особливостей системи професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки та визначення 

об’єктивних потреб в її удосконаленні; визначення контрольних критичних 

точок в системі іншомовної підготовки й удосконалення дидактичного і 

діагностичного інструментарію для визначення характеристик мовної 
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особистості; аналізу та удосконалення педагогічних умов формування 

іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з 

інформаційної безпеки. 
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Національна академія СБ України 

 

Кардинальні зміни у політичному, економічному та соціальному 

житті, орієнтація країни на інноваційний розвиток визначили необхідність 

модернізації системи освіти. Значення даної проблеми, її соціальний статус 

відображені в положеннях та принципах, закріплених у діючому Законі 

України «Про вищу освіту», а також отримали розвиток у концептуальних 

документах - «Національна доктрина розвитку освіти», затверджена Указом 

Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002 та «Основні напрями 

реформування вищої освіти в Україні», затверджена Указом Президента 

України від 12 вересня 1995 року №832/95. 

Реформування та розвиток вищої освіти в Україні висувають якісно 

нові вимоги до інноваційного оновлення змісту вищої освіти майбутніх 

фахівців із забезпечення інформаційної безпеки держави держави. Ця 

діяльність спрямована на забезпечення переходу до демократичної та 

правової держави, соціально-орієнтованої ринкової економіки, а також 

подолання можливого відставання держави від позитивних світових 

тенденцій економічного та суспільного розвитку.  

Вітчизняна система підготовки фахівців здатна достойно конкурувати 

з відповідними системами розвинених країн світу. Подальший розвиток 

можливий виключно за умови підтримки з боку науково-педагогічної 

спільноти, посилення ролі держави у згаданій галузі, глибокої та всебічної 
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модернізації професійної підготовки фахівців, пошуку та розробки 

інноваційних рішень у сучасних умовах. 

Головною метою розвитку змісту вищої освіти було і залишається 

інноваційне оновлення та забезпечення відповідної якості освіти на основі 

збереження її фундаментальності, престижності, конкурентоздатності, 

відповідності актуальним та перспективним потребам особи, суспільства, 

держави. Для досягнення поставленої мети необхідно досягнути нової 

сучасної якості освіти у сфері інформаційної безпеки держави, сформувати 

нормативно-правові та організаційно-економічні механізми залучення 

бюджетних та позабюджетних ресурсів, підвищення ролі всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

В сучасних умовах зміст вищої освіти активно модернізується. 

Здійснюється перехід від дисциплінарно-професійної моделі освітнього 

процесу до проблемно-орієнтованої підготовки фахівців, в якій системо 

утворюючим фактором стає зміст та структура їхньої майбутньої професійної 

діяльності. Саме такий підхід до навчання відповідає сучасним уявленням  

про фундаментальну освіту, про організацію навчально-виховного процесу 

підготовки фахівців, здатних ефективно вирішувати професійні завдання, 

адаптуватися до нових умов та перетворень, займатися самоосвітою. 

Актуальність проблеми полягає в тому, щоб максимально спираючись 

на існуючі доробки удосконалити зміст вищої освіти у галузі інформаційної 

безпеки держави з метою забезпечення відповідності пріоритетним завданням 

шляхом підготовки фахівців з високими професійними та особистими 

якостями. 

На думку автора, вирішення згаданої проблеми полягає в розробці 

інноваційного змісту вищої освіти у галузі інформаційної безпеки держави, 

що має вирішальне значення для досягнення випереджуючого характеру 

вітчизняної освіти, її відповідності актуальним та перспективним потребам 

особи, суспільства, держави. 
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Використання нормативно-правової бази вищої освіти в Україні з 

урахуванням Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що 

змінюється», Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, 

завдань керівництва Служби безпеки України з актуальних питань 

удосконалення відомчої системи підготовки кадрів у сфері забезпечення 

державної безпеки та її подальшого інноваційного розвитку дозволить 

здійснити концептуальне наукове та прикладне обґрунтування сутності, 

змісту, структури та напрямків ефективного розвитку підготовки фахівців у 

галузі інформаційної безпеки держави. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ФОРМ 

НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 
Соціально-економічний розвиток нашої держави, процеси глобалізації, 

інтеграції та інформатизації суспільства визначили принципово нові вимоги 

до професійної підготовки фахівців, зокрема з управління інформаційною 

безпекою. 

Сьогодні галузі потрібні фахівці, які могли б працювати самостійно і 

творчо, генеруючи компетентні нововведення, свіжі ідеї та пропозиції, 

демонструючи при цьому готовність успішно реалізовувати їх в умовах 

роботи практичного підрозділу. Зростають вимоги до особистісних та 

професійно значущих якостей фахівця, що відображають професійну 
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компетентність, сприяють професійній самореалізації та успішному 

просуванні по службі. 

Вивчаючи навчально-пізнавальну діяльність майбутніх фахівців з 

управління інформаційною безпекою, нам варто отримати відповіді на 

наступні запитання: як досягти того, щоб система навчальних завдань у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін відповідала головній 

професійно-орієнтованій функції, як визначити оптимальний об'єм 

компетенцій, потрібних майбутньому фахівцю, як прищепити йому навички 

ефективного застосування одержаних знань.  

На наш погляд вивчення професійно-орієнтованих дисциплін без 

відповідної мотивації процесу пізнання, використання професійно-

орієнтованих форм і методів навчання, пов'язаних із вирішенням завдань і 

проблем майбутньої професії, навчальний матеріал не стає дієвим 

інструментом у майбутній практичній діяльності, не в повну міру 

використовується і часто забувається. Таким чином, викладач має 

використовувати таку організацію занять, яка, не знижуючи теоретичного 

рівня, створювала б умови для студентів та курсантів у ситуації, моделюючій 

їхню майбутню професійну діяльність. 

Отже, головне місце серед форм професійного навчання повинні 

зайняти ті, що забезпечують розвиток творчого потенціалу особистості, вчать 

майбутнього фахівця самостійно здобувати знання, передбачають тісний 

зв’язок з практикою. 

Це свідчить про необхідність використання професійно-орієнтованих 

форм навчально-пізнавальної діяльності у підготовці майбутніх фахівців для 

сфери інформаційної безпеки. 

Практично-орієнтована система викладання передбачає одночасне 

вивчення теоретичних і практичних дисциплін, зі збільшенням частки 

практичних предметів з кожним наступним роком навчання і зміщенням 

акцентів з теорії на практику – тобто недопустимим є проведення межі між 

теорією і практикою. Важливо, щоб студент з самого початку навчання не 
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лише вчив константи, нормативно-правові акти, технічні аспекти 

інформаційної безпеки, але й розумів, про що говорить наведена йому 

практична інформація, міг пояснити реальні практичні дані, дати пропозиції.  

Вибираючи практично-орієнтовані форми підготовки майбутніх 

фахівців з управління інформаційною безпекою до професійної діяльності, 

викладачу, в першу чергу, необхідно знайти ті, що допоможуть найповніше 

ознайомити всіх учасників навчального процесу з особливостями роботи 

співробітника в даній сфері, з вимогами, що висуває сфера інформаційної 

безпеки до рівня загальної і спеціальної підготовки майбутнього фахівця, 

рівня розвитку його особистісних і професійних якостей. 

З огляду на викладене, ми розглядаємо професійно-орієнтовані форми 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців з управління 

інформаційною безпекою як такі, що спрямовані на формування інтересу та 

позитивного ставлення до майбутньої професійної діяльності, відтворюють 

реальні умови праці для розв’язання конкретних професійних завдань і 

проблем, сприяють формуванню професійної компетентності, готовності 

майбутнього фахівця до виконання професійних дій.  

Практика підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою 

показує, що професійна спрямованість навчально-пізнавальної діяльності є 

тим важелем, спираючись на який можна підвищити в значній мірі мотивацію 

вивчення дисциплін, покращити фахові знання та уміння, а також якість 

професійної підготовки. 

Визначаючи професійно-орієнтовані форми навчання, варто виходили з 

того, що в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери 

інформаційної безпеки має певним чином відображатись моделювання 

реальної професійної діяльності. 

Такі форми навчання, як професійно-ділові та рольові ігри; практичні 

заняття з аналізом та моделюванням типових і нетипових практичних 

ситуацій; навчальні творчі проекти (створення моделі діяльності фахівця з 

управління інформаційною безпекою); оформлення зразків документів, які 
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використовуються у службовій діяльності фахівців з управління 

інформаційною безпекою; бланки та зразки процесуальних документів; звітна 

документація за результатами стажування та професійна практика сьогодні 

виходять на передній план, оскільки дають можливість більш плідно та 

ефективно підготувати майбутніх фахівців до майбутньої професійної 

діяльності.  

Застосування різноманітних професійно-орієнтованих форм навчання 

про які зазначалося вище, сприяє створенню умов для глибокого й повного 

засвоєння майбутніми фахівцями навчального матеріалу, вирішенню 

навчальних і професійних проблем, розвитку творчих та організаторських 

здібностей студентів, підвищенню їх комунікативної активності, вмінню 

застосовувати ефективні форми роботи, формуванню інтересу до професійної 

діяльності.  
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КОНЦЕПЦІЯ НОВОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Постановка проблеми дослідження. Однією із загроз національній 

безпеці держави в науково-технічній сфері є зниження рівня підготовки 

висококваліфікованих наукових і інженерно-технічних кадрів. Тому одним з 

основних напрямів державної політики у сфері технічного захисту інформації 
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є підготовка кадрів у сфері технічних систем захисту інформації [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Маклаков Г. 

[2] розглянув науково-методологічні аспекти підготовки фахівців в області 

інформаційної безпеки. На наш погляд в роботі не звернуто увагу на 

створення системи моніторингу вимог до компетентності фахівця в області 

інформаційної безпеки. Е.А. Солодова пропонує модернізувати систему вищої 

освіти на основі синергетичної парадигми [3]. Синергетична парадигма 

включає саморозвиток, якщо відбувається за принципом самовдосконалення 

[4]. Ця ідея, на наш погляд, не лише перспективна, а цілком реально 

необхідно враховувати в кластері системи підготовки фахівців з 

інформаційної безпеки. 

Не вирішеним питанням є моделювання процесу модернізації побудови 

системи вищої освіту на основі синергетичної парадигми. 

Формулювання цілей статті. Метою статі є розгляд концепційного 

нового підходу до підготовки фахівців з інформаційної безпеки. 

Результат дослідження. Підготовки фахівців в області інформаційної 

безпеки в Україні організована на основі концепції Національної безпеки 

Україні [5]. Концепція підготовки фахівців з інформаційної безпеки 

ґрунтується на вимогах представлених на рис. 1, які необхідно періодично 

відслідковувати (моніторити).  

 

Рис. 1.  Загальні вимоги до фахівця в області інформаційної безпеки 
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В роботах [6, 7] запропоновано в системі вищої освіти впровадити 
елемент науково-педагогічний моніторинг. Суть якого - пошук вимог до 
фахівців в області інформаційної безпеки. Логічно місце перспективного 
науково-педагогічного моніторингу в системі вищої освіти представлено на 
рис. 2. Концепція ґрунтується на методологічній моделі кібернетичної освіти 
в технічних вищих навчальних закладів (ВНЗ) (рис. 3). Ця схема дозволить 
своєчасно вносити адекватні зміни до освітньої програми підготовки фахівців 
всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр). В основу 
моделі закладений принцип функціонування фундаментального ВНЗ. Місце 
відділу моніторингу (ВМ), що реалізує вимоги до фахівців в області 
інформаційної безпеки, в організаційно-штатній структурі очевидно належить  
науковому підрозділу. Головним завданням ВМ є відстежувати всіх нових 
змін в області технологій, кібернетичному просторі, а саме шляхом пошуку 
(моніторингу) стан динамічної наукової картини світу знань про кібернетичні 
досягнення, досягнень в області сучасних технологій, вишукування 
прихованих міждисциплінарних зв’язків, закономірностей, віддзеркалення їх 
в ініціативних науково-дослідних роботах результатів і рекомендацій по 
адаптації освітньої програми підготовки фахівців кібернетичного захисту у 
варіативній частині.  
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Рис. 2. Механізм адаптації системи вищої освіти до сучасних реалій 

 

В моделі ВНЗ елементом адаптації до сучасних реалій є нормативна та 

варіативна частина програми підготовки фахівців (рис. 3).  
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Рис. 3.  Методологія кібернетичної освіти в технічних ВНЗ 

Висновки. Отже, концептуальним новим підходом до підготовки 

фахівців з інформаційної безпеки є системне впровадження науково-

педагогічного моніторингу в навчальному або науковому підрозділі. 

На відділ моніторингу покладається здійснювати пошук вимог та 

навчального матеріалу, написання ініціативних науково-дослідних робіт. 
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СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ ТРЕНДИ  

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

У сучасному глобальному співтоваристві як ніколи гостро стоїть 

питання про розширення меж – власності, знання, комунікації, впливу, медіа, 

наук. Єдине середовище, межі якого людство ще може розширювати, – це 

інфосфера. «Ніщо в суспільстві й економіці не змінюється так швидко, як світ 

інформації, інформаційних технологій і комунікації» [2]. Зміст вищої освіти 

фахівців з інформаційної безпеки має бути орієнтованим на глобальні 

тенденції розвитку суспільства, які фіксують особливості його 

комунікативних практик, а саме:  

 глобалізацію, яка зумовлена посиленням комунікативних та 

інформаційних зв'язків, інтеграцією народів, бурхливим розвитком 

міжкультурних комунікативних практик. Нагальною стає необхідність 

оволодіння фахівцями з інформаційної безпеки навичками аналізу 

інформаційного середовища, де здійснюється взаємодія суб’єктів соціальної 

діяльності; соціальнокомунікаційними технологіями позиціювання в 

інформаційному просторі (зв’язки із громадськістю, реклама, іміджбілдинг, 

бізнес-комунікації тощо);  

 зростанням транснаціональних загроз (транснаціональний 

тероризм, організована злочинність, в тому числі й кібер-), специфіка яких 

полягає в невідповідності традиційним законам; складності для чіткої і 

пропорційної протидії [3]. Ці загрози ґрунтуються на асиметричних 

комунікаціях, що означає відсутність загальної бази для порівняння, з точки 

зору якості; нестандартність – наявність характерної або незвичайної моделі. 

Професійна комунікативна підготовка фахівців з інформаційної безпеки має 
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бути спрямованою на аналіз, моніторинг нових загроз, визначення 

інформаційно-комунікаційних технологій їх попередження; 

 заміною інформаційної домінанти розвитку суспільства 

комунікативною. Із виникненням Інтернету ключовим механізмом, що 

забезпечує ефективний розвиток суспільства, стає комунікація: 

інформаційний ресурс втрачає свої позиції, оскільки кожний відвідувач 

Мережі може за бажанням виконувати аналітичні функції – збираючи та 

аналізуючи необхідну інформацію, й функції із створення контенту й впливу 

на цільову аудиторію. Новий тип співвідношень відправник повідомлення – 

канал комунікації – отримувач повідомлення. Отримувач перестає бути лише 

споживачем інформації, сам стає її виробником, або «просьюмером» (від англ. 

producer − виробник та  consumer − споживач). From sender and receiver to 

wreaders or prosumers – формула соціальнокомунікаційних відносин у 

сучасному суспільстві. Прикладом таких відношень є віртуальний проект – 

вікі, технології якого активно застосовуються інститутами сектору безпеки. 

Так, розвідувальні агентства США у 2004 році заснували «Інтеліпедію» – 

внутрішню Вікіпедію, яку може читати і доповнювати будь-який співробітник 

розвідки, що має відповідний допуск. 

Сформувався новий стиль комунікації у сфері управління 

інформаційною безпекою держави, який припускає а) горизонтальну 

взаємодію фахівців. «Тільки об'єднання в систему може забезпечити доступ 

до необхідних сфер всебічного знання, і тільки системи, що 

самоорганізуються та працюють горизонтально, можуть забезпечити тісну 

взаємодію учасників, що, у свою чергу, дозволить звести знання в єдине ціле» 

[2]; б) формування комунікативного ланцюга між фахівцями щодо збору 

інформації, аналітиками та інститутами, що опікуються проблемами 

інформаційної безпеки [3]; в) створення методів, процесів і систем, що 

допускають безперервні новаторства в інформаційно-комунікаційній сфері; 

 мережевою організацією суспільства. Мережецентричність (Net-

Centric) дозволяє децентралізувати й прискорити циркуляцію інформації, 
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посилити мобільність комунікацій, оперативність розроблення рішень та їх 

якість. Мережецентричність стає комунікаційним принципом як у діяльності 

інститутів сектору безпеки (Network-centric warfare, network-centric operations 

– NCO), системи освіти (мережецентрична освіта), так й здійсненні інтернет-

комунікації (мережеві спільноти). Всі зазначені параметри базуються на 

єдиному принципі – покращенні проходження комунікативних потоків за 

рахунок створення добре інформованих розгалужених мереж, географічно 

віддалених одна від іншої.  

Тренди розвитку сучасного суспільства зумовлюють нові вимоги у 

сфері галузевої комунікації до фахівців з інформаційної безпеки.  «Необхідні 

нові навички, які сприяють більшому обміну інформацією та співробітництву 

в мережах, цільових групах і командах. У професійному середовищі ХХІ 

століття, влада належить тим, хто ділиться своїми знаннями і таким чином 

збільшує цінність своєї роботи – обмін інформацією дає могутність. Мова йде 

про компетентність, яка породжує довіру, необхідну для професійної 

діяльності» [2]. 

