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Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних і методологічних 

аспектів політики інформаційної безпеки в умовах визнання вагомості інформаційного 

чинника, який виступає як самостійний базовий ресурс домінування у сучасних 

міжнародних відносинах, що характеризується посиленням комунікативної складової 

міжнародної безпеки. 

У роботі проаналізовано наукові підходи до концепцій сили у сучасних 

міжнародних відносинах та їх диференціації за інноваційними моделями і засобами 

інформаційного впливу на міжнародну політику, зокрема нової концепції «гострої 

сили», яка розглядається як інноваційна технологія впливу у міжнародній політиці, 

спрямована на досягнення конкурентних переваг за допомогою інформаційних 

операцій, кіберзагроз та маніпулювання новинним контентом мас-медіа і соціальних 

мереж, що вплинуло на класичне розуміння «балансу сил».  

На основі політичного аналізу узагальнено діяльність міжнародних організацій 

у сфері інформаційної безпеки, зокрема ООН, НАТО, ОБСЄ, БРІКС. З’ясовано, що 

політика інформаційної безпеки міжнародних організацій, з огляду на появу нових 

гібридних загроз для міжнародної безпеки, визначається різними підходами до 

використання інформаційних ресурсів як зброї масового ураження та необхідністю 

модернізації міжнародних механізмів, що відповідають за дотримання безпекової 

стабільності на різних рівнях взаємодії. 

Розгляд основних чинників інформаційної безпеки США в контексті нової 

стратегії національної безпеки уможливив визначення мети і мотивів використання 

інформаційного впливу в міжнародній політиці держави та виявлення причинно-



наслідкових зв’язків між потенціалом інформаційних впливів і ступенем їх 

ефективності у міжнародній взаємодії, а також визнання кіберстратегії США як 

політики забезпечення глобального лідерства держави у міжнародних відносинах. 

Порівняльний аналіз політики інформаційної безпеки провідних країн ЄС 

уможливив виокремлення спільних і відмінних пріоритетів діяльності держав щодо 

захисту національного інформаційного суверенітету, критично важливої 

інфраструктури та суспільства.  

З’ясування детермінантів політики інформаційної безпеки Китаю показало, що 

вона правомірно/неправомірно реалізується урядовими структурами китайської 

держави через політику «гострої сили», залучення Інститутів Конфуція, мас-медіа та 

соціальних мереж для просування національних інтересів держави у регіональній і 

міжнародній площині. 

Із залученням документальних, аналітичних та медійних джерел було 

розглянуто інституціональні засади політики інформаційної безпеки України, 

визначено роль комунікативних технологій у системі захисту базових пріоритетів 

держави і протидії новітнім інформаційним загрозам, проаналізовано стратегічний 

вимір інформаційної безпеки через такі чинники, як зовнішні інформаційні інтервенції, 

гібридні інформаційні війни, енергетична безпека, квантум-безпека та covid-безпека, 

оскільки вони спрямовані на виявлення внутрішніх чинників вразливості системи 

державного управління України і використання найбільш ефективних інструментів 

для впливу на функціонування держави. У документах виявлено положення щодо дій, 

які здійснюватимуться Україною для реалізації політики інформаційної безпеки 

держави на всіх рівнях міжнародної взаємодії. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертаційна 

робота є поглибленим дослідженням політики інформаційної безпеки у сучасних 

міжнародних відносинах, яке містить аналіз сучасних трендів теорії і практики 

зовнішньої і безпекової діяльності провідних міжнародних акторів. 

