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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми дослідження. Стрімкий прогрес у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) сприяє не лише економічному, соціальному та 

культурному розвитку держав, формуванню інформаційного суспільства, 

розповсюдженню нових технологій, інновацій та зменшенню цифрової нерівності 

між державами, а й призводить до виникнення в інформаційному просторі нових 

видів загроз, протидія яким потребує належного правового регулювання. З моменту 

виникнення Інтернету та перетворення його у всеохоплюючу комерційну мережу та 

появи перших випадків злочинної діяльності в мережі міжнародне співтовариство 

усвідомило, що одних лише політичних декларацій та технічних засобів боротьби           

з новими видами загроз недостатньо.  

Протягом всього періоду, починаючи з 1999 року, коли Генеральна Асамблея 

Організації Об’єднаних Націй (ГА ООН) вперше визнала, що досягнення науки                

і техніки можуть мати подвійну природу застосування як в цивільній, так і у воєнній 

сферах, і дотепер, питання визначення міжнародної інформаційної безпеки (МІБ), 

концептуальних підходів до її розуміння, розробки міжнародних принципів, що 

покликані забезпечувати безпечне користування глобальними системами, завжди 

були на порядку денному, а сфера дослідження цієї проблематики лише 

розширювалась. Проблема забезпечення МІБ активно обговорюється в рамках 

міжнародних регіональних організацій ще з кінця 70-х років XX століття, проте 

відсутність єдиного узгодженого підходу до розуміння самого поняття МІБ                     

і, відповідно, її складових елементів, приводить до того, що документи, які 

укладаються в рамках цих організацій, діаметрально відрізняються за змістом та 

предметом правового регулювання.  

Поняття МІБ зазнало довготривалої трансформації: від ототожнення                         

з інформаційною злочинністю та інформаційним тероризмом до асоціацій із 

повномасштабними військовими операціями в інформаційному просторі. 

Свідченням останнього є зростаюча мілітаризація інформаційного простору, 

розширення державних програм із створення інформаційних військ та утворення 

окремими державами спеціальних військових формувань для проведення операцій   

в інформаційному просторі.   

З огляду на багатовекторність, поняття МІБ і неоднозначність його 

інтерпретації, питання концептуального розуміння МІБ, окремих її аспектів та 

необхідності міжнародно-правового регулювання загроз, що виникають                           

у швидкозмінюваному і глобалізованому геополітичному та геоінформаційному 

середовищах, цілком закономірно претендують на першочерговість вирішення на 

міжнародному рівні та на належне наукове обґрунтування.   

Актуальність досліджуваної теми продиктована ще й тим фактом, що саме 

міжнародне право визнано ООН необхідною основою для міждержавного 

співробітництва задля забезпечення мирного та стабільного інформаційного 

простору. Наразі багатьма державами світу вживаються заходи, необхідні для 

захисту власних інформаційних інтересів, зокрема, ухвалюються національні 

стратегії у сфері інформаційної безпеки. Проте, всі національні зусилля мають 
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доволі обмежений характер, зважаючи на транснаціональний характер проблеми та 

відсутність кордонів в інформаційному просторі. Міжнародна нормативна база               

з питань МІБ на сьогодні складається суто з регіональних договорів, в яких 

враховано інтереси лише держав певного регіону, а єдиний договір, що відкритий 

для підписання усіма державами, був розроблений майже 15 років тому                            

і, відповідно, не відображає всіх прогресивних змін та трансформацій у системі МІБ. 

Відтак, відсутність узгодженого підходу до розуміння МІБ між державами стримує 

подальший прогрес у налагодженні міждержавного діалогу щодо укладання 

універсального документа з питань МІБ та призводить до виникнення ситуації,                 

в якій держави починають створювати регіональні альянси з інформаційної безпеки, 

що врешті-решт може призвести до протистояння між ними.  