Забезпечити фахівців з інформаційної безпеки прикладними 

технологіями, що відповідають викликам інформаційного суспільства, може 

цикл дисциплін соціальнокомунікаційного напряму. Соціальні комунікації 

розуміють як діяльність, спрямовану на встановлення та підтримання 

соціального зв'язку у суспільстві, професійно марковану комунікацію; 

комунікант розглядається як певний соціальний інститут, а соціум не як маса, 

а як громадянське суспільство. В межах цього напряму фахівці з 

інформаційної безпеки отримують знання щодо історії, теорії, методології, 

організації, становлення прикладних комунікаційних технологій у системі 

соціальної діяльності, в тому числі й в інфосфері; соціальнокомунікаційних 

технологій управління проблемами і кризами; ідентифікації за допомогою 

мовних засобів зовнішніх і внутрішніх загроз в інформаційній сфері; 

використання Інтернету з метою розвитку громадянської свідомості, 
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поширення національних цінностей, запобігання негативним інформаційним 

впливам на індивідуальну та суспільну свідомість тощо.   

Отже, розвинення інформаційного простору формує нові вимоги до 

управління комунікацією, оскільки формула успіху ХХ століття  «Хто володіє 

інформацією –  той володіє світом» (У. Черчилль) у XXI отримала нове 

звучання  – «Хто вміє комунікувати – той досягає професійної ефективності».   
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СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» 

 

У зв’язку із необхідністю введення європейських стандартів та принципів 

забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей 
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фахівців й забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та 

соціально-трудових відносин в Національній академії державного управління при 

Президентові України постала необхідність у визначенні відповідності програм 

підготовки магістрів галузі знань 1501 «Державне управління», й зокрема 

спеціальності «Державне управління у сфері національної безпеки» потребам 

органів державної влади, що опікуються питаннями забезпечення національної 

безпеки. 

Для формування системи компетенцій випускника слід враховувати наш 

досвід проектування освітніх стандартів і ту інформацію в них, яка не застаріла, а 

також функції органів державної влади, що опікуються питаннями забезпечення 

національної безпеки, виконувані випускниками функції державного управління у 

сфері національної безпеки, специфіку посад, зміст виконуваних посадових 

обов'язків та функціональних завдань [1; 2]. 

До групи професійних компетенцій пропонується включити такі 

компетенції: 

1. Організаційно-управлінські компетенції: бути здатним до аналізу, 

планування та організації державного управління у сфері національної безпеки; 

володіти технологіями управління персоналом і кадрового аудиту; вміти 

знаходити та приймати організаційні управлінські рішення щодо виконання 

завдань політики національної безпеки; бути здатним здійснювати управлінські 

функції в умовах надзвичайних ситуацій; бути здатним здійснювати управлінські 

функції в умовах кризових ситуацій; вміти здійснювати планування заходів 

органу державної влади щодо забезпечення національної безпеки згідно чинного 

законнодавства, зокрема заходів, спрямованих на виконання основних завдань, 

передбачених Стратегією національної безпеки, Воєнною доктриною України та 

Доктриною інформаційної безпеки України; володіти вміннями та бути готовим 

формувати команди для вирішення завдань забезпечення національної безпеки; 

бути здатним розробляти організаційну структуру, адекватну цілям і завданням, 
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визначених Стратегією національної безпеки України, зовнішнім і внутрішнім 

умовам діяльності та, відповідно, здійснювати розподіл функцій, повноважень і 

відповідальності між виконавцями. 

2. Адміністративні компетенції: володіти навиками використання сучасних 

інструментів розробки та реалізації державної політики національної безпеки; 

вміти готувати управлінські рішення щодо виконання завдань державної політики 

національної безпеки, з урахуванням правової та нормативної бази; розуміти зміст 

та спрямованість основних тенденцій розвитку процесів, які мають місце у 

сучасному світі, зокрема, процесів глобалізації, й, на цій основі, визначати 

основні виклики та загрози міжнародній безпеці, їх вплив на національну безпеку; 

розуміти зміст та спрямованість основних тенденцій розвитку соціально-

економічних та політичних процесів, які мають місце у сучасному суспільстві, й, 

на цій основі, визначати основні виклики та загрози національній безпеці; 

володіти сучасними методами діагностики, аналізу і розв’язання проблем 

розробки та реалізації державної політики національної безпеки; володіти 

сучасними методами державного реагування на виклики та загрози національним 

інтересам; вміти розробляти системи стратегічного, поточного та оперативного 

контролю; володіти сучасними методами управління національною безпекою у 

різних сферах життєдіяльності суспільства та держави, готувати пропозиції щодо 

їх оптимізації. 

3. Інформаційно-аналітичні компетенції: бути здатним здійснювати 

верифікацію та структуризацію інформації щодо змісту, структури, 

спрямованості, пріоритетності, тенденцій розвитку та впливу викликів і загроз 

національним інтересам, яка отримується з різних джерел; бути здатним 

проводити комплексний аналіз загроз національній безпеці при плануванні та 

здійсненні інноваційних проектів; бути здатним проводити комплексний аналіз 

стану та песпектив розвитку зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних 

зв’язків та їх вплив на міжнародну та національну безпеку; здійснювати критичну 
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оцінку інформації щодо процесу та наслідків реалізації політики національної 

безпеки і конструктивно, на основі застосування методів аналізу та синтезу, 

готувати пропозиції щодо прийняття керівництвом необхідних державно-

управлінських рішень; вміти використовувати паспорти загроз національній 

безпеці для вирішення професійних задач; вміти використовувати інформаційні 

технології для вирішення різноманітних дослідницьких та адміністративних 

задач. 

4. Експертно-консультативні компетенції: бути здатним творчо 

використовувати основні наукові положення науки державного управління, 

загальної теорії національної безпеки, а також наукові методи гуманітарних, 

соціальних та економічних наук при виконанні експертно-аналітичних робіт, 

обумовлених цілями та завданнями забезпеченння національної безпеки; володіти 

сучасними методами експертних досліджень в професійній діяльності; бути 

здатним здійснювати соціальну експертизу нормативних правових актів з метою 

виявлення потенційних загроз національній безпеці; бути здатним здійснювати 

експертну оцінку чинників ризику, здатних створювати соціально-економічну, 

зовнішньополітичну та внутрішньополітичну ситуації критичного характеру. 

5. Проектні компетенції: вміти систематизувати та узагальнювати 

інформацію, готувати пропозиції щодо удосконалення державного управління у 

сфері національної безпеки; висувати інноваційні ідеї з питань удосконалення 

державного управління національною безпекою і нестандартні підходи до 

реалізації вказаних ідей; бути здатним до кооперації зусиль управлінців, експертів 

та аналітиків при розробці та реалізації міждисциплінарних проектів, 

спрямованих на підвищення ефективності та результативності діяльності органів 

публічної влади та інститутів громадянського суспільства щодо забезпечення 

національної безпеки, а також до творчої роботи в суміжних галузях, стан справ у 

яких здійснює безпосередній вплив на реалізацію національних інтересів; бути 
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здатним застосовувати знання методів і теорій гуманітарних, соціальних та 

економічних наук при здійсненні експертних та наукових досліджень. 

6. Науково-дослідні компетенції: володіти методами і спеціальними 

засобами для аналітичної роботи і наукових досліджень проблем державного 

управління у сфері національної безпеки; володіти методикою аналізу державної 

політики національної безпеки, підходами науки державного управління та 

загальної теорії національної безпеки для обгрунтування (уточнення) функцій та 

основних завдань щодо діяльності держави в системі забезпечення національної 

безпеки; вміти готувати за результатами наукових досліджень звіти, статті, 

доповіді. 

7. Науково-педагогічні компетенції: бути здатним до виконання 

педагогічної роботи в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах на 

посаді викладача (асистента) під керівництвом провідного викладача і професора 

(доцента) по дисциплінам напряму підготовки; вміти розробляти методичні 

матеріали, що використовуються студентами в навчальному процесі; володіти 

методами та інструментальними засобами, які сприяють інтенсифікації 

пізнавальної діяльності у сфері державного управління національною безпекою. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Сьогодні вже склалося широке уявлення про інформаційну безпеку та 

професійні компетенції фахівців, які покликані її забезпечувати. Шляхи 

забезпечення інформаційної безпеки дедалі менше асоціюються виключно із 

захистом інформації, що значно розширює вимоги до спектру знань 

професіоналів у цій галузі. Вони мають володіти комплексними знаннями з 

інформаційних технологій, юриспруденції, психології, соціології, аналітики 

тощо. 

Нині можна виокремити декілька актуальних напрямів підготовки 

фахівців у сфері інформаційної безпеки, зокрема такі: 

 підготовка ІТ-фахівців  є класичним, технічно орієнтованим 

напрямом; 

 підготовка некласичних фахівців  має аналітичний, організаційний, 

організаційно-правовий вектор, вимагаючи відповідного комплексу знань; 

 спеціальна підготовка юристів – по-перше, безпосередня підготовка 

юристів окремого напряму, пов’язаного з інформаційною безпекою або 

загалом інформаційною сферою; по-друге, перепідготовка різних фахівців у 

галузі правознавства (слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів та ін.) щодо 

протидії протиправним діянням в інформаційній сфері, зокрема 

кіберзлочинності, кібертероризму тощо. 

При цьому, якщо перші два з названих напрямів підготовки в України 

вже мають певну сформовану систему, то останній наразі залишається 
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переважно перспективним, оскільки потреба в таких фахівцях ще не до кінця 

усвідомлена. 

Так, актуальними вакантними посадами на ринку праці України у сфері 

інформаційної безпеки є зокрема: 

 IT Security Manager, Information Security Manager; 

 системний адміністратор;  

 аналітик комп’ютерних систем, аналітик телекомунікацій; 

 аудитор з інформаційної безпеки; 

 аналітик-експерт у сфері інформаційної безпеки; 

 фахівець з інформаційної безпеки (спеціаліст з інформаційних 

операцій, кібербезпеки, протидії маніпулятивним впливам тощо); 

 фахівець з міжнародної інформації; 

 фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою (PR-менеджер, 

іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер); 

 експерт/консультант із суспільно-політичних питань (політтехнолог в 

політичних партіях та громадських організаціях). 

Необхідні знання таким фахівцям надаються не тільки за напрямами 

1701 Інформаційна безпека (170101 Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем; 170102 Системи технічного захисту інформації; 170103 Управління 

інформаційною безпекою), 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

(050101 Комп'ютерні науки) та 1601 Військові науки, національна безпека, 

безпека державного кордону (160103 Організація захисту інформації з 

обмеженим доступом), а й за напрямами, назви яких безпосередньо з 

інформаційною безпекою не пов’язані, зокрема 0302 Міжнародні відносини, 

0303 Журналістика та інформація, 0305 Економіка та підприємництво, 

0306 Менеджмент і адміністрування. Причому більшість з них не суто 

технічні й потребують комплексних знань у багатьох галузях діяльності 

людини та орієнтацію на дивергентне мислення, яке дозволяє творчо, 
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ефективно, на високому професійному рівні вирішувати поставлені завдання, 

зокрема з використанням правових форм, методів і засобів. 

Для цього, як вже зазначалося, кожен сучасний фахівець з 

інформаційної безпеки повинен мати певний компонент професійної правової 

підготовки, концепція і обсяг якої має визначатися відповідним напрямом 

підготовки.  

Очевидно, що застосування системи підготовки класичних фахівців 

(юристів, інженерів, програмістів, журналістів та ін.) із стандартним терміном 

4-5 років (залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня), стосовно більшості 

напрямів підготовки фахівців з інформаційної безпеки себе не виправдовує, 

оскільки не дозволяє у такі терміни надати необхідний рівень і обсяг 

комплексних знань (знань з різних галузей, необхідних фахівцю з 

інформаційної безпеки). 

Шляхом вирішення цієї проблеми є інтенсифікація професійної 

орієнтації навчання з перших занять. Це може бути здійснено шляхом 

адаптації структури циклів підготовки (зокрема загальноосвітнього 

характеру), змісту і структури окремих дисциплін, співвідношення форм 

навчання, що використовуються в процесі підготовки класичних фахівців до 

потреб підготовки відповідних фахівців з інформаційної безпеки. 

Так, зокрема, адаптацію фундаментальної правової дисципліни  теорії 

держави і права, яка, залежно від напряму підготовки, є самостійною 

навчальною дисципліною або обов’язковою складовою комплексних 

правових навчальних дисциплін (правознавства, основ права тощо) доцільно 

здійснити таким чином.  

1. На рівні змістового наповнення  поєднанням традиційного для 

загальної теорії держави і права та своєрідного для інформаційної сфери 

діяльності людини шляхом: 

 прикладів, ситуацій із майбутньої сфери професійної діяльності; 

 акцентування уваги на окремих, часто навіть традиційних елементах, 

які мають особливе значення для фахівців з інформаційної безпеки  
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(інформаційна функція права, інформаційна функція держави, сертифікація 

ліцензування, стандартизація  як різновид державної діяльності); 

 уведення нових тематичних складових програми (інформаційне 

суспільство, функція держави із забезпечення інформаційної безпеки,  вплив 

ІКТ на формування правосвідомості і правової культури, інформаційні 

правовідносини, особливості кіберзлочинів тощо); 

 висвітлення новітніх, альтернативних, можливо нетрадиційних 

підходів до осягнення державно-правових явищ (комунікативна теорія права, 

правова інформація як форма буття права, електронне урядування, 

електронні адміністративні послуги); 

 виявлення інформаційних якостей державно-правових явищ 

(інформативність права, інформація як елемент механізму правового 

регулювання тощо). 

2. На рівні форм навчання – переглядом співвідношення суто 

теоретичних занять і практично-орієнтованих на користь останніх. Тобто для 

фахівців з інформаційної безпеки важливе збільшення питомої ваги 

практичних занять з акцентом на майбутню професійну діяльність. Їх 

доцільно проводити з використанням сучасних автоматизованих 

інформаційно-правових систем (наприклад, ЛІГА: ЗАКОН), що забезпечить 

отримання навичок роботи з юридичними документами та пошуку необхідної 

правової інформації сучасними засобами. 

Отже, професійна правова підготовка так чи інакше зумовлює 

компетентність будь-якого висококваліфікованого фахівця з інформаційної 

безпеки. ЇЇ обсяг зумовлюється потребами відповідного напряму підготовки й 

повинен забезпечувати уявлення про інформаційні тенденції розвитку 

державно-правових явищ, правовий термінологічний апарат майбутньої 

професії, навички роботи з юридичними документами і сучасними системами 

їх оброблення, загалом високий рівень правосвідомості і правової культури, 

необхідний сучасному українському суспільству. 
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ЩОДО ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ 

ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ) 

 

Веб-аналітика – це вимірювання, збір, аналіз, подання та інтерпретація 

інформації про відвідувачів з метою поліпшення та оптимізації веб-сайтів. 

Основним завданням веб-аналітики є моніторинг відвідування, на підставі 

даних якого визначається веб-аудиторія і вивчається поведінка відвідувачів 

для прийняття рішень з розвитку та розширення функціональних 

можливостей ресурсу [1]. 

Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення, можна з 

легкістю, за лічені хвилини, дізнатись популярність різних тем на даному 

ресурсі. Актуальність цієї теми прямо-пропорційно зростає разом із 

розвитком мережі Інтернет і популярністю її у всьому світі. 

Безумовним лідером на ринку аналітики сьогодні є компанія Google, зі 

своїм продуктом Google Analytics. 

Розглянемо одну зі сфер веб-аналітики- аналіз поведінки користувачів 

на ресурсі. 

Google Analytics дозволяє дізнатися про швидкість завантаження 

сторінок ресурсу; про те, як саме користувачі переміщаються по веб-сайту; 

про частоту взаємодії з різними веб-додатками; про ефективність реклами на 
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сторінках [2]. Але, на мою думку, є дуже важливим розглянути саме вміст 

ресурсів, що розташовані в мережі. 

Для більш детального аналізу треба звернутися до такого інструменту, 

як частотний аналіз тексту. 

Хмарка тегів (або список з вагами) — візуальне представлення 

створених користувачами тегів для описання змісту веб-сайту. Зазвичай, теги 

є простими словами, і перелічуються в алфавітному порядку, а важливість 

тега відображається зміною розміру шрифту або кольору.  Таким чином, 

можна шукати тег за алфавітом, та за його важливістю. Часто, теги є 

гіперпосиланнями на колекції елементів, що мають відношення до цього тегу 

[3]. 

Таким чином можна проаналізувати будь-яку сторінку в мережі. Одним 

із дуже цікавих способів частотного аналізу тексту є використання методу 

Портера, за допомогою якого можна значно підвищити якість результатів 

аналізу: слова попередньо переходять в називний відмінок, і тільки після 

цього додаються в базу, цим самим знижуючи кількість непотрібних повторів. 

Частотний аналіз формує список слів, які найчастіше трапляються на 

заданій сторінці. Так ми можемо побачити про що йде мова, не читавши 

заздалегідь всього тексту. 

Нами розроблено програмне забезпечення для аналізу вмісту веб-

сторінок за таким алгоритмом: 

1. Необхідний текст завантажується в програму на локальному 

комп’ютері. 

2. Текст розбивається на слова (здійснюється парсинг), з 

використанням регулярних виразів, що визначають границю слова 

за допомогою пошуку пробілів та інших розділових знаків. 

3. З масиву слів вилучаються слова, за допомогою заздалегідь 

підготовленого словника стоп-слів, які не є значущими. 

4. Всі словоформи приводяться до загального вигляду, 

використовуючи алгоритми за методом Портера. 
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5. Визначаються частотні характеристики тексту,  та складається 

таблиця частот входження слів. 

6. За допомогою емпіричного закону Зіпфа, проводиться 

семантичний аналіз та визначається смислове навантаження 

даного тексту. 

 

Програма написана на мові PHP 5.2. Інтерфейс користувача 

забезпечується за допомогою HTML, та вбудовується в будь-яку інтернет-

сторінку. 

Наводимо приклади роботи коду програми:  

Слово Частота 

Відвідувачі 7 

Аналіз 6 

Інформація 4 

веб-сайт 4 

Частоти 2 

 

Дуже актуальним в наш час може стати використання частотного 

аналізу тексту для моніторингу соціальних мереж. Наприклад, це дозволяє 

аналізувати вміст повідомлень в групах, з метою: 

1. Виявлення деяких тематик, що обговорюються користувачами. 