За результатами дисертаційної роботи сформульовано авторські основні 

положення, що виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. Основними 

з них є такі: 



Уперше: 

- представлено типологію поняттєвих категорій інформаційної безпеки і 

доведено, що модернізація системи міжнародних відносин змінює сутність і поняття 

інформаційної безпеки у сучасному світі, що нові поняття інформаційної безпеки, такі 

як «гостра сила», хактивізм, кліктивізм, фейки, бот-мережі, тролінг, деструктивна 

пропаганда, квантум-безпека, covid-безпека, набули конкретизації внаслідок 

удосконалення інструментів інформаційного протиборства в умовах інноваційного 

технологічного розвитку і виникнення гібридних конфліктів та непередбачуваних 

ситуацій; 

- на оригінальних джерелах здійснено порівняльний аналіз політики 

інформаційної безпеки міжнародних організацій, зокрема ООН, НАТО, ОБСЄ та 

БРІКС, і встановлено, що модернізація політики міжнародних організацій щодо 

інформаційної безпеки визначається їх можливостями формування консенсусу щодо 

вирішення актуальних безпекових проблем та забезпечення багатостороннього діалогу 

з врахуванням різних позицій міжнародних акторів з протидії інформаційним 

загрозам; 

- розглянуто політику інформаційної безпеки у сучасних міжнародних 

відносинах провідних держав світу, таких як США, Велика Британія, Франція, ФРН, 

Китай, і встановлено різновимірність впливів якісно нових моделей інформаційної 

безпеки зазначених акторів у міжнародній взаємодії; 

Удосконалено:  

- з’ясування теоретичних підходів до політики інформаційної безпеки і 

доведено, що наразі відбувається концептуальний і прикладний перегляд принципів 

функціонування міжнародних та національних інститутів, які відповідають за безпеку 

загалом, а також представлено обґрунтування щодо оновлення інформаційної 

складової в сучасних доктринах безпеки; 

- твердження про те, що ініціативи щодо вирішення проблем інформаційної 

безпеки у міжнародному вимірі полягають у виробленні спільних підходів до протидії 

новітнім загрозам і розглядаються як чинники посилення оборонного потенціалу і 

реформування механізмів колективної безпеки; 



- виокремлення положення про удосконалення типології поняттєво-

категоріального апарату інформаційної безпеки, що відповідає реаліям політики 

інформаційної безпеки України і доведено необхідність її реалізації у вимірі поточної і 

перспективної діяльності держави щодо захисту національних інтересів в умовах 

гібридних впливів; 

Набуло подальшого розвитку: 

- дослідження чинників і механізмів щодо міжнародної інформаційної безпеки 

на рівні міжнародних організацій і встановлено, що вони стосуються необхідності 

підвищення ефективності багатосторонніх інститутів щодо протидії інформаційним 

загрозам нового покоління; 

- аргументування положення про реформування інституційного забезпечення 

політики інформаційної безпеки на засадах осучаснення міжнародних нормативних 

документів і доведено важливість імплементації нових положень щодо інформаційної 

безпеки у національному законодавчому полі, зокрема у процесі удосконалення 

доктринальних і стратегічних документів України; 

- визначення на підставі аналізу стратегічного виміру інформаційної безпеки 

держави, зокрема щодо протидії зовнішнім інформаційним інтервенціям в 

енергетичній, медійній та технологічній сферах, а також в умовах гібридних війн та 

непередбачуваних ситуацій, та запропоновано висновки для підвищення ефективності 

діяльності України у сучасному інформаційному протиборстві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні 

висновки дисертації можуть бути корисними для подальших наукових досліджень 

сучасної політики інформаційної безпеки і враховані у практиці дипломатичних 

установ і департаментів МЗС України зі співпраці з НАТО та іншими безпековими 

організаціями, а також у діяльності урядових, політичних, науково-дослідницьких і 

громадських інституцій, які займаються стратегічним плануванням національної 

безпеки та оборони, реформуванням Доктрини інформаційної безпеки та Стратегії 

кібербезпеки України.  

Ключові слова: модернізація, інформаційна безпека, міжнародні організації, 

комунікативні інструменти, ООН, НАТО, ОБСЄ, БРІКС, США, Велика Британія, 



Франція, ФРН, Китай, Україна. 
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National University of Kyiv, MES of Ukraine, Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, MES of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of theoretical and methodological 

aspects of information security policy with the accent on the importance of the 

information factor that acts as an independent basic resource of dominance in 

contemporary international relations and characterizes the strengthening 

communication component of international security. 