Питання забезпечення МІБ, детальний аналіз окремих її аспектів з правової 

точки зору та визначення місця України в системі глобального та регіонального 

регулювання МІБ наразі набули особливої актуальності для України з огляду на 

агресію Російської Федерації проти України, адже конфронтація між державами 

саме в інформаційному просторі є однією з характерних ознак сучасного силового 

протистояння. 

Недостатній рівень розробки проблематики міжнародно-правового 

забезпечення МІБ у вітчизняній науці міжнародного права, а також нагальна 

потреба вирішення цього питання на міждержавному рівні обумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові розробки 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Концептуальні підходи до визначення поняття 

міжнародної інформаційної безпеки досліджувались В. А. Василенком, М. О. Вусом, 

С. Гернуті-Елі, О. В. Демідовим, І. М. Забарою, Р. Зольмсом, В. П. Талімончик, 

П. О. Карасьовим, М. Б. Касєновою, Р. Кісселем, О. В. Кубишкіним, 

М. М. Кучерявим, Й. Нікерком, П. Павлаком, А. В. Пазюком, К. В. Прокоф’євим, 

О. О. Сальниковим, О. О. Смірновим, А. О. Стрельцовим, Ш. Шольбергом, 

В. В. Ященком та іншими вченими.  

Найбільш дослідженим аспектом у сфері міжнародної інформаційної безпеки 

в правовій літературі є питання боротьби з інформаційною злочинністю, що 

знайшли своє відображення в роботах таких науковців, як: С. Бренер, К. Вілсон, 

М. Герке, С. Гордон, П. Грабовські, М. Гудман, Т. Крон, А. Масадех, 

В. А. Намоконов, А. Л. Осипенко, С. Рассел, А. Софаер, Г. Урбас, Р. Форд, 

М. Форст, К. Хейл, В. А. Щетилов та ін.  

Окремі питання мілітаризації інформаційного простору розглядались 

Р. Алдріхом, Я. Броунлі, К. Гейером, Дж. Гудвін, К. Дреге, Г. Кершишнігом, 

С. А. Комовим, А. О. Кориневичем, А. В. Крутських, Д. А. Левісом, Дж. А. Льюїсом, 

Н. Мельзером, О. О. Мережком, А. Річардом, К. Ройшером, А. О. Стрельцовим, 

К. Тімлін, Е. Хетевейем, М. Шміттом, А. Шрайером та іншими.  

Окремі проблеми протидії інформаційному тероризму досліджували такі 

автори: Дж. Бірд, О. Л. Вартанова, В. О. Васенін, Д. Деннінг, М. Дюмонтьє, 

А. Д. Єляков, В. Д. Недільніченко, А. В. Федоров, Р. А. Шаряпова та ін. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в рамках наукової теми «Правові засади співпраці України         

з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», яка є частиною 

наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна в міжнародних інтеграційних 

процесах» №11БФ048-01. 

Метою дисертаційного дослідження є проведення комплексного аналізу 

засад міжнародно-правового забезпечення міжнародної інформаційної безпеки 

шляхом дослідження нормативно-правових документів міжнародних універсальних 

та регіональних організацій, наукових поглядів та теоретичних концепцій науковців, 

що розробляли системні наукові підходи до врегулювання цього питання. 

Для досягнення зазначеної мети визначені такі завдання дослідження:  

- розмежувати поняття «міжнародна кібербезпека» та «міжнародна 

інформаційна безпека» та з’ясувати їх зміст в існуючих міжнародно-правових 

документах та доктрині міжнародного права; 

- проаналізувати та узагальнити міжнародно-правові концептуальні підходи 

до розуміння міжнародної інформаційної безпеки;  

- визначити місце інституту міжнародної інформаційної безпеки в сучасному 

міжнародному праві; 

- визначити спеціальні принципи регулювання інституту МІБ; 

- дослідити та виокремити етапи становлення та розвитку інституту МІБ; 

- здійснити аналіз міжнародно-правового механізму забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки на універсальному та регіональному рівнях;  

- визначити місце України в забезпеченні МІБ на універсальному та 

регіональному рівнях та розробити пропозиції щодо вдосконалення інформаційної 

безпеки України з точки зору як правових, так і організаційних заходів;  

- дослідити формування міжнародно-правових основ військово-політичного, 

антитерористичного та кримінально-правового аспектів МІБ; 

- обґрунтувати наявність змістовного (інформаційного) та технічного 

(комунікаційного) елементів у структурі кожного з аспектів МІБ. 