2. Визначення активності спільнот, об’єднаних певною тематикою. 

3. Збору важливої та актуальної інформації в стислі терміни. 

4. Швидкого розподілу вхідного тексту на категорії. 

Водночас, при спробі моніторингу соціальних мереж, ми зіткнулися з 

деякими проблемами. Наприклад, протидія ботам, з боку програмного 

забезпечення вКонтакті. Нам не вдалося здійснювати парсинг на протязі 

значного відрізку часу та посилати Get-запити зі швидкістю більш ніж 2400 в 

хвилину. 
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Дана проблема знайшла варіант рішення: при додаванні невеликих пауз 

(1000 мс) після групи з 5000 запитів, можна отримати значно більший вміст 

інформації та уникнути блокування. 

Таким чином, за допомогою даного (або подібного) програмного 

забезпечення можна організувати моніторинг певних груп в соціальних 

мережах, інтернет-ЗМІ, блогах задля виявлення необхідних тематик. 
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Сьогодні інформація набула статусу наймогутнішої зброї в світі, 

докорінно змінивши існуючі погляди на протиборство, стратегію і тактику 

ведення боротьби. З процесом становлення та швидкого розвитку 
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інформаційного суспільства, неабиякої актуальності набувають такі поняття 

як «інформаційна боротьба», «інформаційна війна».  

В даний час Інтернет допомагає не тільки встановлювати дружні 

контакти між людьми та отримувати корисну інформацію, але ще й маскувати 

безперервну боротьбу між різними ланками суспільства та, навіть, державами. 

Всесвітня мережа надає широкі можливості для впливу на формування 

громадської думки, прийняття політичних, економічних і військових рішень, 

а також атак на інформаційні ресурси [2]. Будь-який користувач мережі 

Інтернет може без обмежень публікувати різного роду інформацію – від 

помірного погляду на події до відверто радикальних та провокуючих 

матеріалів, задіявши блоги, соціальні мережі, сайти відеогостингу та 

електронні ЗМІ [3].  

Оскільки суспільство, у період соціальних конфліктів, більше потребує 

об’єктивної та всебічної інформації для аналізу подій, що відбуваються в 

країні, викликів, з якими зустрінеться кожний громадянин, - мільйони людей 

приковують себе до екранів телевізора та моніторів комп’ютерів. Велика 

кількість споживачів отримує інформацію з інтернет-медіа, де новини 

поширюються та оновлюються зі швидкістю світла [4]. З огляду на це, можна 

казати про часто виникаючий ефект інформаційної бомби, завдяки якому 

аудиторія робить поспішні висновки, оперуючи неповною та недостовірною 

інформацією.    

Аналізуючи останні події в інформаційному просторі, можна дійти 

висновку, що Інтернет, поряд з корисними функціями висвітлення, часто стає 

розплідником фейків, а також живильним середовищем для інформаційних 

викидів та інших  нових методів інформаційного впливу на свідомість. 

Так, під час подій останніх трьох місяців в Україні, навмисно 

створювалися фейкові web-сторінки, які розповсюджували явну 

дезінформацію для формування певної думки у суспільстві. Прикладом може 

слугувати повідомлення МВС про нібито зґвалтування дівчини на Майдані, 
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яке згодом було спростоване самим міністерством, відмова від присяги 

команди крейсеру «Гетьман Сагайдачний» та інші [1]. 

Також, спостерігалося широке використання проплачених «авторів», які 

створюють шаблонні «месседжи» в соціальних мережах, кожен з яких є 

бінарним, тобто «ми – добрі, а вони – погані», мають фальшиві аккаунти зі 

специфічною інформацією та вступають у активні «дискусії» з іншими 

користувачами для провокування необхідної реакції. У популярних наразі 

групах «Типова Україна», «Типовий Київ», «Євромайдан», «Антимайдан», 

«Громадське телебачення» в соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбук таких 

«авторів», за час останніх подій в Україні, налічувалося близько 25-33% від 

загальної кількості учасників групи. Вони провокували читачів відверто  

радикальними думками та заплутаними мовними конструкціями, як 

повідомляють адміністратори та модератори зазначених груп [1].  

Ще однією проблемою слід вважати ботів, які «вкидають» у мережу 

інформацію, з чітко визначеним зафарбленням. Створюються фіктивні 

користувачі, які не мають жодної активності в своєму профілі, але виявляють 

гіперактивність у вибраних віртуальних «аудиторіях» [4]. Вони залишають 

«спам» у коментарях до статей, новин та інших можливих місцях. Саме боти 

підтримують градус зацікавленості, являючи собою генераторами чуток.  

Таким чином, можемо констатувати, що останнім часом на фоні 

загострення суспільної ситуації, проявляються нові активні методи 

інформаційного протиборства, які або не існували раніше, або не набували 

такого розмаху, щоб стати помітними неозброєним оком. 
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 Створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової 

економіки є одним із пріоритетів національних інтересів. Відомо, що для 

забезпечення реалізації такого роду пріоритету необхідна увага приділяється 

основному об’єкту ринкової економіки – суб’єкту господарювання. Усі 

загрози національним інтересам і національній безпеці України в економічній 

сфері так або інакше залежать від діяльності господарюючих суб’єктів. У 

свою чергу безпека суб’єкта господарювання характеризується різними 

сферами її забезпечення. Одна із них – соціальна або кадрова сфера. 

 У кадровій сфері існують різноманітні види загроз, серед яких 

особливе місце займають застосування новітніх інформаційно-психологічних 

технологій, пов’язаних з маніпуляцією свідомості носія критичної інформації. 

Необхідно зауважити, що лише 10% інцидентів, які призводять до витоку 

інформації з обмеженим доступом, належать до категорії технічних; 90% - 

випадки, пов’язані з людським фактором. Отже, персонал є найбільш 

вразливим фактором у сфері інформаційної безпеки. 



 195 

 Отримати інформацію з обмеженим доступом набагато дешевше, 

швидше і надійніше через персонал організації, який володіє нею. Підкуп, 

шантаж, компромат, залякування, катування, вербування тощо – ось неповний 

перелік методів ціленаправленого впливу на персонал в основі яких 

потенційно лежать сугестивні технології. 

Механізми впливу на психіку працівника та на його свідомість лежать в 

основі технологій маніпулювання свідомістю, але ці механізми відповідають 

маніпулюванню тільки в тому випадку, якщо вони майстерно приводять до 

прихованої актуалізації у працівника намірів, які до цього такими не були. 

  Суб'єкт маніпулювання (представник конкурентної розвідки) прагне, 

щоб об'єкт впливу (працівник, який володіє критичною інформацією) сам 

визнає дію, що йому навіюється, єдино правильною для себе. Для досягнення 

цього маніпулятор вдається не до засобів примушення, а до засобів 

переконання, які основані на умисному обмані або навіюванні (сугестії). 

 Технології навіювання найбільш часто використовуються під час 

реалізації конкурентної розвідки агентурними методами. Зазвичай потреба у 

використанні вищезазначених технологій виникає на другому етапі циклу 

конкурентної розвідки – отриманні інформації та її зберіганні, під час якого  

використовують такі класичні методи, як нейролінгвістичне програмування і 

гіпноз (як правило у його не директивних формах). 

Нейролінгвістичне програмування (від англ. Neuro-linguistic 

programming) - напрям у психотерапії та практичної психології заснований на 

техніці моделювання (копіювання) вербальної і невербальної поведінки 

людей і наборі зв'язків між формами мови, рухом очей, тіла і пам'яттю. 

Гіпноз у конкурентній розвідці використовують у наступних варіаціях: 

- гіпнодопит (сугеренда, вводять в гіпнотичний транс і, 

налаштовують відповідати на питання; професійному службовцю, наприклад, 

зазвичай навіюють думку про те, що перед ним його керівник, який чекає 

докладної доповіді); 
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- пересилання таємної інформації (людину вводять в гіпнотичний 

транс і повідомляють деяку інформацію, розвиваючи амнезію на неї; після 

цього він здатний передати почуте тільки через занурення в гіпноз і в цьому 

стані отримає встановлене в основному сеансі кодове слово (чи фразу) як 

пароль, що розкриває його пам'ять); 

-  дезінформування (суб'єкту навіюють, що він нібито брав участь в 

певній акції, бачив якусь подію, чув ділову бесіду, добув ту чи іншу 

інформацію; вийшовши з кодованого стану людина вірить, що розказане йому 

було насправді і з упевненістю повідомляє це іншим); 

- програмування на потрібну поведінку (яку працівник зобов'язаний 

буде здійснити, якщо почує кодове слово або постане певна ситуація) 

Особливості гіпнотичних технік характеризуються особливим ризиком. 

Успіх гіпнотичного сеансу залежить від багатьох факторів. Майже 80% успіху 

проведеної дії залежить від майстерності спеціаліста, що проводить 

процедуру. 

 В загальному випадку необхідно відмітити, що використання 

сугестивних технологій на рівні суб’єктів господарювання, як інструменту 

здобування необхідної інформації, є явищем недостатньо вивченим у сучасній 

науці. 

На сьогоднішній день використання маніпулятивних технологій не 

врегульовано і на законодавчому рівні. Проте, порушення у сфері 

конкурентного протиборства з використанням сугестивних технологій можна 

віднести до сфери кримінального права: симбіоз посягання на здоров’я людей, 

незаконного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю з 

поєднанням незаконного придбання психотропних речовин або їх аналогів.  

Наукові пропозиції з означеної проблеми майже відсутні. Проте, такий 

підхід не є виправданим і потребує подальшої наукової розробки з метою 

вдосконалення чинного законодавства та механізму управління 

інформаційною безпекою. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Останнім часом у світі спостерігається тенденція до більш широкого 

використання в усіх сферах суспільної діяльності сучасних інформаційних 

технологій, а особливо глобальної мережі Інтернет. 

Однак, саме найвищий ступінь автоматизації, до якого прагне сучасне 

суспільство, ставить його в залежність від ступеня безпеки використовуваних 

ним інформаційних технологій, з якими пов’язані благополуччя і навіть життя 

безлічі людей. Технічний прогрес має одну неприємну особливість – у 

кожному його досягненні завжди криється щось, що обмежує його розвиток і 

на якомусь етапі обертає його досягнення не на користь, а на шкоду людству 

[4.c.11]. 

Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових частин 

національної безпеки країни. Під інформаційною безпекою розуміється такий 

стан інформаційного середовища, при якому гарантується розвиток цього 

середовища і його використання в інтересах особи, суспільства і держави, а 

також захищеність від будь-яких загроз. 

Інформаційна безпека в загальній системі національної безпеки України 

посідає особливе місце. З урахуванням темпів інформатизації та розвитку 

інформаційних технологій у виробництво, оборону, право захист, науку, 

освіту тощо, інформаційна діяльність стає обов’язковим і вирішальним 

елементом усіх сфер діяльності суспільства, тому інформаційна безпека є 
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елементом всіх складових національної безпеки країни. В цих умовах 

проблема інформаційної безпеки все більше набуває складових самостійного 

суспільного значення[3.c.32]. 

Деякі дослідники вважають, що забезпечення інформаційної безпеки 

необхідно не тільки для того, щоб зберегти недоторканість національного 

інформаційного простору, але й наполягають на тому, що вірно 

сформульована національна інформаційна стратегія сприяла б більш 

успішному вирішенню задач у політичній, економічній, соціальній та інших 

сферах життя. 

У Концепції Національної безпеки України визначаються основні 

можливі загрози національній безпеці держави в найбільш важливих сферах 

життєдіяльності, серед яких також наявні загрози, що стосуються 

інформаційної сфери:  

- не виваженість державної політики та відсутність необхідної 

інфраструктури в інформаційній сфері;  

- повільність входження України у світовий інформаційний простір, брак 

у міжнародного співтовариства об’єктивного уявлення про Україну;  

- інформаційна експансія з боку інших держав;  

- витік інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, 

таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави;  

- запровадження цензури 

Ключовою проблемою інформаційної безпеки є оцінка відповідності 

існуючого в державі інформаційного простору потребам її громадян, попиту 

та пропозиції інформаційних послуг у наближених до користувачів місцях та 

в зручний для них час. 

Історичний досвід свідчить, що країни, які не спромоглися своєчасно 

поповнити національний інформаційний простір більш ефективними 

технологіями, сповільнювали свій економічний розвиток. Тому наповнення 

національного інформаційного простору новітніми технологіями, що здатні 

істотно підвищити як адекватність віддзеркалення реальності, так і 
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продуктивність інформаційної діяльності в суспільстві, є нагальною 

потребою, що у свою чергу визначає можливості захисту національних 

інтересів [1.c.41]. 

Проблематичним також є те, що Україна успадкувала адміністративно-

командні методи створення інформаційних систем, які спиралися на 

розгалужену систему наукових, конструкторських і виробничих установ, що 

працювали практично поза конкуренцією, переважно на військово-

промисловий комплекс, при відносно сталому задовільному бюджетному 

фінансуванні. З іншого боку, схема фінансування наукоємних виробництв, до 

яких належить інформаційна сфера, практично залишилася без змін, за 

винятком істотного скорочення обсягів фінансування до рівня, який сьогодні 

не забезпечує навіть функції соціальної допомоги. 

Працюючи з мережевими системами Інтранет та Інтернет слід 

пам’ятати про існування таких проблем: 

– сервісів TCP/IP – ряд сервісів TCP/IP є небезпечним і може бути 

скомпрометований розумними зловмисниками; 

– легкість спостереження за каналами та перехоплення інформації – 

більшість трафіку не зашифровано; 

– відсутність політики – багато мереж можуть бути сконфігуровані по 

незнанню таким чином, що будуть дозволяти доступ до них з боку Інтернет, 

не підозрюючи при цьому про можливі зловживання; 

– складність конфігурування – ресурси управління доступом до мереж у 

хостах часто є складними в настройці та контролі за ними; 

– ролі та важливості адміністрування системи, які часто упускаються під 

час опису посадових обов’язків співробітників; 

– слабкої аутентифікації; 

– можливості маскування під інших; [2.c.42]. 

Згідно з українським законодавством, вирішення проблеми 

інформаційної безпеки має здійснюватися шляхом: 
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 створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури 

держави та забезпечення захисту її критичних елементів; 

 підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо 

виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання 

таким загрозам та забезпечення ліквідації їхніх наслідків, здійснення 

міжнародного співробітництва з цих питань; 

 вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії 

комп'ютерній злочинності, захиступерсональних даних, а також 

правоохоронної діяльності в інформаційній сфері; 

 розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного 

зв'язку як сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати 

територіально розподілені інформаційні системи, в яких обробляється 

конфіденційна інформація. 

Вищевикладене свідчить про доцільність та актуальність поглибленого 

вивчення проблем захисту безпеки інформації, що допоможу у  підвищенні 

ефективності вирішення даних проблем і сприятиме підвищенню рівню 

захищеності інформації . 
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ І НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ  

ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

На сьогоднішній день інформація стала чинникомякий може призвести 

до державних конфліктів  значних технологічних аварій дезорганізувати 

державне управління фінансову систему роботу наукових  центрів. 

Враховуючи той факт, що під впливом інформаційних атак може 

цілеспрямовано змінюватися кругозір та мораль як окремих осіб, так і 

суспільства в цілому, нав'язуються чужі інтереси, мотиви, спосіб життя, на 

перший план випливає аналіз сутності та форм проявів сучасних методів 

скритого агресивного впливу, вияву дій, що мають цілеспрямований 

агресивний характер і які протирічать інтересам національної безпеки, 

вироблення механізмів протидії їм у всіх напрямах.  

Законодавчі заходи щодо захисту інформації  полягають у виконанні 

чинних у державі або у введенні нових законів, положень, постанов та 

інструкцій, які регулюють юридичну відповідальність посадових осіб  

користувачів та обслуговуючого технічного персоналу за витік, втрату або 

модифікацію довіреної йому інформації, яка підлягає захисту, в тому числі за 

спроби виконувати аналогічні дії за межами своїх повноважень, а також 

відповідальність сторонніх осіб за спробу навмисного несанкціонованого 

доступу до інформації. Мета законодавчих заходів полягає у попередженні та 

стриманні потенціальних порушників[1.c.21]. 
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В Україні вже прийнято цілий ряд законодавчих актів і нормативних 

документів, пов’язаних з інформацією, у тому числі і з її захистом:  

• Закон України «Про інформацію» від 02.09.92;  

• Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» 

від 05.07.94;  

• Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.94;  

• Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.93;  

• Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 

04.02.98;  

• Закон України «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації» від 04.02.98.Основним інформаційним законом є закон 

України «Про інформацію», прийнятий 2 листопада 1992 року. Інформація – 

це будь-які відомості або дані,  які можуть бути збережені  на  матеріальних  

носіях або відображені в електронному вигляді; 

Під інформацією цей Закон розуміє документовані чи привселюдно 

оголошені відомості про події і явища, що відбуваються в суспільстві, державі 

і навколишньому природному середовищі. Далі визначаються мета Закону, 

сфера його дії, основні принципи інформаційних відносин, а саме:  

відкритість,доступність інформації і свобода обміну,  об’єктивність і 

правдивість інформації,повнота і точність інформації , законність одержання, 

використання, поширення і збереження інформації[1.c.31]. 

У статті 6 формулюється поняття державної інформаційної політики – 

це сукупність основних напрямків і способів діяльності держави по 

одержанню, використанню, поширенню і збереженню інформації. Головними 

напрямками і способами державної інформаційної політики є: забезпечення 

доступу громадян до інформації, створення національних систем і мереж 

інформації, посилення технічних, фінансових, організаційних, правових і 

наукових основ інформаційної діяльності,забезпечення ефективного 

використання інформації, сприяння постійному відновленню, збільшенню і 

збереженню національних інформаційних ресурсів, створення загальної 
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системи охорони інформації, сприяння міжнародному співробітництву в 

галузі інформації і гарантування інформаційного суверенітету України.  