The paper analyses the scientific approaches to the concepts of power in 

contemporary international relations and their differentiation by innovative models 

and means of information influence on international policy, in particular, the new 

concept of ‘sharp power’ that is considered as an innovative technology of influence 

in international policy directed at achieving competitive advantages through 

information operations, cyber threats and manipulation of news content on media and 

social networks, influenced on the classical understanding of ‘balance of power’. 

Based on the political analysis, the activities of international organizations in 

information security, in particular UN, NATO, OSCE, BRICS, are summarized. It is 

found that the information security policy of international organizations given the 

emergence of new hybrid threats to international security is determined by different 

approaches to information resources as weapons of mass destruction and the need to 

renewal international mechanisms responsible for maintaining security stability at 

various levels of interaction. 

Consideration of the main factors of the US information security in the context 

of the new national security strategy made it possible to determine the purpose and 



motives for using information influence in international policy and identify causal 

links between the potential of information influences and their efficiency in 

international cooperation as well as the recognition of the US cyber strategy as a 

policy for ensuring the country’s global leadership in international relations. 

A comparative analysis of the information security policy of the leading EU 

countries has made it possible to identify common and different priorities of states’ 

activities for protecting national information sovereignty, critical infrastructure and 

society.  

The elucidation of the determinants of China’s information security policy has 

shown that it is legitimately/illegally implemented by the Chinese government 

through a ‘sharp power’ policy, the involvement of Confucius Institutes, media and 

social networks for promoting national interests at the regional and international 

levels. 

With the involvement of documentary, analytical and media sources, the 

institutional principles of Ukraine’s information security policy were considered, the 

role of communication technologies in the system of protection of basic priorities of 

the state and counteraction to the latest information threats was determined, the 

strategic dimension of information security through such factors as external 

information interventions, hybrid information wars, energy security, quantum security 

and COVID security was analyzed because they are aimed at identifying internal 

vulnerabilities of the public administration system of Ukraine and the use of the most 

efficient tools to influence on the functioning of the state. The documents contain 

provisions on the actions to be taken by Ukraine for implementing information 

security policy of the state at all levels of international cooperation. 

The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that the 

dissertation is an in-depth study of information security policy in contemporary 

international relations that contains an analysis of current trends in theory and 

practice of foreign and security activity of leading international actors. 

Based on the results of the dissertation, the author’s main provisions are 

formulated that submitted for defence and contain scientific novelty. The main among 



them are the following: 

For the first time: 

- the typology of conceptual categories of information security is presented and 

it is proved that modernization of the international relations system changes the 

essence and concept of information security in the modern world; therefore, new 

definitions in information security, such as ‘sharp power’, hacktivism, clicktivism, 

fakes, botnets, trolling, destructive propaganda, quantum security, COVID security, 

have become more specific because of improving information confrontation tools 

under technological innovations and the emergence of hybrid conflicts and 

unforeseen situations; 

- a comparative analysis of the information security policy of international 

organizations, including UN, NATO, OSCE and BRICS, was carried out based on 

sources; and it was found that the modernization of their policy in information 

security is determined by their ability to build consensus on current security issues 

and ensure multilateral dialogue, taking into account the different positions of 

international actors in combating information threats; 

- considered the policy of information security of such leading countries, as the 

US, the UK, France, Germany and China, it was established the diversity of 

influences of qualitatively new models of information security of these actors on 

international cooperation; 

The following questions were advanced: 

- the clarification of theoretical approaches to information security policy and it 

is proved that a conceptual and applied revision of the principles of functioning of 

international and national institutions responsible for security, in general, is 

underway, as well as substantiation for updating the information component in 

contemporary security doctrines is presented; 

- the assertion that initiatives for solving information security issues in the 

international dimension are to develop common approaches to countering new threats 

and are seen as factors in strengthening defence capabilities and reforming collective 

security mechanisms; 



- highlighting provision on improving the typology of the conceptual and 

categorical apparatus of information security that corresponds to the realities of 

information security policy of Ukraine and it is proved the need for its 

implementation in measuring current and future state activity for protecting national 

interests in hybrid influences; 

The following questions were further developed: 

- study of factors and mechanisms for international information security at the 

level of international organizations and it is found that they relate to the need to 

increase the efficiency of multilateral institutions to combat the information threats of 

the new generation; 

- argumentation of the provision on reforming institutional support of 

information security policy based on the modernization of international regulations 

and it is proved the importance of implementing new provisions on information 

security in the national legislative field, in particular in the process of improving 

doctrinal and strategic documents of Ukraine; 

- determination based on the analysis of the strategic dimension of the state’s 

information security, in particular on counteraction to external information 

interventions in energy, media and technological spheres as well as in hybrid wars 

and unforeseen situations; it is proposed conclusions for increasing Ukraine’s 

efficiency in contemporary information confrontation. 