Об’єктом дослідження виступають правові відносини, що складаються в 

рамках міжнародного права у сфері забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки. 

Предметом дослідження є норми міжнародного права, що містяться в 

багатосторонніх угодах, актах міжнародних організацій та міжнародно-правовій 

доктрині, які регулюють відносини у сфері забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки.  

Методи дослідження. Вибір методів дослідження був обумовлений 

специфікою поставлених завдань та метою дослідження. Методологічну основу 

дисертаційного дослідження складають загальнотеоретичні та спеціально-юридичні 

методи пізнання особливостей міжнародно-правового забезпечення МІБ. Аналіз 

теоретичних підходів до розуміння поняття та інституту МІБ здійснено за 

допомогою порівняльно-правового методу та методу тлумачення. Історичний метод 

було застосовано з метою періодизації етапів становлення та розвитку інституту 
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міжнародної інформаційної безпеки, а також дослідження ґенези концептуальних 

підходів до міжнародно-правового забезпечення окремих аспектів МІБ. Структурно-

функціональний та формально-юридичний методи було використано для аналізу 

міжнародно-правової нормативної бази, діяльності міжнародних організацій у сфері 

МІБ та дослідження понятійного апарату. Крім зазначених, у роботі було 

використано також аналітичний, логічний та інші спеціальні методи пізнання.     

Наукова новизна одержаних результатів. Це дисертаційне дослідження 

являє собою системне комплексне дослідження міжнародно-правового забезпечення 

МІБ, що вперше було здійснено у вітчизняній науці міжнародного права. 

Основними результатами дослідження, які містять елементи наукової новизни та 

виносяться на захист як особистий внесок дисертантки, є такі: 

вперше: 

- доведено необхідність термінологічного розмежування понять 

«міжнародна інформаційна безпека» та «міжнародна кібербезпека» з огляду на зміст 

зазначених дефініцій, а також запропоновано авторське визначення понять 

«міжнародна інформаційна безпека» та «інститут міжнародної інформаційної 

безпеки»; 

- розроблено авторську періодизацію становлення та розвитку інституту 

МІБ у міжнародному праві, що репрезентована трьома послідовними періодами: 

формування загальнотеоретичних засад інституту, формування його 

концептуальних засад у рамках універсальних і регіональних міжнародних 

організацій, зародження умов для подальшого закріплення інституту МІБ на 

універсальному рівні; 

- визначено на основі існуючих міжнародно-правових документів 

спеціальні принципи регулювання інституту міжнародної інформаційної безпеки           

з огляду на особливості правовідносин, що виникають у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій; 

удосконалено:  

- науковий підхід до розуміння інституту міжнародної інформаційної 

безпеки та визначено його місце в системі сучасного міжнародного права; 

- теоретичні висновки щодо існування двох  концептуальних міжнародно-

правових підходів до розуміння міжнародної інформаційної безпеки, один з яких 

відображає триелементну структуру МІБ, а саме наявність військово-політичного, 

антитерористичного та кримінально-правового аспектів, а інший відносить до сфери 

регулювання міжнародної інформаційної безпеки лише її кримінально-правовий 

аспект;  

- концептуальне бачення міжнародної інформаційної безпеки шляхом 

обґрунтування наявності змістовного (інформаційного) та технічного 

(комунікаційного) елементів у структурі кожного з аспектів МІБ та необхідності їх 

належного міжнародно-правового закріплення; 