У статті 12 дається визначення інформаційної діяльності як сукупності 

дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних 

осіб і держави. Визначено також основні напрямки інформаційної діяльності 

(стаття 13), основні види інформаційної діяльності (стаття 14)[3.c.23]. 

Документ – це передбачена законом матеріальна форма одержання, 

збереження, використання і поширення інформації шляхом її фіксації на 

папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці чи на іншому носії. За режимом 

доступу до інформації вона поділяється на відкриту інформацію та 

інформацію з обмеженим доступом (стаття 28). У свою чергу, інформація з 

обмеженим доступом поділяється на конфіденційну і таємну.  

Конфіденційна інформація – це відомості, якими володіють чи 

користуються та розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи і які 

поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. 

Наголосимо, що у сфері захисту інформації поняття конфіденційності має 

інший зміст і визначається по-іншому.  

Таємна інформація – це інформація, яка містить відомості, що 

складають державну або іншу передбачену законом таємницю, розголошення 

якої завдає шкоди особі, суспільству і державі. Природно, йдучи по шляху 

конкретизації, ми приходимо до Закону України «Про науково-технічну 

інформацію». Цей Закон визначає основи державної політики в галузі 

науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах 

науково-технічного, економічного і соціального прогресу України.  

Метою Закону є створення в Україні правової бази для одержання та 

використання науково-технічної інформації. Законом регулюються правові й 

економічні відносини громадян, юридичних осіб, держави, що виникають при 

створенні, одержанні, використанні, поширенні науково-технічної 

інформації.[2.c16]. 
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Дуже важливим, зокрема для захисту інформації, є також Закон України 

«Про державну таємницю», прийнятий 21 січня 1994 року (нова редакція – зі 

змінами та доповненнями – прийнята 21 вересня 1999 p.). Він містить 38 

статей у 5 розділах. У першому розділі подається визначення державної 

таємниці – це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 

економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони 

правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці 

України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною 

таємницею і підлягають охороні державою. У другому розділі встановлено 

сфери, інформація з яких може бути віднесена до державної таємниці: 1) 

сфера оборони; 2) сфера економіки, науки і техніки; 3) зовнішні відносини; 4) 

сфера державної безпеки й охорони правопорядку. У третьому розділі 

визначається порядок засекречування та розсекречування матеріальних носії в 

інформації, зокрема надання грифа секретності (таємно (Т), цілком таємно 

(ЦТ), особливої важливості (ОВ)), а також строки їх засекречування [4.c.14]. 

Отже, інформаційна безпека суспільства, держави характеризується ступенем 

їх захищеності, та, як наслідок, стійкістю головних сфер життєдіяльності у 

відношенні до небезпечних інформаційних впливів. Інформаційна безпека 

визначається здатністю нейтралізувати такі впливи.  
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У відкритому інтегрованому світі XXI століття нові закономірності 

перебігу цивілізаційних процесів, а саме вплив інформаційної революції та 

високих технологій на прискорену інтеграцію міжнародного співтовариства 

народжують цілий ряд проблем, від вирішення яких прямо залежить 

національна безпека України. 

Метою моєї роботи є дослідження деструктивного впливу сучасних 

міжнародних інформаційних операцій на національну безпеку держави, а 

також виокремлення й характеристика найбільш загрозливих їх видів. 

Інформаційна безпека набула глобального значення, про що свідчить її 

відображення у працях як вітчизняних вчених, так і закордонних дослідників. 

Серед вітчизняних окремо варто виділити О. Юдіна, а найбільш яскравим 

зарубіжним представником є американець Дж. Най. 

За даними аналітичних центрів Пентагону, розробки інформаційної 

зброї ведуться в 120 країнах світу. Для порівняння, розробки в галузі ядерної 

зброї - лише у 20 країнах. 

Враховуючи високу здатність інформаційних озброєнь до інтеграції з 

іншими традиційними і технологічно новими видами військових засобів, 

потенційні наслідки безконтрольного застосування комбінованих озброєнь 

можуть виявитися катастрофічними для існування людства. 

Для того, щоб ефективно протидіяти інформаційним загрозам треба для 

початку чітко визначити де саме вони виникають. Для характеристики цього 
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простору російський експерт з інформаційної безпеки С. Гриняєв 

використовує і дає визначення спеціального терміну – «інфосфера». 

Інфосфера – це міжнародний інформаційний простір, що охоплює 

інформаційні потоки, інформаційні ресурси та всі сфери життєдіяльності 

цивілізації. Інфосферу також можна визначити як кіберпростір разом із 

засобами масової інформації [1]. 

Для діяльності на цьому просторі використовується цілий комплекс 

технічних та інших заходів, методів і технологій, спрямованих на 

встановлення контролю над інформаційними структурами потенційного 

противника, втручання у роботу його систем управління, інформаційних 

мереж та комунікацій з метою знищення або модифікації даних, 

дезінформації, поширення інформації спеціального призначення у системах 

формування громадської думки і прийняття рішень, а також як сукупність 

засобів впливу на свідомість і психологічний стан політичних і військових 

структур, спецслужб та населення для протидії можливим інформаційним 

впливам з іншої сторони [2, с. 14-15]. 

Міжнародні інформаційні операції є однією з найбільш сучасних форм 

міждержавного протиборства, що характеризуються використанням 

інформаційного впливу на системи управління різного призначення інших 

держав, а також на політичну владу і суспільство в цілому, на інфраструктуру 

для досягнення переваги і кінцевої мети інформаційної операції з одночасним 

захистом національної інфосфери від аналогічних дій. 

Однією з основних загроз національній безпеці з боку інформаційних 

атак іноземних спецслужб є велика вірогідність нагнітання політичної і 

соціальної напруги шляхом викиду в інфосферу провокуючих чи погрозливих 

матеріалів. 

Світовий досвід показує нам прямі приклади таких дій. Як елемент 

впливу на урядові структури Югославії було використано інформаційну 

загрозу превентивної економічної блокади. Держсекретар адміністрації Б. 

Клінтона з проблем зовнішньої політики М. Олбрайт з цього приводу заявила, 
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що країни НАТО аналізують можливість обмеження поставок енергоносіїв в 

Югославію, а хакерам ЦРУ було поставлено завдання розкрити секретні 

рахунки С. Мілошевича в зарубіжних банках з метою надання світовій 

спільноті доказів, достатніх для притягнення югославського лідера до 

відповідальності Міжнародним Судом за економічні злочини перед народом 

[2, с. 22-24]. 

Суспільна сфера також виступає найбільш вразливою для 

інформаційних впливів, оскільки включає в себе системи формування 

громадської думки, інформаційно-організаційні структури політичних партій, 

громадських рухів, національно-культурних та релігійних інституцій, 

структури забезпечення основних прав і свобод, плюралізму, незалежності і 

виявлення поглядів, вільного обміну ідеями та інформацією. 

Не меншими є і загрози в науково-технологічній сфері: від феномену 

транскордонного переміщення інтелектуальних ресурсів, тобто вивезення 

інформації унікального науково-технологічного характеру на біологічних 

носіях до міжнародних систем спостереження, аналізу та прогнозування 

тенденцій науково-технологічного розвитку з метою доступу до 

конфіденційних баз і банків даних. 

До сучасних інформаційних загроз відносять також кібер-, медіа- та 

психотероризм як протиправні дії, спрямовані на руйнування життєво 

важливих інфраструктур, систем управління державою, морального стану 

суспільства та війська, порушення прав людини. [2, с. 27]. 

Отже, проблема національної інформаційної безпеки і пошук шляхів 

захисту від деструктивних інформаційних операцій є вагомою складовою 

забезпечення стабільного розвитку держави, захисту економічного і 

наукового потенціалу України. 
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Сфера суспільних відносин, яку визначають як кіберпростір пов’язана з  

процесами глобалізації. Сьогодні існує низка невирішених питань на 

глобальному рівні, що вимагає формувати національну інформаційну 

політику окремих держав. Провідні країни світу вже мають підрозділи по 

боротьбі з кіберзлочинністю. До них належать Сполучені Штати Америки, 

Китайська Народна Республіка та Російська Федерація. 
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Звернувшись до історії, термін «кіберпростір», було вперше вжито 

американським драматургом Вільямом Гібсоном у 1984 році при описанні 

віртуального простору, в якому циркулюють електронні дані із здійснюються 

процеси електронної комунікації [1, с. 130].  

Кіберпростір  це простір, сформований інформаційно- 

комунікаційними системами, у якому проходять процеси перетворення 

(створення, зберігання, обміну, обробки та знищення) інформації, 

представленої у вигляді електронних комп’ютерних даних. Тобто, він 

виявляється у єдності інформаційних ресурсів, представлених у вигляді 

електронних комп’ютерних даних та сукупності технологій, що забезпечують 

можливість їх обміну та перетворень [2]. 

Ключова зовнішньополітична ініціатива США щодо перспектив 

розвитку кіберпростору була оприлюднена 16 травня 2011 року з назвою 

Міжнародна стратегія для кіберпростору (International Strategy for 

Cyberspace). Цей документ не лише визначає принципові положення, що з них 

виходитимуть США при формуванні власної політики щодо кіберпростору, а 

й окреслює потенційні напрями регулювання та перспективи його розвитку 

для США [3]. 

У лютому 2014 року Уряд США опублікував нову Програму 

інформаційної безпеки  (Cybersecurity Framework). Ця програма розроблена 

Національним інститутом стандартів і технологій і має комплексний характер, 

зокрема: включає низку правил, статутів і обмежень, які повинні допомогти 

організаціям управляти ризиками, пов'язаними з інтернет-технологіями; 

передбачає недоторканність приватного життя і громадянських свобод,  

взаємодію уряду і компаній приватного сектора, який регламентує діяльність 

у сфері комп'ютерних технологій [4]. 

Одним із проектів РФ у сфері забезпечення міжнародної інформаційної 

політики є Конвенція «Про забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки», де визначаються питання, котрі пов’язані з державною політикою 

щодо мережі Інтернет і є суверенним правом цих держав.  
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Також, РФ разом із КНР винесли на обговорення ще один проект під 

назвою «Правила поведінки у сфері забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки», який встановлює жорсткий контроль над інтернет-простором. З 

цього приводу зібралася міжнародна конференція у Лондоні 2011 року, яка не 

підтримала даний документ, а навпаки розкритикувала. Британський  прем’єр  

Д. Камерон заявив, що: «Уряди  країн  світу  не  повинні використовувати 

кібербезпеку як привід для запровадження цензури». 

Цей проект був не прийнятий представниками ООН та ОБСЄ, оскільки:  

•  багатостороннє управління мережею не передбачає участі 

громадянського суспільства, що може перетворити таке управління на 

міждержавне;  

•  формування культури інформаційної безпеки передбачає провідну 

роль держави та державно-приватного  партнерства, в той час як з цього 

процесу виключені елементи громадянського суспільства;  

•  «загальна повага до прав людини» містить суттєве уточнення  

«повага до багатоманіття історії, культури та соціальної структури всіх 

країн», що може бути використано для звуження універсальності прав 

людини, закріплених, зокрема, в документах Генасамблеї;  

•  боротьба із злочинною чи терористичною діяльністю з використанням 

інформаційно-комунікативних  технологій передбачає протидію діяльності, 

що «підриває  політичну, економічну та соціальну стабільність держав, їх 

культурні та духовні традиції» [3]. 

Що ж до України, то нині тільки розробляється Закон України «Про 

кібернетичну безпеку України», що має зафіксувати ключові терміни у сфері 

кібербезпеки, визначити поняття об’єкта критичної інфраструктури та 

механізми захисту таких об’єктів, принцип побудови Єдиної 

загальнодержавної системи протидії кібернетичним загрозам та її складових 

елементів, вирішити проблеми міжвідомчого координування та повноваження 

суб'єктів забезпечення кібернетичної безпеки держави. 



 211 

Потрібно зазначити, що в діючому законодавстві є зафіксований Закон 

України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність» від 07 вересня 

2005 року. Відповідно до якого Конвенція ратифікується зі внесеними 

застереженнями та заявами. Також, закон визначає органи на які 

покладаються повноваження у цій сфері [5]. 

Також, Україна вже має досвід у проведенні спеціальних операцій по 

боротьбі з кіберзлочинами. У серпні 2011 року Служба безпеки України в 

рамках спільної операції зі спецслужбами США припинила незаконну 

діяльність українського осередку міжнародного злочинного хакерського 

угруповання, члени якого викрали із закордонних банківських установ 

мільйони доларів, підроблюючи кредитні картки [3]. 

Отже, потрібно зазначити, що з розвитком технологій, особливо у ХХІ 

столітті, кіберпростір набуває нових масштабів як на глобальному рівні так і  

на національному рівні. Забезпечення кібернетичної безпеки визначається 

першочерговим чинником для подальшого його розвитку. Так, порушення у 

сфері кіберзлочинності набирають обертів і стають одними з 

найактуальніших проблем сьогодення. Фактично це так, але не дивлячись на 

статистику. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 

В ЗАХИСТІ ХАРАКТЕРИСТИК НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІД 

КОНКУРЕНТІВ 

 

Конкуренція є дуже важливим фактором розвитку економіки, 

модернізації, інновацій. Посилення конкуренції серед підприємств  та 

прагнення конкурентів мати вигоду і провідне місце на ринку спричинило 

стрімкий розвиток нового напрямку розвідувальної діяльності – конкурентної 

розвідки (ділова розвідка, бізнес-розвідка). Крім того, управління 

підприємством все більше орієнтовано на оцінювання ризиків, прогнозування 

економічного стану та вироблення обґрунтованих господарських рішень. 
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Конкурента розвідка – систематичні та системні збір, аналіз та 

управління інформацією про конкурентів. Джерелами інформації на етапі 

збору можуть виступати різні інформаційні ресурси, не виключається і 

застосування засобів технічних розвідок (ЗТР) для добування відомостей з 

обмеженим доступом. Це пояснює необхідність обґрунтування плану захисту 

від конкурентної розвідки на підприємствах в умовах її підкріплення 

засобами технічних розвідок.  

Основними заходами захисту від конкурентної розвідки є приховування 

та дезінформація [1]. Важливість захисту тих чи інших елементів продукції є 

однозначною для великих підприємств, але вибір, які саме характеристики 

нової продукції необхідно захищати та пріоритетність захисту є явищем 

суб’єктивним. Для зменшення суб’єктивності при виборі ефективного, 

раціонального і обґрунтованого рішення про важливість захисту певних 

характеристик нової продукції, пріоритетність захисту пропонується 

застосування методу експертних оцінок. 

Методи експертних оцінок засновані на обробці та аналізі суджень 

експертів. Такі методи застосовуються , коли із різних причин, значною 

мірою в зв’язку з відсутністю достовірної інформації, використання 

статистичних чи розрахунково-аналітичних методів не надається можливим. 

Особливістю даного методу є відсутність строгих математичних доказів 

оптимальності рішень. Таким чином, експерти  кількісно оцінюють процеси і 

судження, що через неповноту і невірогідність наявної інформації не 

піддаються безпосередньому виміру. 

Загальна схема експертних опитувань включає наступні основні етапи: 

підбір експертів і формування експертних груп; формування питань і 

складання анкет; робота з експертами; формування правил визначення 

сумарних оцінок на основі оцінок окремих експертів; аналіз і обробка 

експертних оцінок [2]. 

Для проведення опитування та отримання об’єктивного рішення слід 

відбирати компетентних експертів, які є спеціалістами в даній галузі, 
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володіють досвідом, здатних дати об’єктивну оцінку. Існують різні критерії 

відбору експертів, наприклад, визначення компетентності документальним 

методом (за стажем роботи, ученим ступенем і тд.), тестовий метод (експерти 

визначаються на підставі рішення задач), метод взаємних і самооцінок. 

Розглянемо більш докладно метод експертних оцінок із урахуванням вагових 

коефіцієнтів при взаємних оцінках. 

На першому етапі експерти в розробленій анкеті дають один одному 

оцінку та самооцінку компетентності з даного питання, яка виражається 

коефіцієнтом компетентності  K i
l  у межах 0   K i

l   1. Якщо  K i
l = 1, то 

експерт вважається цілком компетентним у поставленому питанні. Однак, 

якщо експерти не знайомі, вони можуть не оцінювати один одного. Надані 

оцінки заносяться в матрицю розміром NЧN, де N – кількість експертів. 

Коефіцієнт компетентності j-го експерта в оцінці l-ої  проблеми оцінюється як 

середнє всіх оцінок, включаючи і його власну. 

Також визначається коефіцієнт варіації (розкид думок експертів). Чим 

менше розкид думок, тим більше оцінки погоджені та їм можна довіряти. 

Проблема вибору кількості експертів вирішується такими способами: 

задається порогове значення  компетентності, або розраховується згідно з 

вибраною помилкою експертизи, імовірністю одержання помилки. 

На другому етапі експерти заповнюють анкету опитування: 

виставляють оцінки важливості захисту певних характеристик. При обробці 

визначаються середні оцінки значимості Cjl захисту l-ї характеристики, дані j-

тим експертом. Виробляється нормування оцінок кожної характеристики:  

                                               jl
jl

jl
l

L

c

c





1

.                                                   (1) 

Для визначення середніх значень оцінок значимості характеристики 

необхідно спочатку виконати нормування коефіцієнтів компетентності 

експертів та враховувати їх в розрахунках: 
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1

.                                                (2) 

На останньому етапі визначається ступінь погодженості думок 

експертів за допомогою розрахунку середньоквадратичного відхилення від 

середнього значення оцінки: 

                                      l jl l
j

N

N
 


1 2

1
.                                       (3) 

Також визначається коефіцієнт варіації: 

                                           vl
l

l




.                                                      (4) 

Чим менше коефіцієнт варіації, тим вище ступінь погодженості 

експертів. Якщо коефіцієнт варіації занадто високий, це значить, що експерти 

є не досить компетентними в даному питанні, або необхідна більша кількість 

експертів, або неможливо знайти зв'язок характеристик. 