The practical significance of the obtained results is that the theoretical 

conclusions of the dissertation can be useful for further research of modern 

information security policy and taken into account in the practice of diplomatic 

missions and departments of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine for 

cooperation with NATO and other security organizations as well as in the activity of 

government, political, research and public institutions engaged in strategic planning 

of national security and defence, reform of the Doctrine of Information Security and 

the Cyber Security Strategy of Ukraine. 

Keywords: modernization, information security, international organizations, 

communication tools, UN, NATO, OSCE, BRICS, USA, UK, France, Germany, 



China, Ukraine. 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Копійка М. В. Масова активність як феномен політичних процесів: на 

прикладі держав Європи / М. В. Копійка // Міжнародні відносини. Серія 

«Політичні науки», № 18-19 (2018), URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3631 

2. Копійка М.В. Понятійно-категоріальні характеристики інформаційної 

безпеки / М. В. Копійка // Вісник Львівського національного університету. Серія 

«Міжнародні відносини», Вип. 46, 2019, с. 169-181, DOI: 

http://dx.doi.org/10.30970/vir.2019.46.0 

3. Копійка М. В. «Гостра сила» у стратегії інформаційної безпеки Китаю / 

М. В. Копійка // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії, № 1 (7) (2020), с. 68-79, DOI: https://doi.org/10.29038/2524-2679-2020-01-68-

80 

4. Копійка М. В. Модернізація політики міжнародних організацій у сфері 

інформаційної безпеки / М. В. Копійка // Політичне життя, №1 (2020), с. 102-109, 

DOI 10.31558/2519-2949.2020.1 

 

Статті в іноземних виданнях: 

5. Kopiika M. Strategy and practice of information security of the USA: 

comparative analysis / M. Kopiika // Evropský politický a právní diskurz, 2019, Vol. 6, 

Iss. 5, p. 149-155. 

 

Тези, які опубліковані за матеріалами конференцій: 

6. Копійка М. В. Міжнародно-політичний вимір інформаційної безпеки в 

умовах глобалізації / М. В. Копійка // Матеріали Міжнародної науково-практичної 



конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна», К.: 

ІМВ, 2018, Ч. 1, с. 128-131. 

7. Копійка М. В. Трансформація моделей інформаційної безпеки у 

глобальному вимірі / М. В. Копійка // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна», К.: 

ІМВ, Ч. 1, 2019, с. 133-138. 

8. Копійка М. В. Інституціональний концепт інформаційної безпеки України 

/ М. В. Копійка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові 

та медіа-комунікативні інструменти», К.: ІМВ, 2019, с. 17-22. 

9. Копійка М. В. Стратегії «жорсткої, м’якої/розумної і гострої сили» у 

міжнародних відносинах / М. В. Копійка // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Україна в умовах трансформації міжнародної системи 

безпеки», Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2019, c. 157-

161. 

10. Копійка М. В. Безпекові чинники стратегічного позиціонування України 

в міжнародних відносинах / М. В. Копійка // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин», К.: ІМВ, 2019, с. 217-221. 

11. Копійка М.В. Стратегія і практика кібербезпеки НАТО / М. В. Копійка // 

Міжнародні відносини Серія «Політичні науки»: матеріали конференції, № 21 

(2019), URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3844 

12. Копійка М.В. Регуляторна політика ЄС у сфері кібербезпеки / М. В. 

Копійка // Журнал європейського і порівняльного права: матеріали конференції, 

№ 12/1_2 (2020), с. 142-146, URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/3958/3611 

 

http://journals/