- наукові пропозиції щодо необхідності уніфікації чинного законодавства 

України в галузі інформаційної безпеки з міжнародно-правовими актами з позицій 

термінології, логіки та побудови з огляду на актуалізацію для України питання 

забезпечення інформаційної безпеки; 
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дістали подальшого розвитку наукові положення щодо:  

- формування міжнародно-правового механізму забезпечення МІБ                     

у рамках міжнародних універсальних та регіональних організацій;  

- обґрунтування необхідності правової регламентації військово-

політичного аспекту МІБ та перспектив його конвенційного закріплення на 

універсальному рівні, враховуючи існування реальної загрози виникнення силового 

протистояння між державами в інформаційному просторі;  

- формування міжнародно-правових основ регламентації 

антитерористичного аспекту міжнародної інформаційної безпеки;  

- існуючих тенденцій та недоліків правової регламентації кримінально-

правового аспекту МІБ на регіональному рівні, а також перспектив формування 

універсального механізму міжнародно-правового забезпечення кримінально-

правового аспекту міжнародної інформаційної безпеки. 

Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає                           

в можливості використання результатів дослідження, пропозицій та висновків для 

подальшого розвитку міжнародного права. Зокрема, положення дисертації можна 

використовувати для викладання курсів навчальних дисциплін «Міжнародне 

інформаційне право», «Міжнародне публічне право», «Право міжнародної безпеки», 

«Міжнародне гуманітарне право».  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що висновки, 

отримані з аналізу проблеми міжнародно-правового забезпечення МІБ, можна 

використовувати для вдосконалення як відповідних міжнародних документів, так             

і національного законодавства у сфері інформаційної безпеки. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

роботою, а всі положення дисертації, висновки, узагальнення та рекомендації                  

є особистим здобутком дисертантки, зробленим на основі дослідження та аналізу 

нормативних документів міжнародних організацій та існуючих наукових концепцій.   

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та 

практичні висновки дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях 

кафедри міжнародного публічного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оприлюднені                  

у виступах на таких конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

«Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки»,        

(м. Київ, 14-15 вересня 2013 рік); Міжнародна науково-практична конференція 

«Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української 

держави», (м. Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 рік); Міжнародна науково-практична 

конференція «Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки»,                  

(м. Кривий Ріг, 30-31 січня 2015 рік); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті», (м. Одеса,       

6-7 лютого 2015 рік); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи 

розвитку» (м. Херсон, 13-14 лютого 2015 рік); Міжнародна науково-практична 

конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування               

в Україні», (м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 рік); наукова конференція 
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«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах», (м. Київ, 15 жовтня 2015 рік); Міжнародна наукова 

конференція «Інформаційні технології та безпека», (м. Київ, 21 жовтня 2015 рік).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано сім 

наукових статей у наукових фахових виданнях України, 1 статтю надруковано в 

закордонному виданні, а також опубліковано 8 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Основний текст дисертації займає 209 сторінок. Загальний 

обсяг дисертації становить 244 сторінки, список використаних джерел міститься на 

35 сторінках та нараховує 255 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт та предмет дисертаційного дослідження, 

визначено наукову новизну та методологію проведення дослідження, висвітлено 

теоретичне та практичне значення отриманих результатів, надано відомості щодо 

апробації результатів дисертаційного дослідження, його структури та обсягу.  

Перший розділ «Поняття та розвиток інституту міжнародної 

інформаційної безпеки в сучасному міжнародному праві» складається з двох 

підрозділів, присвячених дослідженню термінологічних розбіжностей у сучасному 

міжнародному праві щодо визначення поняття МІБ, аналізу доктринальних 

наукових підходів та концептуальних поглядів щодо його змісту, а також аналізу 

місця інституту МІБ в системі міжнародного права, процесу його становлення                  

і розвитку.  

У підрозділі 1.1. «Поняття інституту міжнародної інформаційної безпеки           

в сучасному міжнародному праві» автором проаналізовано зміст найбільш вживаних 

термінів, а саме: «міжнародна кібербезпека» та «міжнародна інформаційна безпека». 