За вище наведеним інструментарієм в якості прикладку для 

практичного застосування були розроблені анкети та проведено експертне 

опитування серед студентів різних курсів кафедри БІТ щодо питання захисту 

характеристик нових автомобілів представницького класу від конкурентної 

розвідки. Результати показали пріоритет важливості захисту характеристик: 

потужність автомобіля, максимальна швидкість, об’єм двигуна, час розгону, 

розміри, маса.  

Експерти можуть оцінювати якості багатьох процесів та ситуацій чи 

явищ, коли оцінка необхідна для обґрунтування оптимального рішення. 

Метод експертних оцінок можна застосовувати у багатьох питаннях 

технічного захисту інформації, де існує суб’єктивність (пріоритетність 

захисту технічних каналів витоку інформації, ймовірність розвідки з різних 

дислокації, та інші випадки). Дослідження дозволяє показати на практиці 

механізм зменшення суб’єктивності в питанні вибору характеристик нової 
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продукції для захисту від конкурентів, але такий метод можна застосовувати в 

багатьох суб’єктивних питаннях. 

 

 

Література 

1. Обґрунтування вибору заходів захисту характеристик продукції від 

конкурентної розвідки / В.І. Заболотний, Є.В. Задорожна // Прикладна 

радіоелектроніка: наук.-техн. журнал. – 2013. 

2. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків / 

[Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М. та ін.] ; Навч. посіб. / За заг. 

ред. Донець Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. 

 
 
 
УДК 35.078.3 

Іщенко М.Т. 

студент 

Національна академія СБ України 

 

СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА УРЯДУ 

 

Великим кроком уперед став стрімкий розвиток інформаційних 

технологій, що призвів до збільшення інформаційних потреб громадян.  

Держава як соціальний інститут повинна існувати для громадян, а 

точніше, орієнтуватись на їх потреби, підвищення  якості життя та реалізацію 

їх прав та інтересів. Сьогодні одним із основних завдань уряду кожної 

держави є задоволення інформаційних потреб кожного громадянина [1].  

Важливо зазначити, що права і свободи людини можуть бути 

гарантовані й захищені тільки за наявності вільного доступу до інформації, 

ефективного впливу громадян на державну владу та здійснення владою 
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необхідних функцій соціального управління. Людина інформаційного 

суспільства на якісно іншому рівні здійснює діалог з державним апаратом [2]. 

На жаль,  сьогодні ми спостерігаємо суттєве зниження ефективності 

діяльності системи органів державного управління та органів місцевого 

самоврядування, існує необхідність їх якісного оновлення шляхом 

запровадження нових форм і методів управління та сучасного 

інструментарію, в основі яких покладено використання інформаційних 

технологій. До того ж слід зазначити, що подібне реформування має 

обов’язково враховувати досвід провідних  країн світу, адже проблема 

пошуку шляхів ефективного реформування влади є актуальною не лише для 

України [3]. 

Як показує досвід зарубіжних країн, ці перетворення можливо 

ефективно реалізувати на практиці, впровадивши  електронне  урядування. 

Саме поняття «електронного уряду» відносно нове і з’явилося на 

початку 90-х років минулого століття. Сінгапур став першою державою, де у 

1999 році був створений масштабний урядовий портал "eCitizen Centre", який 

не тільки почав надавати інформаційні послуги, але й дозволив отримати  

деякі державні послуги [4]. 

Наразі електронне урядування  переросло у щось більше, ніж просто 

надання інформаційних послуг громадянам, і трансформувалось у форму 

організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, 

відкритості й прозорості діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян. Електронне урядування є 

таким способом організації державної влади, який за допомогою локальних 

інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі 

забезпечує функціонування органів  влади в режимі реального часу та робить 

максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян [4; 

5]. 
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Яскравим прикладом ефективної роботи органів державної влади щодо 

забезпечення та надання інформаційних послуг громадянам для нас може 

слугувати не тільки досвід провідних країн, таких як: США, Сінгапур, 

Великобританія, Швеція, Данія, Німеччина, Норвегія, Чехія, а й вчорашніх 

сусідів України по радянському минулому: Латвія, Естонія, Білорусь і 

Молдова. Так, в Естонії функціонує інтернет-портал "Сьогодні вирішую я" 

("Tana otsustan mіna"), за допомогою якого громадянин республіки може взяти 

участь в управлінні державою  висловити свою думку про поточні процеси у 

країні, запропонувати поправки до законопроектів тощо. Цей портал також 

дозволяє користувачу голосувати. Якщо ідея поправки чи іншої пропозиції 

містить раціональне зерно і підтримується іншими інтернет-користувачами, 

естонський прем'єр-міністр відсилає цю пропозицію зі своєю резолюцією у 

відповідне міністерство [6]. 

Електронне урядування забезпечує ефективну роботу органів державної 

влади через встановлення взаємодії суспільства та уряду, в наслідок чого 

відбувається вдосконалення взаємовідносини між органами влади, бізнес-

структурами та громадянами в  трьох основних сферах: 

• якість життя громадян – сегмент «уряд для громадянина» 

(G2C "government to citizens"); 

• економічний розвиток – сегмент «уряд для бізнесу» 

(G2B "government to businesses"); 

• ефективність роботи управлінського апарату – сегмент «уряд для уряду» 

(G2G "government to governments"). 

Варто зазначити, що впровадження системи електронного  урядування 

сприяє підвищенню якості та доступності державних послуг для людини та 

громадянина, підвищенню якості адміністративних та управлінських 

процесів, забезпеченню контролю за результативністю діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням 

належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення відкритості інформації 

про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
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розширення доступу до неї та надання можливості безпосередньої участі 

людини і громадянина та інститутів громадянського суспільства у процесах 

підготовки та експертизи проектів рішень, які приймаються на всіх рівнях 

державного управління, що допоможе вирішити низку існуючих проблем  в 

країні [5]. 

У цей же час, при наданні адміністративних послуг населенню, 

громадянину забезпечуються права на віддалений доступ до всіх видів 

відкритої державної інформації, що має індивідуальну та суспільну 

значимість; громадяни залучаються  до участі у державних справах. Таким 

чином відбувається подальше вдосконалення технологій державного 

управління [7]. 

Громадяни зможуть з легкістю реєструвати акти громадянського стану 

(народження, шлюбів тощо); оформлювати документи (паспорта, 

посвідчення);реєструвати право власності; отримувати соціальну допомогу; 

надавати податкову звітність; організовувати загальнодоступні електронні 

бібліотеки та сховища інформації; отримувати освітні послуги; одержувати 

дозволи на будівництво тощо.  

Таким чином, впровадження е-урядування забезпечить перебудову 

існуючих відносин між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, бізнес-структурами та громадянином, що сприятиме 

зміцненню довіри до держави її структур, політики, яку вони реалізують, 

поставивши відносини між державою та громадянином на новий рівень, що 

ґрунтуватиметься  на прозорості діяльності. 
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КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН І МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Сьогодні інформаційні технологій впроваджуються майже в усі сфери 

життєдіяльності, у тому числі – в  правоохоронну сферу. Подальше 

просування України на шляху до Європейської інтеграції тісно пов’язане з 

необхідністю подальшого розвитку інформаційного середовища країни, тобто 

кіберпростору. 
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Необхідно відзначити, що в умовах стрімкого розширення 

кіберпростору, у зв’язку із бурхливим розвитком всесвітньої мережі Інтернет і 

глобалізацією, значна частина об’єктів інфраструктури будь-якої країни може 

стати предметом посягань зловмисників. Також це питання є актуальним з 

огляду на наявність багатьох загроз у цій сфері. На даному етапі в Україні 

такими загрозами є [1]: 

- використання кіберпростору у воєнних цілях, створення іншими 

державами кібервійськ, кіберпідрозділів у традиційних родах військ; 

- розроблення іноземними державами нових видів зброї кібернетичного 

характеру; 

- існування в інших країнах планів наступальних та розвідувальних 

військових операцій у кіберпросторі; 

- освоєння іноземними спеціальними службами методів розвідувально-

підривної діяльності у кіберпросторі, методів маніпулювання суспільною 

свідомістю за допомогою кіберпростору; 

- можливість втягування України у збройні конфлікти чи у 

протистояння з іншими державами через використання національного 

сегменту кіберпростору; 

- спроби втручання у внутрішні справи держави з використанням 

соціальних мереж, поширення у національному сегменті кіберпростору 

культу насильства, жорстокості, порнографії; 

- активізація проявів кібертероризму; 

- поширення кіберзлочинності; 

- критична залежність національної інформаційної інфраструктури від 

іноземних виробників високотехнологічної продукції, поширення фактів 

включення у програмно-технічні засоби прихованих шкідливих функцій; 

- зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру через зниження рівня захищеності об'єктів критичної 

інформаційної інфраструктури держави. 
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Незважаючи на це, в Україні на даний момент відсутня чітка система 

забезпечення кібернетичної безпеки. У засобах масової інформації постійно 

з'являються статті про кібернетичні загрози, кібервійни, кібернетичні засоби 

тощо, разом з тим у національному законодавстві відсутнє нормативне 

визначення даних понять. Значна за обсягом та значенням робота в даному 

напрямі була здійснена у 2013 році, коли у Верховну Раду України був 

внесений Законопроект про кібернетичну безпеку України. Цей законопроект 

на даному етапі є підґрунтям для створення в Україні сучасної системи 

забезпечення кібернетичної безпеки. Цей законопроект в подальшому може 

визначити основні засади державної політики, спрямованої на захист життєво 

важливих інтересів особи, суспільства і держави, реалізація яких залежить від 

належного функціонування інформаційних, телекомунікаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем. У ньому визначено суб'єктів 

системи забезпечення кібернетичної безпеки та їх повноваження. Взагалі 

основними завданнями системи кібернетичної безпеки України на даному 

етапі є [1]: 

- розроблення та впровадження дієвих механізмів захисту 

конституційних прав і свобод особи на збирання, зберігання, використання та 

поширення інформації у кіберпросторі; 

- запобігання актам застосування збройної сили проти України з 

використанням кіберпростору; 

- забезпечення державної безпеки у кіберпросторі; 

- систематичне спостереження за проявами кібертероризму; 

- протидія кіберзлочинності; 

- захист об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави. 

Важливим є те, що в даному законопроекті з'явилось нормативне 

визначення таких понять, як: кібернетичні загрози, кібернетична безпека, 

кібернетичний простір, кібернетичний інцидент тощо. Це є гарним 

поштовхом для  розбудови та розвитку не тільки самої системи кібернетичної 

системи, а й правового механізму його діяльності. Але поки законопроект не 
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прийнятий Верховною Радою та не вступив в законну силу, Україна й надалі 

залишається без дієвого законодавчого механізму забезпечення кібернетичної 

безпеки.  

Тому формування національного законодавства у сфері забезпечення 

кібернетичної безпеки залишається надзвичайно актуальним питанням для 

України. 
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КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

З кожним днем суспільство стає все більше залежним від роботи 

комп’ютерів. Усі найважливіші сфери діяльності людини пов’язані з 

використанням комп’ютерних систем. З розвитком технологій з’являються 

нові можливості для вчинення невідомих раніше правопорушень, а також 

традиційних злочинів новими засобами з використанням комп’ютерів. 

Останнім часом в Україні наявна стійка тенденція до збільшення кількості 

подібних злочинів. Це і шахрайства, численні порушення авторських і 

суміжних прав із використанням комп’ютерних систем, несанкціоноване 

втручання в роботу комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, виготовлення 
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та поширення шкідливих програм, викрадення ідентифікаційних даних осіб, 

електронне вимагання та ін. В минулому році спеціалісти виявили найбільшу 

в світі бот-мережу з інфікованих мобільних пристроїв на базі ОС Android. На 

сьогодні відомо більше ніж 200 000 пристроїв, які були уражені шкідливими 

програмами. Україна знаходиться на другому місці в світі по кількості 

інфікованих смартфонів. За оцінками спеціалістів «Dr.Web» збитки, завдані 

користувачам в результаті цього випадку обчислюється сотнями тисяч 

доларів. 

Крім технічних складнощів виникають досить серйозні проблеми із 

застосуванням законодавства в сфері комп’ютерних систем. У статтях, які 

встановлюють відповідальність в цій сфері наявна велика кількість прогалин 

та неточностей, тому що регулятивні норми, закріплені в Конвенції про 

кіберзлочинність та Законі України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» суперечать захисним нормам, закріпленим в 

розділі XVI Кримінального кодексу України (далі- ККУ). 

7 вересня 2005 року Україною була ратифікована Конвенція про 

кіберзлочинність, в якій закріплено ряд положень, які необхідно 

імплементувати в національне законодавство. Згідно зі ст. 361 ККУ 

предметом злочинного посягання є електронно-обчислювальні машини 

(комп’ютери), автоматизовані системи та комп’ютерні мережі чи мережі 

електрозв’язку. 

Проте, цей перелік не охоплює всього обсягу технічних засобів, які 

можуть бути предметом злочинного посягання. Сучасний рівень розвитку 

інформаційних технологій дає можливість приєднання від локальних мереж 

до мережі Інтернет за допомогою найрізноманітніших приладів, наприклад, 

смартфонів, телевізорів з функціями SmartTV і навіть принтерів, які до 

предметів, захищених ст. 361 ККУ не відносяться. У Конвенції 

використовується поняття "комп'ютерна система", яке означає будь-який 

пристрій або групу взаємно поєднаних або пов'язаних пристроїв, один чи 
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більш з яких, відповідно до певної програми, виконує автоматичну обробку 

даних. 

Таке визначення дозволяє більш ефективно захищати правовідносини у 

сфері користування засобами комп’ютерної техніки. Отже, існує необхідність 

відходу від вичерпного переліку предметів злочину, передбаченого ст. 361 

ККУ та введення більш широкого поняття комп’ютерної системи. Відповідні 

зміни необхідно внести і в інші статті розділу ХVI ККУ. 

До суспільно небезпечних наслідків відносяться: витік, втрата, 

підробка, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та 

порушення встановленого порядку її маршрутизації. В законі України «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» ми 

знаходимо лише визначення блокування інформації та витік інформації. В 

законі дається визначення обробки інформації, проте не зазначається, що саме 

є спотворенням процесу обробки інформації. 

Деякі поняття мають однакове значення але різне текстуальне 

вираження. Наприклад, дії, внаслідок яких зникає інформація, закон України 

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

визначає як її знищення, а Кримінальний кодекс, - як втрату. Це також 

стосується й несанкціонованих дій щодо інформації в системі, внаслідок яких 

змінюється її зміст: закон визначає їх як порушення цілісності, а кодекс - як 

підробку інформації. 

Закріплення в статі такого формулювання, як «встановлений порядок» 

призводить до неефективного застосування цієї норми. В Україні діє 

«Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального 

користування України», який був затверджений національною комісією що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації. В ньому 

встановлюються вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії 

операторами телекомунікацій у телекомунікаційній мережі загального 

користування (далі - ТЗМК) України незалежно від технологій, які при цьому 

застосовуються, та визначає порядок складання маршруту трафіка голосової 
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телефонії в ТМЗК України. З цього випливає, що злочини, які порушують 

порядок маршрутизації не в телефонних мережах не підпадають під дію ст. 

361 ККУ. Існує ряд міжнародних стандартів, застосування яких вирішило б 

цю проблему – це так звані RFC (Request for Comments). Проте закріплення в 

нормі такого формулювання, як «порушення встановленого порядку» 

виключає цю можливість, відсилаючи нас лише до українського 

законодавства. 

До того ж існує ряд недоліків і в інших статтях XVI розділу ККУ. 

Об’єктивна сторона злочину зазначеного в ст. 362 ККУ складається із діяння, 

яке виражається в несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в 

електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих 

системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, 

вчинені особою, яка має право доступу до неї. В законі України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» зазначається, що 

несанкціоновані дії щодо інформації в системі – це дії, що провадяться з 

порушенням порядку доступу до цієї інформації. Нормативно відносини між 

власником і користувачем регулюються у ст. 4 та ст. 6 Закону України «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», які 

зазначають, що порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх 

повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації. 

Крім того, саме власник системи надає користувачеві відомості про 

правила і режим роботи системи та забезпечує йому доступ до інформації. 

Тобто, ми можемо зробити висновок, що несанкціоновані дії – це дії, вчинені 

з порушенням порядку доступу, встановленого власником системи. Проте, 

згідно змісту цієї статті особа має право доступу до цієї інформації. 

Фактично, порядок доступу не порушується. Виходячи з цього визначення 

«несанкціоновані дії» необхідно замінити на «неправомірні дії», тобто такі дії, 

що вчиняються в межах наданого статусу користувача але без правових 

підстав вчинення таких дій. 
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Все вищезазначене ускладнює реалізацію на практиці принципу 

верховенства права (ч.1. ст. 8 Конституції України). Адже одним з його 

базових елементів є принцип правової визначеності. Конституційний Суд 

України у Рішенні від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005 у справі про постійне 

користування земельними ділянками вказав, що із конституційних принципів 

рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і 

недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її 

однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у 

правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі. Це нерідко 

призводить до того, що суди визнають винними людей у вчиненні злочинів, 

яких вони не вчиняли.  

Кардинальне реформування та вдосконалення українського 

законодавства у сфері протидії кіберзлочинам дозволить зменшити кількість 

помилок при кваліфікації діянь як злочинів та при винесенні судових вироків, 

забезпечить практичну реалізацію конституційних принципів, підніме рівень 

українського законодавства до міжнародних стандартів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 

За розвитком інформаційних технологій слідує перехід населення, 

державних структур та підприємств на новітні засоби зв’язку, електронні 
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форми документообігу та зберігання інформації, що робить їх вразливими для 

протиправного впливу з кібернетичного простору, що, в свою чергу, підвищує 

ризик виникнення надзвичайних ситуацій, створює реальні загрози 

життєдіяльності людини, суспільства, держави, подальшому соціально-

економічному розвитку та національній безпеці України. Саме тому останнім 

часом в все більше уваги приділяється проблемам захисту інформації, пошуку 

шляхів їх вирішення та реформуванню державних органів захисту інформації. 

Інформаційна безпека є не тільки однією з головних складових національної 

безпеки України, а й невід'ємним компонентом всіх інших її складових.[1] 

Забезпечення інформаційної безпеки залежить безпосередньо від стану 

економіки держави в цілому. Інформація є важливим і необхідним підґрунтям 

для інтенсивного розвитку економіки. Сфери, в яких використовуються 

сучасні інформаційні технології, стають все більш прибутковими. Кризовий 

стан внутрішнього ринку ІТ технологій, значною мірою призупиняє 

модернізацію у даному напрямку. Відсутність фінансування органів 

державної влади в забезпеченні їх інформаційною безпекою змушує до 

використання неліцензійного програмного забезпечення, що відкриває широкі 

можливості для незаконного втручання в їх роботу.[2] 

Головними цілями для України в інформаційній сфері є захист 

національної свідомості та культури, а також забезпечення вільного 

інформаційного потоку.  

У Концепції Національної безпеки України визначаються основні 

можливі загрози національній безпеці держави в найбільш важливих сферах 

життєдіяльності, серед яких також наявні загрози, що стосуються 

інформаційної сфери:  

- невиваженість державної політики та відсутність необхідної 

інфраструктури в інформаційній сфері;  

- повільність входження України у світовий інформаційний простір, 

брак у міжнародного співтовариства об’єктивного уявлення про Україну;  

- інформаційна експансія з боку інших держав;  
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- витік інформації, яка становить державну та іншу, передбачену 

законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю 

держави;  

- запровадження цензури [3]. 

Слід зазначити, що на сьогодні інформаційно-аналітичне середовище 

України досі перебуває у стані формування. Значним ступенем складності для 

деяких держав, таких як Україна, у прийнятті та практичної реалізації різних 

концепцій, стратегій, доктрин обумовлено відсутністю усталеної системи 

ієрархії керівних документів державної політики і не усвідомленням 

відмінності від інших нормативно-правових актів. Невирішеність цієї 

проблеми призводить до нестабільності і незбалансованості державної 

політики, зменшує ефективність управлінського впливу, як в інформаційній 

сфері, так і в політиці в цілому. 

Недостатність фахівців по забезпечені безпеки інформаційного 

простору зумовлена незацікавленістю випускників профільних 

спеціальностей до фахового працевлаштування та  наявності невеликого 

попиту на забезпечення інформаційної безпеки. 

Доцільним буде здійснення заходів по забезпеченню інформаційної 

безпеки щодо захисту національного інформаційного простору від 

несанкціонованих втручань, а також контроль над системами формування 

масової свідомості. Національним інформаційним простором у даному 

контексті прийнято вважати сукупність інформаційних потоків, як 

національного, так і іноземного походження, які є доступними на території 

держави. 

Перспективним напрямком співробітництва у сфері являється співпраця 

з європейськими країнами, що сприятиме переходу України на нові стандарти 

безпеки, застосуванню нових методик та технологій, що зроблять державу 

менш вразливою. Координація діяльності органів державної влади по 

забезпеченню інформаційної безпеки послідовно сприятимуть приведенню 
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української національної системи інформаційної безпеки у відповідність зі 

світовими стандартами у даному напрямку. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ 

 

Для забезпечення інтересів будь-якої держави,  інформаційна безпека 

має велике значення для забезпечення життєво важливих процесів 

формування суспільства та демократичної держави. Створення розвиненого і 
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захищеного середовища є неодмінною умовою розвитку суспільства та 

держави, в основі якого мають бути найновіші автоматизовані технічні 

засоби. 

Останнім часом в Україні відбуваються якісні зміни у процесах 

управління на всіх рівнях, які зумовлені інтенсивним упровадженням новітніх 

інформаційних технологій. Швидке вдосконалення інформатизації, 

проникнення її в усі сфери життєво важливих інтересів зумовило, крім 

безперечних переваг, і появу низки стратегічних проблем. Посилюється 

небезпека несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних, 

інформаційних і телекомунікаційних систем. 

Відповідно до вимог законів України "Про інформацію", "Про державну 

таємницю" та "Про захист інформації в автоматизованих системах" основним 

об'єктом захисту в інформаційних системах є інформація з обмеженим 

доступом, що становить державну або іншу, передбачену законодавством 

України, таємницю, конфіденційна інформація, що є державною власністю чи 

передана державі у володіння, користування, розпорядження[3.c.14]. 

Загалом, об'єктом захисту в інформаційній системі є інформація з 

обмеженим доступом, яка циркулює та зберігається у вигляді даних, команд, 

повідомлень, що мають певну обмеженість і цінність як для її власника, так і 

для потенційного порушника технічного захисту інформації.  

Загроза несанкціонованого доступу — це подія, що кваліфікується як 

факт спроби порушника вчинити несанкціоновані дії стосовно будь-якої 

частини інформації в інформаційній системі. 

Потенційні загрози несанкціонованого доступу до інформації в 

інформаційних системах поділяють на цілеспрямовані (умисні) та випадкові. 

Умисні загрози можуть маскуватися під випадкові шляхом довгочасної 

масованої атаки несанкціонованими запитами або комп'ютерними вірусами. 

За відсутності законного користувача, контролю та розмежування 

доступу до термінала кваліфікований порушник легко використовує його 



 232 

функціональні можливості для несанкціонованого доступу до інформації, що 

підлягає захисту, шляхом уведення відповідних запитів або команд. 

За наявності вільного доступу до приміщення можна візуально 

спостерігати інформацію на засобах відбиття і документування, викрасти 

паперовий носій, зняти зайву копію, а також викрасти інші носії з 

інформацією: лістинги, магнітні носії та ін. 

Особливу загрозу становить безконтрольне завантаження програмного 

забезпечення, в якому можуть бути змінені установки, властивості, дані, 

алгоритми, введено "троянську" програму або в корінено комп'ютерний вірус, 

що виконують деструктивні несанкціоновані дії. Наприклад, записування 

інформації на сторонній носій, незаконне передавання у канали зв'язку, 

несанкціоноване друкування документів, порушення їх цілісності, 

несанкціоноване копіювання важливої інформації, вагомість якої 

визначається та обмежується на дуже короткий або, навпаки, тривалий час. 

Під час технічного обслуговування апаратури можуть бути виявлені 

залишки інформації на її носіях (поверхні твердих дисків, магнітні стрічки та 

інші носії). Стирання інформації звичайними методами (засобами 

операційних систем, спеціальних програмних утиліт) неефективне з погляду 

технічного захисту інформації. Порушник може поновити і прочитати її 

залишки, саме тому потрібні тільки спеціальні засоби стирання інформації, 

що підлягає захисту[3.c.18]. 

Зловмисник може стати санкціонованим користувачем інформаційної 

системи у режимі розподілу часу, якщо він попередньо якось визначив 

порядок роботи санкціонованого користувача або якщо він працює з ним на 

одних лініях зв'язку. Він може здійснити підключення до лінії зв'язку між 

терміналом та процесором ЕОМ. Крім того, без переривання роботи 

санкціонованого користувача порушник може продовжити її від його імені, 

анулювавши сигнали відключення санкціонованого користувача. 

Окремим видом дуже небезпечної перспективної загрози професійних 

порушників є так звані радіочастотні засоби електромагнітного ураження, які 
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спричиняють ураження напівпровідникової елементної бази за рахунок 

надпотужної енергетичної дії електромагнітних випромінювань 

радіочастотного діапазону, що може призвести до повної або тимчасової 

відмови в роботі інформаційної системи у найбільш відповідальних 

ситуаціях[5.c.31]. 

Таким чином, порушники технічного захисту інформації можуть 

створювати такі потенційні загрози для безпеки інформації в інформаційних 

системах: 

загрози конфіденційності (несанкціонованого одержання) інформації 

всіма потенційними і можливими каналами її витоку, особливо каналами 

побічних електромагнітних випромінювань і наведень, таємними каналами 

зв'язку в імпортному обладнанні та розвідувальними закладними пристроями; 

загрози цілісності (несанкціонованої зміни) інформації; 

загрози доступності інформації (несанкціонованого або випадкового 

обмеження) та ресурсів самої інформаційної системи; 

загрози спостереженості роботи інформаційної системи (порушення 

процедур ідентифікації та аутентифікації, процедур контролю доступу і дій 

користувачів, повна або  

загрози проникнення комп'ютерних вірусів; 

загрози радіочастотних засобів електромагнітного ураження 

високопрофесійних порушників. 

Загрози порушників технічного захисту інформації можуть 

здійснюватись: 

технічними каналами: акустичними, оптичними, хімічними тощо; 

каналами спеціального впливу шляхом формування полів і сигналів для 

руйнування системи захисту або порушення цілісності інформації; 

несанкціонованим доступом шляхом підключення до апаратури та ліній 

зв'язку, маскування під зареєстрованого користувача, подолання засобів 

захисту для використання інформації або нав'язування хибної інформації, 
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застосування закладних пристроїв чи програм та вкорінення комп'ютерних 

вірусів. 
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Бурхливий розвиток інформаційних технологій в другій половині ХХ 

ст. став каталізатором процесів, що мають на меті покращити життя кожної 
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людини. З модернізацією інформаційно-телекомунікаційних систем зростає 

рівень злочинності із застосуванням високих інформаційних технологій, 

оскільки практично усі сфери людського життя трансформуються у 

віртуальний простір. Нині у всіх розвинутих країнах для оплати товарів та 

послуг зазвичай використовують пластикові картки. До основних переваг 

безготівкових розрахунків варто було б віднести швидкість та зручність 

розрахунків, а також економії витрат, пов’язаних з перевезенням готівки, її 

обліком та зберіганням. Відсоток безготівкових грошових операцій в країнах 

Європи становить 90-95%, тоді як в Україні в 2012 році він дорівнює 12% [4].  

До актуальних проблем злочинності із застосуванням новітніх 

технологій в Україні варто було б віднести шахрайство у сфері обігу 

платіжних карток. За приблизними підрахунками банкірів, у 2012 році з 

кредитних карток українців украли близько мільйона доларів [3].  

Загалом злочини у сфері використання платіжних карток можна 

визначити як вчинені умисно, суспільно небезпечні дії, пов’язані з умисним 

ініціюванням неналежного переказу, що посягають на відносини у сфері 

переказу коштів з наміром привласнити ці кошти або право на них. 

Предметом злочину у сфері використання платіжних карток є: 

 інформація, що дозволяє ініціювати переказ коштів; 

 кошти на картковому рахунку держателя платіжної картки; 

 майно та послуги торгівельних і сервісних підприємств, що 

здійснюють карткові розрахунки [2]. 

Загальною метою усіх правопорушень у сфері платіжних карток є 

отримання інформації, що дозволить зловмисникам здійснити 

несанкціонований переказ коштів. На сьогоднішній день основними видами 

шахрайства з пластиковими картками та безготівковими розрахунками є: 

1) “скімінг”; 

2) “фішинг”; 

3) “кардинг”. 
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Найчастіше злодії використовують так званий “скімінг” (від англ. 

skimming), викрадаючи спочатку інформацію з грошової картки, як то номер 

рахунку та пін-код, а вже потім безперешкодно знімаючи гроші з 

відповідного рахунку. Це все відбувається завдяки маніпуляції над 

банкоматами. Для цього злодії, приміром, встановлюють неподалік 

замасковану міні-камеру, яка знімає дії клієнтів, у тому числі й введення пін-

коду. Водночас до щілини, у яку вводять картку, прилаштовують спеціальний 

мініатюрний пристрій (“скімер”), який зчитує та копіює інформацію про 

рахунок з магнітної стрічки. Ще один варіант, окрім камери – на клавіатуру з 

цифрами накладають точну копію, яка також фіксує пін-код користувача. Усі 

ці дані злочинці переносять на чисті картки (“white plastics”), які зазвичай 

виготовляють у іншій країні, та й знімають собі гроші з рахунку жертви, а та 

навіть не помічає, що у неї крадуть гроші, адже справжня картка залишається 

у власника [1]. 

Аби захистити себе та свої заощадження від шахраїв, експерти радять 

дотримуватися певних правил. Так, знімаючи гроші з картки, важливо 

переконатися, що ніхто не заглядає через плече, та за необхідності попросити 

наступного у черзі відійти. Обов’язково прикривайте клавіатуру банкомату, 

коли вводите пін-код. Взагалі старайтеся завжди використовувати той самий 

банкомат, аби своєчасно помітити, якщо раптом щось зміниться у його 

зовнішньому вигляді. Якщо маєте таку можливість, віддавайте перевагу 

банкоматам у приміщеннях, а не надворі. А ще обов’язково регулярно 

перевіряйте стан рахунку та рух коштів на ньому, аби раптова відсутність 

грошей не стала прикрою несподіванкою. 

ХХІ століття – час інформації, боротьби за неї. Саме на цей період 

припадає активний розвиток сервісів, що дозволяють здійснювати оплату 

комунальних послуг чи покупку одягу у віртуальному середовищі. Але і тут 

виникає загроза бути ошуканим аферистами. Яскравим прикладом цього є 

“фішинг” (від англ. fishing – рибальство) [2]. Вид шахрайства, метою якого є 

виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних 
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даних клієнтів онлайн-аукціонів, сервісів з переказування або 

обміну валюти, Інтернет-магазинів. Шахраї використовують безліч засобів, 

які найчастіше змушують користувачів самостійно розкрити 

конфіденційні дані — наприклад, посилаючи електронні листи із 

пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису, що містять 

посилання на веб-сайт в Інтернеті, зовнішній вигляд якого повністю 

копіює дизайн відомих ресурсів. 

Для захисту від фішингу виробники основних Інтернет-браузерів 

домовилися про застосування однакових способів інформування користувачів 

про те, що вони відкрили підозрілий сайт, який може належати шахраям. Нові 

версії браузерів вже володіють такою можливістю, яка відповідно іменується 

“антифішинг”. Також експерти рекомендують використовувати антивірусні 

бази, які мають вбудовану функцію “антифішингу” і, звичайно, ліцензійне 

програмне забезпечення. 

Інший метод викрадення – “хакерський”, віддалений доступ до 

інформаційних баз, їх злам та копіювання. Злочинці зламують інформаційні 

бази Інтернет-магазинів, а також процесингових центрів та білінгових 

компаній, через які проходять платежі реальних магазинів, для одержання 

доступу до інформації про реквізити справжніх платіжних карток (номери 

платіжних карток; прізвища держателів; терміни дії; дані, записані на 

магнітній смузі) [2]. Цей метод іменують “кардинг”, при якому проводиться 

операція з використанням банківської картки або її реквізитів, яка не 

ініційована або не підтверджена її власником. Реквізити платіжних карт, як 

правило, беруть зі зламаних серверів Інтернет-магазинів, платіжних і 

розрахункових систем, а також з персональних комп'ютерів (або 

безпосередньо через програми віддаленого доступу, у т.ч. “троянські 

програми” та “хробаки”). 

Для протидії зазначених вище злочинам експерти дають наступні 

рекомендації: 

 заздалегідь встановити добовий ліміт видаткових операцій; 
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 користуватися послугою мобільного банкінгу, щоб оперативно 

отримувати інформацію про списання коштів з рахунку і вчасно 

заблокувати картку; 

 використовувати банківські картки з вбудованим мікрочипом, що 

мають додаткову систему захисту; 

 використовувати Інтернет-сервіси з високою репутацією та 

сертифікатами безпеки для здійснення покупок в мережі; 

В подальшому в Україні буде продовжуватися тенденція безготівкової 

оплати послуг. На це впливає досить багато аспектів, зокрема й економічні, 

адже використання безготівкових розрахунків зменшує потребу в обігу 

готівкових грошових знаків в державі.  Можливо, згодом ми відмовимося від 

застосування інкасаторських служб і остаточно перейдемо у віртуальну 

площину. На жаль, злочини у сфері високих інформаційних технологій в 

подальшому будуть лише розвиватися та удосконалюватися. Аналогічна 

ситуація очікується і сфері обігу платіжних карток. Хоча як запобіжник цьому 

в Україні та й у всьому світі активно розвивається страхова індустрія. Тобто 

власники великих електронних рахунків можуть застрахувати свої статки в 

банку і у разі викрадення певних коштів, банк зобов’язується їх повернути 

або ж компенсувати втрати. Банківська система активно моніторить ситуацію 

на світовому ринку щодо безготівкових розрахунків та удосконалюють 

систему протидії злочинам в цій сфері обігу фінансів. Банки зацікавлені у 

збільшенні клієнтської бази, тож усіма засобами будуть захищати інтереси 

клієнтів. 
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Сьогодні значення інформації в економічному і політичному житті 

постійно підвищується. Для розвитку громадянського суспільства в Україні 

важливою умовою є його інформованість. Розвиток та захист інформаційного 

простору є однією з прерогатив нашої держави і постає одним із 

найважливіших завдань у розбудові й утвердженні українського суверенітету 

та незалежності. Цьому також сприяє й розвиток інформаційно-

комунікативних технологій (далі – ІКТ). Проте, таке глобальне поширення 

ІКТ несе в собі й велику загрозу, дає поштовх для розвитку нових видів 

злочинної діяльності, зокрема, принципово нового виду злочинності – так 

званого «кібертероризму». 

Важливість забезпечення інформаційної безпеки підкреслено в багатьох 

нормативно-правових актах України, зокрема у Законах України «Про основи 

національної безпеки України», «Про Державну службу спеціального зв’язку 
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та захисту інформації України», «Про інформацію», «Про державну 

таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах», Кримінальному кодексі України тощо. Проте, жоден з 

нормативно-правових актів не дає чіткого визначення «кібертероризму», який 

через правову невизначеність часто помилково ототожнюють із 

кіберзлочинністю. «Кібертероризм» є самостійним видом злочинної 

діяльності й відрізняється від кіберзлочинності своєю політичною 

спрямованістю, яка властива тероризму в цілому. До того ж, кібертероризм 

орієнтований на досягнення небезпечних наслідків, широке висвітлення в 

засобах масової інформації (далі – ЗМІ), отримання значного суспільного 

резонансу, чого не можна сказати про кіберзлочинність, головною метою якої 

є забезпечення своїх майнових та інших потреб [1, с. 12]. 

Кібертероризм – це насамперед засіб психічного впливу. Його суть 

полягає у досягненні максимального результату при мінімальних витратах. У 

цьому контексті широкому поширенню діяльності цього виду злочинності 

сприяють саме ЗМІ, через які правопорушники за допомогою зображень та 

звуку впливають на свідомість широких верств населення та висвітлюють 

інформацію у вигідному для себе світлі. Таким чином, працівники ЗМІ, 

добуваючи сенсаційну інформацію, можуть несвідомо рекламувати діяльність 

терористів, прикриваючи її благородними цілями: створення демократичної 

держави, помста за кривду співвітчизникам тощо. Часто злочинцями 

використовується й публічне визнання своєї діяльності, що має на меті 

підвищення авторитету даної організації та сприяє її визнанню [2, с. 40-41]. 

Прикладом негативного впливу ЗМІ на свідомість людей є наслідки подій, що 

відбулися 11 вересня 2001 року в Сполучених штатах Америки. Так, через 

ЗМІ було дескридитовано американські спецслужби, що не змогли впоратися 

з загрозою. А оскільки теракт в Америці було скоєно за допомогою літаків, то 

було дескридитовано і авіаційний транспорт. Кожен день ЗМІ висвітлювали 

все нові і нові деталі теракту, не даючи людям отямитися та змушуючи їх 

утриматися від користування транспортом та відвідування громадських місць. 
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Це, без сумніву, завдало удару по економіці країни, посилило протистояння 

між різними етнічними групами та призвело до нової хвилі терористичної 

діяльності [2, с.43]. 

Ще одним засобом діяльності «кібертерористів» є мережа Інтернет, яка 

дає змогу поширювати свідомо недостовірну інформацію і наклеп, а також 

програмні засоби, що навмисно спотворюють інформацію. Це дозволяє 

цілеспрямовано формувати громадську думку, організовувати великі 

пропагандистські компанії для підриву довіри громадян до визначеного 

об’єкту посягань [1, с. 14-15]. Наприклад, у Шрі-Ланці в травні 1998 року 

"тигри звільнення Тамілу" вперше серед терористичних груп провели 

кібернетичну атаку, яка була спрямована проти посольств у столиці. А у 2003 

році під новим гаслом – «поставити на коліна Інтернет» вони ж оголосили 

себе новою терористичною організацією «Арабський електронний джихад». 

Значної економічної шкоди, аж до повного знищення інформаційної 

структури можуть завдавати також комп’ютерні віруси. Прикладом може 

стати резонансне зараження 16 листопада 2001 року вірусом «Nimba» 

комп’ютерної мережі Укртелеком (провідного оператора зв’язку в Україні). 

Дана атака тимчасово вивела з ладу систему корпоративної електронної 

пошти що спричинило значні фінансові збитки [3, с. 80]. 

Діяльність «кібертерористів» може бути спрямована і на заподіяння 

збитків в оборонній та військовій сферах. Так, британськими спецслужбами у 

1999 році було зафіксовано факт контролю невідомою групою комп’ютерних 

злочинців одного із чотирьох військових супутників зв’язку, що належать 

Міністерству оборони Великої Британії [3, с. 83]. 

Вважаємо, що загрозу інформаційній безпеці в Україні становить 

наступний чинник. Так, за відсутності конкурентно-спроможних ІКТ перевага 

надається технічним засобам обробки інформації та засобам зв’язку 

іноземного та спільного виробництва, які здебільшого не забезпечують захист 

інформації. До того ж, це дає можливість фірмам-розробникам здійснювати 

завантаження програмного забезпечення, виключення станцій, блокування 
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абонентів в мережах держави тощо. А це створює передумови не тільки до 

витоку закритої інформації, але й до блокування мереж зв’язку державного 

управління [4, с. 60]. 

Варто зазначити, що незважаючи на велику кількість нормативно-

правових актів, що регулюють окремі питання відносин у сфері 

інформаційної безпеки, загроза кібертероризму постійно зростає. 

Тому, для врегулювання вказаних проблемних питань необхідно 

законодавчо визначити та розмежувати поняття «кібертероризм» та 

«кіберзлочинність», передбачивши в Кримінальному кодексі України 

відповідну статтю за кібертероризм. 

Пропонується також передбачити в національному законодавстві 

вимоги, що дозволять здійснювати авторизацію усіх користувачів Інтернету 

та зв’язку. Адже, на сьогодні, необхідність реєстрації установочних даних 

абонентів операторів мобільного зв’язку та операторів телекомунікацій 

закріплена у багатьох країнах. Така реєстрація використовується для 

безпосередньої прив’язки мобільних номерів та IP-адрес та інших 

ідентифікаторів до фізичних і юридичних осіб, з метою документування 

можливих порушень чинного законодавства і притягнення конкретних осіб до 

відповідальності без проведення довгострокових оперативно-розшукових 

заходів із їх виявлення та документування протиправності в їх діях. 

Аналогічну юридичну вимогу необхідно запровадити і в Україні [3, с. 77]. 

Також, з урахуванням важливості вказаного питання для країни, 

доцільно на рівні Закону України визначити інформаційну безпеку однією з 

найважливіших державних функцій України. 
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 Сьогодні спецслужби різних країн або окремі користувачі мережі 

отримали можливість безперешкодно задіювати блоги, соціальні мережі, 

електронні карти і сайти відеохостингу для публікацій різного роду 

інформації – від альтернативного погляду на політику та історію до відверто 

расистських та націоналістичних матеріалів, впливаючи тим самим на 

аудиторію в потрібному напрямку. Ефективність подібної діяльності суттєво 

збільшується із розширенням аудиторії, а враховуючи постійне зростання 
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користувачів інтернету (зараз їх кількість становить близько 1 млрд.), будь-

який матеріал агресивного характеру, який закликає до ескалації соціально-

психологічних, етнічних і релігійних суперечностей, миттєво отримує 

підтримку однодумців у різних країнах світу [1]. 

Соціальні мережі широко використовуються не тільки для вчинення 

правопорушень, з кожним роком вони набирають вагу у здійсненні акцій 

інформаційного впливу та створенні передумов для прийняття вигідних 

рішень при проведенні дипломатичної діяльності. Так, 15 лютого 2011 р. 

Хіларі Клінтон в Університеті Джорджа Вашингтона сказала: «… ми 

здійснюємо широкий та інноваційний підхід, при якому наша дипломатія 

доповнюється технологіями, захищеними мережами, розподіленими 

програмними продуктами і безпосередньою підтримкою тих, хто знаходиться 

в авангарді. Ми постійно знаходимося в курсі справ, спілкуючись з інтернет-

активістами про те, де саме вони потребують допомоги і наш 

диверсифікований підхід означає, що ми в змозі адаптуватись до спектру 

загроз, з якими вони зіштовхуються. Ми підтримуємо декілька інструментів. 

На випадок, якщо репресивні уряди знайдуть спосіб справитись з одним з 

них, інші будуть залишатись доступними. І ми інвестуємо в передові 

технології тому, що знаємо, що репресивні уряди постійно удосконалюють 

свої методи тиску, та ми збираємось діяти на упередження» [2]. 

Зазначене є особливо актуальним для співробітників спецслужб та 

правоохоронних органів, яким для ефективного реагування на 

правопорушення необхідні методики пошуку та встановлення осіб за 

допомогою різного роду соціальних мереж, форумів, блогів. Ефективне та 

швидке виконання такого роду пошуку є запорукою оперативного виконання 

покладених на них завдань. 

Так, на початковому етапі встановлення та вивчення осіб, діяльність 

яких має ознаки протиправної, правоохоронцю слід здійснити пошук цієї 

особи в мережі Інтернет. Такий спосіб встановлення особи може надати 

необхідний обсяг інформації для проведення у подальшому інших процедур, 
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встановлених законом, підзаконними актами, відомчими наказами. Або при 

наявності достатньої кількості інформації, такий спосіб добування додаткових 

відомостей  про особу може допомогти співробітнику прийняти рішення про 

недоцільність подальшого вивчення особи, і в такий спосіб допоможе 

раціональніше використовувати сили та засоби того чи іншого 

правоохоронного органу. Зауважимо, що при цьому співробітник не порушує 

прав людини та громадянина, оскільки вивченню та аналізу піддається лише 

інформація, доступ до якої надано особою, що добровільно розмістила її в 

інтернет-сервісі та погодилась на правила використання цієї інформації, 

встановлені його адміністраторами. 

Рівень пливу соціальних мереж на особистість досліджував Б. Черніков 

у своїй роботі «Соціальні мережі і їх вплив на організацію бізнесу». Він 

дійшов висновку, що «соціальні мережі і способи поведінки, почуття і риси, 

які вони передають, завжди присутні і завжди функціонують, знають 

організації про це чи ні. Голова маркетингу може впливати на нового 

співробітника в юридичному відділі, а співробітник юридичного відділу може 

впливати на менеджера з продажу, хоча ні один з них ніколи не зустрічались 

один з одним. Якщо вони передають щось хороше, то могли би зробити 

організацію краще, сильніше і прибутковіше» [3,ст. 109]. На нашу думку, 

результати цього дослідження є  справедливими і в масштабах держави. 

Розглянемо алгоритм пошуку особи, відомості про яку необхідно 

встановити. Нехай співробітнику відомий нікнейм такої особи. В першу 

чергу, потрібно продивитись профіль цього користувача, безпосередньо на 

ресурсі, де було виявлено ознаки протиправної діяльності. З цього профілю 

необхідно встановити всю інформацію про особу, яка є доступною. Це може 

бути: стать; вік; дата народження; прізвище; ім’я; по-батькові; номер 

телефону; часовий пояс; місцезнаходження; організації, до яких має 

відношення користувач; посилання на інші ресурси; інші ніки даного 

користувача, або різні варіанти їх написання. 
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Наведені вище приклади інформації можуть бути приховані. Тобто 

об’єкт  ввів ці дані при реєстрації, але приховав їх від інших користувачів. У 

такому випадку частину цієї інформації можна визначити за допомогою 

пошуку користувачів на цьому ресурсі. Оскільки ми знаємо зовнішній вигляд 

потрібного нам профілю, тобто візуально можемо виділити його серед інших 

схожих на нього, вводимо в критерії пошуку інформацію, яка нам відома 

достовірно (наприклад нік) у поєднанні з варіантами тієї інформації, яку ми 

хочемо встановити. Результатом будуть профілі користувачів, що 

задовольняють критеріям пошуку. Наприклад, при введені достовірно 

відомого ніку та прогнозованого проміжку років народження 1990-1993 

результатом будуть профілі користувачів з таким ніком та роком народження 

в цьому проміжку. Якщо профіль об’єкта буде відображатись в результатах, 

значить рік народження вказаний в цьому профілі знаходиться в діапазоні 

1990-1993. Звужуючи цей діапазон, встановимо точний рік народження. Це 

можливо, оскільки механізм пошуку побудований таким чином, що він може 

обробляти ті дані, які користувач приховав. 

Після вивчення профілю, можна передивитись ті теми на форумах, де 

даний користувач бере активну участь в обговореннях. Тут слід звернути 

увагу на звертання інших користувачів (співрозмовників) до об’єкта. Вони в 

своїх зверненнях можуть використати справжнє ім’я, прізвище, або їх 

частини. 

Якщо отриманої на даному етапі інформації недостатньо, то наявні дані 

слід використати в пошуку за допомогою пошукових систем: Google, Bing, 

Yahoo, Яндекс, поиск mail.ru та інші. Тут слід звернути увагу на можливі 

варіанти написання ніку, номеру телефону, ім’я, прізвища тощо. 

Результатом таких дій є встановлення профілю в таких соціальних 

мережах як ВКонтакте, Facebook, Instagram, Foursquer, LinkedIn та ін., де 

зазвичай користувачі не приховують свої дані, за допомогою яких стає 

можливим встановлення особи користувача інтернет-сервісу. 
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З огляду на стрімкий розвиток комп’ютерно-інформаційних технології  

в Україні, слід зазначити, що здійснюється їх вагомий вплив на всі ключові 

сфери діяльності держави, суспільства та особи. Всесвітня мережа Інтернет 

утвердилась у нашій державі як системоутворюючий фактор українського 

економічного розвитку та модернізації всіх сфер суспільства. У зв’язку із 

політикою побудови демократичної держави ХХІ століття, впровадження 
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комп’ютерно-інформаційних технологій в процеси державного управління є 

невід’ємним процесом. Враховуючи вищезазначене постає питання стосовно 

необхідності створення цілеспрямованої і системної політики держави у 

секторі застосування інформаційних технологій. Зокрема із значним 

поширенням комп’ютерно-інформаційних технологій, зростає і можливість їх 

проникнення у всі сегменти життя, викликаючи нові загрози і розвиваючи 

потенційні у сферах безпеки держави, суспільства, особи.  

Враховуючи появу нових загроз, вважаємо, що обов'язковою умовою 

забезпечення безперебійної роботи всіх підприємств, установ, організацій, які 

мають загальнодержавне значення, є системна організація їх активного 

захисту не тільки від звичайних засобів нападу, а й від комп'ютерних засобів 

мережевого вторгнення. Також при цьому необхідно  здійснювати комплексні 

заходи з удосконалення норм і стандартів забезпечення виробничої 

безпеки. Основні пріоритети цього підходу пов'язані з розробкою та 

використанням більш надійного і безпечного технологічного обладнання, 

надійною охороною робочих територій, постійною перепідготовкою 

персоналу, систематичними тренуваннями і навчаннями спеціалізованих 

служб безпеки. 

Вищезазначені заходи повинні заздалегідь плануватися до запуску 

об’єкта в експлуатацію. Значний інтерес в цій площині для українських 

об’єктів загальнодержавного значення представляє вже накопичений 

практичний досвід США. Враховуючи широке розповсюдження 

комп’ютерно-інформаційних технологій на американських об’єктах 

загальнодержавного значення, слід підкреслити, що вони виконують основні 

функції діючих систем, без яких нормальне функціонування неможливе. Цей 

факт вказує на підвищену небезпеку створення аварійних ситуацій, диверсій. 

Спеціалісти з інформаційної безпеки Федерального Центру захисту 

національної інфраструктури (National Infrastructure Protection Center, NIPC) 

до основних видів можливих локальних і дистанційних атак на комп’ютерні 

системи, що функціонують на об’єктах відносять: дискредитацію і втрату 
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даних при здійсненні прихованого несанкціонованого доступу до файлової 

системи комп'ютерів; відмову в наданні інформаційних ресурсів 

користувачам в результаті виведення з ладу апаратних і програмних 

компонентів; блокування каналів розсилки електронної пошти або зміна 

функціональних властивостей комп'ютерів в результаті 

вірусного зараження; промислове або інше шпигунство в ході злому 

комп'ютерних мереж і прихованої установки програм для перехоплення 

даних; 

використання програмних вірусів, «троянських черв'яків» і 

спеціальних кодів з метою отримання прав дистанційного керування 

операційними системами і технологічними процесами, розкрадання паролів і 

модифікації записів контролю стану обчислювальних систем; приховане 

використання «зламаних» комп'ютерів для проведення розподілених масових 

мережевих атак, здійснення терористичних актів чи відволікання уваги 

мережевих адміністраторів від захисту певної частини комп'ютерних мереж; 

помилковий витік інформації та фальсифіковані дані про аварійні ситуації для 

відволікання уваги служб безпеки від «епіцентру удару» [1]. Вищезазначена 

класифікація дозволяє спростити процес ідентифікації ознак прихованого 

нападу.  

Неодноразово проведені Пентагоном і ФБР комплексні навчання з 

імітації несанкціонованого проникнення в найбільш захищені інформаційні 

системи військового призначення показали, що найбільш вразливим 

елементом виробничих систем є недостатньо мотивований і погано 

підготовлений до критичних ситуацій персонал. Основним способом 

забезпечення кібернетичної безпеки на об’єктах державного значення США в 

даний час є формування на кожному підприємстві постійно діючої «Групи 

реагування на порушення роботи комп'ютерних систем» (Computer Security 

Incident Response Team, CSIRT) [2]. Головними завданнями цих груп є 

моніторинг всіх наявних комп'ютерів на робочих місцях, внутрішніх 

локальних мереж та їх з'єднання з Інтернетом, усунення вразливих місць 
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програмного забезпечення шляхом регулярного оновлення його компонентів, 

ліквідація вірусних заражень, відновлення шкідливо модифікованих програм, 

аудит інформаційних загроз і атак хакерів, вдосконалення політики 

внутрішньої інформаційної безпеки, навчання персоналу необхідним діям з 

доведенням їх до рефлексу.  На додачу, нормативними документами США 

встановили певні принципи-пріорітети, які повинні дотримуватись при 

ліквідації комп’ютерних інцидентів. До них відносять: забезпечення 

збереження життя людей та їх безпеку; збереження інформаційних ресурсів, 

пов'язані з національною безпекою; забезпечення збереження управлінських, 

статистичних та аналітичних даних, втрата яких веде до значних збитків; 

запобігання пошкодженню програмних і апаратних ресурсів комп'ютерних 

систем; захист окремих комп'ютерів на робочих місцях шляхом їх швидкого 

автоматичного або ручного відключення від локальних інформаційних мереж 

і живлення в момент виникнення аварійної ситуації [2]. 

Групи CSIRT зобов’язані дотримуватись 10-ти обов'язкових правил 

комп'ютерної безпеки, встановлених NIPC для всіх об’єктів державного 

значення та приватного сектору: використання змінюваних в неоднакові 

проміжки часу і не повторюваних надійних довгих паролів машинної 

генерації; 

безперервний моніторинг доступу всіх користувачів до комп'ютерів; 

щодобове резервне копіювання даних на захищені віддалені носії; регулярне 

оновлення баз даних постійно діючих програмних засобів антивірусного 

захисту; застосування часто обновлюваних захисних мережевих екранів 

програмного і апаратного виконання; регулярне оновлення загального та 

спеціалізованого програмного забезпечення для швидкого закриття нових 

вразливих сегментів; 

фізичне відключення комп'ютерів від мереж при аваріях і тривалих 

перервах в роботі; повна фільтрація і суворий контроль вкладень електронної 

пошти; 
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застосування на всіх комп'ютерах жорстких дисків магнітної пам'яті з 

вбудованою внутрішньої криптографією для роздільного захищеного 

зберігання і дублювання даних; створення багатоконтурних зон фізичного 

захисту устаткування і систем постійного контролю розтину апаратури [3]. 

Підсумовуючи можемо зробити висновок, що підвищена вразливість 

всіх об'єктів державного значення та окремих об’єктів приватного сектору 

економіки вимагає особливих заходів щодо їх захисту від будь-яких 

можливих способів несанкціонованого доступу і цілеспрямованого нападу, 

здатних створити виключно важкі, витратні і небезпечні наслідки системної 

характеру. 

Для реалізації такого найбільш результативного підходу необхідні 

нові незалежні державні та приватні охоронні структури, так звані «служби 

безпеки», які здійснюють постійний моніторинг можливого впровадження 

нового шкідливого ПЗ в усі промислові системи, аудит встановлених 

захисних систем, а також незалежний контроль якості навчання та 

перепідготовки персоналу. Важливе значення в даній сфері має і 

багатостороннє міжнародне співробітництво, яке бажано розвивати на базі 

взаємного зміцнення колективної безпеки об’єкта, залучення експертів з 

різних країн для прогнозування та профілактики перспективних загроз. 
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ПРІОРИТЕТНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ЛЮДИНИ 

 

Україна перебуває в умовах переходу до інформаційного суспільства і 

вже на тому етапі розвитку, коли одним з пріоритетів її зовнішньої та 

внутрішньої політики стає захист українських громадян від внутрішньої і 

зовнішньої інформаційної агресії та інших негативних інформаційних впливів 

[3]. 

Дослідженням інформаційної безпеки та її складових присвячені роботи 

багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема Г.В. Грачова, 

В.В. Остроухова, В.А. Ліпкана та інших. 

 Проблема захисту громадян від негативної інформації значно 

складніша, ніж проблема захисту інформації загалом через те, що 

інформаційні загрози людині надзвичайно різноманітні, а їх вплив не завжди 

очевидний. Тож запобігання негативним інформаційним впливам і їх 

нейтралізація вимагають не стільки технічних рішень, скільки організаційно-

правових і навіть політичних [3].  

Загалом загрози інформаційній безпеці можна трактувати як сукупність 

умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам 

особистості, суспільства й держави в інформаційній сфері. 

До основних загроз інформаційній безпеці, як зазначають експерти, 

можуть бути віднесені обмеження свободи слова та доступу громадян до 

інформації, руйнування системи цінностей, духовного та фізичного здоров'я 

особи, суспільства, негативні зміни їх цільових настанов, маніпулювання 

громадською думкою з боку державної влади, фінансово-політичних кіл, 



 253 

низький рівень інтегрованості України в світовий інформаційний простір 

тощо. 

Всі загрози інформаційній безпеці поділяють на наступні основні групи: 

 загрози шкідливого впливу відповідної інформації (недостовірної, 

упередженої, неповної, несвоєчасної, дезінформації) на особистість, 

суспільство, державу; 

 загрози несанкціонованого чи неправомірного впливу сторонніх осіб на 

інформацію й інформаційні ресурси фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади та місцевого самоврядування; 

 загрози інформаційним правам особи, механізмам і гарантіям їх 

реалізації [2]. 

Однією з важливих функцій людини є пізнавальна функція. Людина 

здатна мислити і пропускати через свій семантичний фільтр усю ту 

інформацію, яку вона отримує ззовні. Але далеко не кожна людина зможе 

зрозуміти коли, хто і яким чином буде впливати на її психіку. Зараз немає 

достатньо обґрунтованої і докладної загальної класифікації загроз 

інформаційно-психологічної безпеки та їх джерел. Це пов'язано з новизною і 

складністю цієї проблематики, а також з тим, що сама процедура і результат 

класифікації залежать від тих завдань, які необхідно вирішити.  

Загальним джерелом загроз інформаційно-психологічної безпеки 

особистості є та частина інформаційного середовища суспільства, яка в силу 

різних причин, зумовлює неадекватне сприйняття людиною навколишнього 

світу. Тобто інформація, яка вводить людей в оману, у світ ілюзій, не 

дозволяє адекватно сприймати навколишнє середовище і себе у ньому.  

У такому разі інформаційне середовище набуває для людини характер 

другої, суб'єктивної реальності. Ту її частину, яка містить інформацію, що 

неадекватно відображає навколишній світ, і ті її характеристики і процеси, які 

ускладнюють або перешкоджають адекватності сприйняття і розуміння 

дійсності, можна умовно позначити як "ілюзорна реальність". Виступаючи у 
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формі уявної реальності, вона стає основним зовнішнім джерелом загроз 

інформаційно-психологічної безпеки особистості.  

В іншу групу джерел загроз можна об'єднати дії тих людей, які 

переслідуючи власні цілі, використовують різні способи інформаційно-

психологічного впливу на інших. Ці способи проявляються як на державному 

рівні політичними діячами,так і на побутовому нашими партнерами по 

міжособистісній взаємодії. При цьому суб’єкти, які їх застосовують часто самі 

стають заручниками цих прийомів. Як зазначає американський психолог 

Еверетт Шостром, маніпулюючи іншими людьми, маніпулятор неминуче стає 

об'єктом власних маніпуляцій. Правда, від цього не стає легше тим, хто вже 

потрапив у павутину його маніпуляцій, хто на собі відчуває їх вплив [4].  

Сама соціально-політична та економічна ситуація кардинальних 

суспільних змін та переходу до ринкових відносин підсилює цю тенденцію. 

Так, продавець прагнучи продати товар активно вдається до різних прийомів, 

щоб приховати недоліки і підкреслити достоїнства, дійсні, а найчастіше уявні 

у рекламованого товару. Найчастіше він приховує необхідну клієнтові 

інформацію, а частину її змінює і тим самим ускладнює отримання 

адекватних відомостей про товар [1]. 

Ще одним джерелом загроз інформаційно-психологічній безпеці 

особистості є дії державних лідерів та правлячої еліти, які реалізуючи власні 

інтереси використовують міць державного апарату для надання 

інформаційно-психологічного впливу на людей всупереч інтересам держави, 

суспільства і населення країни. Небезпека посилюється також тим, як 

підкреслює професор П. І. Фісенко, що держава нерідко починає 

експериментувати з масами заради "благих великих цілей" і маніпулювати їх 

свідомістю [1, c. 4563]. 

В якості основних засобів інформаційно-психологічного впливу на 

людину в узагальненому вигляді можна виділити такі:  

• засоби масової комунікації (зокрема інформаційні системи, наприклад, 

Інтернет тощо);  
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• література (зокрема, художня, науково-технічна, суспільно-політична, 

спеціальна тощо);  

• мистецтво (зокрема, різні напрями так званої масової культури тощо);  

• освіта (зокрема, системи дошкільної, середньої, вищої і середньої 

спеціальної державного і недержавного освіти, система так званого 

альтернативного освіти тощо);  

• виховання (всі різноманітні форми виховання в системі освіти, 

громадських організацій  формальних і неформальних, система організації 

соціальної роботи тощо);  

• особисте спілкування.  

Отже, сьогодні практично не піддається сумніву той факт, що людина 

для реалізації своєї соціальної поведінки в суспільстві потребує постійного 

притоку якісної інформації. Безперервний  інформаційний зв'язок з 

навколишнім світом, соціальним середовищем, в якому діє активний 

соціальний суб'єкт, є однією з найважливіших умов нормальної 

життєдіяльності суспільства. 

 

Література 

1. Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность 

личности: состояние и возможности психологической защиты. – М.: Изд-во 

РАГС, 1998. – 125 с. 

2. Тарасенко Р.Б. Інформаційне право: Навчально-методичний посібник 

/ МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ 

: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 512 с. 

3. Власенко О.В. Механізми державного регулювання захисту громадян 

від негативних інформаційних впливів: дис. … на зд. наук. ступ. канд. наук з 

держ. упр.: 25.00.02 / О.В. Власенко. – К.,2012. – 188 с. 

4. Політична психологія: курс лекцій Ч.3 [Електронний ресурс]  Режим 

доступу:  http://uadoc.zavantag.com/text/1768/index-1.html?page=7. 

 



 256 

ЗМІСТ 
МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ЗАХОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 

Авдошин І.В. Актуальні проблеми передачі секретної інформації іноземній 
державі чи міжнародній організації .........................................................................3 

Благодарний А. М. Адміністративно-деліктний аспект обігу інформації в 
інформаційних (автоматизованих) системах ..........................................................8 

Гуменюк І.О. Проблеми охорони державної таємниці та службової 
інформації у трудоправовому аспекті ....................................................................12 

Довгань О.Д. Гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті 
глобалізації .................................................................................................................16 

Дрейс Ю. О., Корченко О. Г. Проблема формування переліку відомостей, що 
становлять службову інформацію ..........................................................................23 

Іванов Ю.А. Правові аспекти інформаційної безпеки особистості у 
банківських правовідносинах..................................................................................27 

Марущак А.І. Перспективи існування правових режимів таємниць у 
сучасному інформаційному суспільстві ................................................................31 

Матвєєнко О.В. Організаційно-правові засади передачі обмінної інформації 
за договорами у сфері контролю над озброєнням................................................35 

Матяш О.І. Автоматизація процесів діяльності режимно-секретних 
органів .........................................................................................................................41 

Мельник К. С. Удосконалення правового регулювання у сфері захисту 
персональних даних в Україні.................................................................................44 

Петров С. Г. Сучасні тенденції розкриття банківської таємниці для 
правоохоронних органів...........................................................................................49 

Розвадовський О.Б. Окремі питання розвитку міжнародного співробітництва 
у сфері забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом...................54 

Семенюк О.Г. Щодо недосконалості адміністративного законодавства у 
сфері охорони державної таємниці.........................................................................58 

Солодка О.М. «Право бути забутим» як актуальний аспект захисту 
персональних даних ..................................................................................................62 

Тиква В. Л. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого  
доступу ........................................................................................................................65 

Ткачук Т. Ю. Охорона службової інформації в контексті забезпечення 
інформаційної безпеки держави..............................................................................69 



 257 

Тугарова О.К. Охорона інформації з обмеженим доступом у кримінальному 
судочинстві.................................................................................................................74 

Фастовець В.А. Щодо окремих проблемних аспектів правової регламентації 
охорони державної таємниці під час кримінального провадження ..................77 

Шлапаченко В.М. Проблеми кримінально–правової охорони державної 
таємниці: шляхи удосконалення .............................................................................81 

МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ЗАХОДИ ТЕХНІЧНОГО І 
КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Гавловський В.Д. До питання протидії використанню "шпигунських" 
програм-вірусів ..........................................................................................................87 

Гулак Г.М., Семко В.В. Використання методів ситуаційного управління при 
вирішенні задач конфлікту в кібернетичному просторі......................................91 

Кащук В.І., Бровко В.Д. Актуальні питання управління комп’ютерними 
інцидентами................................................................................................................93 

Кожедуб Ю.В. До питання створення систем управління інформаційною 
безпекою .....................................................................................................................97 

Козюра В.Д., Іванченко І.С. Алгоритм проектування механізму контекстно-
орієнтованого захисту інформаційних ресурсів.................................................100 

Корченко А.О. Узагальнена модель параметрів для синтезу систем виявлення 
кібератак....................................................................................................................103 

Кудінов В.А. Шляхи удосконалення захисту інформаційних ресурсів 
інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України .......................108 

Кузнецов О.О., Колованова Е.П., Рябуха Ю.М. Дослідження колізійних 
властивостей функції GHASH ..............................................................................112 

Лагун А. Е., Кухарська Н. П. Алгоритми знаходження найбільшого 
спільного дільника в криптографії .......................................................................115 

Ляшенко І.О., Войтко О.В. Проблема вибору виду протидії 
несанкціонованому доступу до інформаційно-управляючих систем 
спеціального призначення......................................................................................118 

Савченко В.А., Чернега В.М. Забезпечення кібербезпеки розподілених баз 
даних..........................................................................................................................122 

Самойлова А.В., Кузнецов О.О., Колованова Е.П. Дослідження режимів 
застосування блокових симетричних шифрів відповідно до ISO/IEC 
10116-2006 ...............................................................................................................124 

Тимошенко О. І., Рябий М. О., Гнатюк В. О. Аналіз метрик для 
ефективного управління кіберінцидентами ........................................................127 



 258 

Філатов М.В., Крайнов В.О., Варламов І.Д., Гаценко С.С. Методологічні 
аспекти удосконалення захисту інформаційних ресурсів в розподілених 
автоматизованих системах управління сектором безпеки і оборони  
України......................................................................................................................131 

Ханько Я.Б. Базові параметри для виявлення шахрайських дій у системах 
дистанційного банківського обслуговування .....................................................135 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

Бондаренко І.Д. Шляхи вдосконалення кримінального законодавства в сфері 
протидії комп’ютерній злочинності .....................................................................139 

Бреус С.М., Камінська Н.В. Кібернетична безпека України: проблема 
нормотворчості чи правореалізації? ....................................................................143 

Козюра В.Д., Иванченко Е.В., Хорошко В.А. Тенденции развития 
кибертерроризма......................................................................................................148 

Савченко Д.С., Хлань В.Г. До проблем автоматизації обробки 
неструктурованої інформації в контексті забезпечення кібернетичної  
безпеки ......................................................................................................................151 

МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ ТА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ, 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У СФЕРІ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Бурячок В.Л., Богуш В. М. До проблеми побудови та запровадження 
профілю навчання «кібернетична безпека» в Україні.......................................156 

Вікторова Л.В. Формування мовної особистості майбутніх фахівців з 
інформаційної безпеки............................................................................................160 

Гринь А.К. Формування змісту вищої освіти фахівців з інформаційної 
безпеки держави ......................................................................................................165 

Гуз А.М. Запровадження практично-орієнтованих форм навчання у системі 
підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою ..........................167 

Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Срібний С.П. Концепція нового підходу до 
підготовки фахівців з інформаційної безпеки ....................................................170 

Компанцева Л.Ф. Соціальнокомунікаційні тренди у підготовці фахівців з 
інформаційної безпеки............................................................................................176 

Ситник Г.П., Шевченко М.М. Визначення професійних компетенцій 
фахівців-управлінців за спеціальністю «Державне управління у сфер179і 
національної безпеки» .................................................................................................  

Тихомиров О.О. Щодо проблем правової підготовки фахівців з 
інформаційної безпеки............................................................................................184 



 259 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОЧИМА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 

Алєксєєнко А.С., Коркач І.В. Щодо програмних засобів автоматизованого 
аналізу текстів (на прикладі власної розробки) .................................................188 

Гамаліна К.А., Коркач І.В. Щодо особливостей проведення сучасних 
інформаційних операцій в умовах соціального конфлікту ..............................191 

Гороховатська Г.М. Сугестивні технології як джерело загроз безпеці 
суб’єкта господарювання .......................................................................................194 

Горошко А.М., Марков М.М. Проблеми захисту інформаційної  
безпеки ......................................................................................................................197 

Дзюбенко Н.Г., Марков М.М. Законодавчі акти і нормативні документи 
щодо захисту інформації ........................................................................................201 

Доценко Д. В. Деструктивний вплив міжнародних інформаційних операцій на 
національну безпеку................................................................................................205 

Забайлович Л.В. Кібернетична безпека у законодавстві України, США, КНР 
та Росії .......................................................................................................................208 

Задорожна Є.В., Заболотний В.І. Застосування методу експертних оцінок в 
захисті характеристик нової продукції від конкурентів ...................................212 

Іщенко М.Т. Сфери електронної взаємодії суспільства та уряду ..................216 

Лопухін Д.О. Кібернетична безпека України: сучасний стан і механізми 
забезпечення.............................................................................................................220 

Мількевич Д.О. Проблеми застосування розділу XVI кримінального кодексу 
України......................................................................................................................223 

Пеньківський Д.В. Сучасний стан і механізми забезпечення інформаційної 
безпеки в Україні .....................................................................................................227 

Савицький Б.В. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого 
доступу ......................................................................................................................230 

Савчук Л.В. Протидія вчиненню злочинів у сфері обігу платіжних карток....234 

Салтиков С.М. Проблемні аспекти нормативно-правового забезпечення 
інформаційної безпеки України ............................................................................239 

Семотюк А.І. Методика встановлення особи користувача інтернету в процесі 
оперативно-розшукової діяльності.......................................................................243 

Стегній Р.Р., Благодарний А.М. Шляхи удосконалення захисту державних 
інформаційних ресурсів на об'єктах загальнодержавного значення...............247 

Хропко Т.О. Пріоритетні загрози інформаційній безпеці людини ................252 



 260 

 
 

Науково-практичне видання 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ 

 
 
 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

20 березня 2014 р., м. Київ 
 
 
 
 

У двох частинах 

Частина 2 

 
 
 
 

Підписано до друку 18.03.2014. Формат 60х84/16.  
Папір офсетний № 1. Гарнітура Times New Roman.  

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 24,36 
Обл.-вид. арк. 22,59. Тираж 100 пр. Зам. № 

 
 
 
 

Копіювально-розмножувальний сектор  
науково-видавничого відділу  

центру навчально-наукових та науково-практичних видань 
Національної академії Служби безпеки України, 

03022, Київ, вул. Трутенка, 22. 
 