Аналіз наукових підходів до змісту цих понять засвідчив,  що науковці, які 

дотримуються позиції використання терміну «міжнародна кібербезпека» 

враховують лише її технічний аспект, зосередивши свою увагу на захисті: 

цілісності, доступності та конфіденційності самої інформації, інформаційно-

комунікаційних технологій, інформаційних систем, доступності та цілісності 

глобальних мереж та критично-важливої інфраструктури. Встановлено, що автори, 

які наполягають на використанні терміну «міжнародна інформаційна безпека», 

враховують обидві характеристики інформації: змістовну та технічну, включаючи 

до предмета регулювання засоби психологічного впливу та поширення негативного 

контенту. Наголошено, що в сучасному міжнародному праві остаточно ще не 

сформовано уніфіковане поняття МІБ, а з метою уникнення термінологічних 

протиріч ООН використовує у своїх резолюціях нейтральний термін «безпека 

інформаційно-комунікаційних технологій». Автором запропоновано власне 
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визначення поняття «міжнародна інформаційна безпека» та «інститут міжнародної 

інформаційної безпеки». 

У ході дослідження виявлено, що термінологічні розбіжності не єдині 

діаметрально протилежні підходи до розуміння МІБ. Контроверсійним є також 

розуміння структури та складових елементів МІБ. На основі аналізу нормативних 

документів міжнародних регіональних організацій та концептуальних підходів до 

трактування МІБ, доведено існування двох основних точок зору щодо окремих 

аспектів міжнародної інформаційної безпеки. Виявлено, що прихильники першої 

наполягають на існуванні єдиного аспекту – кримінально-правового, що передбачає 

лише протидію інформаційній злочинності. Таке розуміння предмета забезпечення 

МІБ закріплено в Угоді про співробітництво держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав в боротьбі із злочинами у сфері комп’ютерної інформації 2001 

року та в Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність 2001 року з додатком до неї 

2003 року. Аналіз положень відносно нових документів у сфері забезпечення МІБ, 

зокрема, Конвенції про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій 

Ліги Арабських держав 2010 року, Конвенції Африканського Союзу з питань 

кібербезпеки та захисту персональних даних 2014 року, а також положень проекту 

Загального договору з питань кібербезпеки та кіберзлочинності доповнив структуру 

МІБ, включивши до неї антитерористичний аспект, під яким розуміється протидія 

інформаційному тероризму. У дослідженні наголошено, що існує й інший 

концептуальний підхід до розуміння структури МІБ, що представлена як три окремі, 

але тісно взаємопов’язані аспекти: військово-політичний, антитерористичний та 

кримінально-правовий. Така позиція відображена в Угоді між урядами держав-

членів Шанхайської Організації Співробітництва про співробітництво у сфері 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки з відповідними додатками до неї 

2009 року, а також у проекті Конвенції із забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки (концепції).  

Значну увагу в дисертаційному дослідженні приділено аналізу роботи та 

доповідям Групи урядових експертів ООН з питань досягнень у сфері 

інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки (ГУЕ ООН), що 

спеціально була створена з метою вивчення проблем МІБ та загроз у цій сфері.              

У дослідженні обґрунтовано раціональність ідеї триелементної структури 

міжнародної інформаційної безпеки та визначено спеціальні принципи регулювання 

інституту МІБ.   

У підрозділі 1.2. «Становлення та розвиток інституту міжнародної 

інформаційної безпеки в сучасному міжнародному праві» проаналізовано 

трансформацію уявлень щодо поняття МІБ та її окремих аспектів з моменту 

проведення першої міжнародної конференції із зазначеної проблематики до 

сучасних дефініцій.  

На основі проаналізованих міжнародних заходів та документів, що 

приймались в їх межах, автором запропоновано власну періодизацію формування 

інституту МІБ. Визначено, що протягом першого періоду, що тривав з другої 

половини 70-х рр. до кінця 90-х рр., відбувалось формування загальнотеоретичних 

засад інституту МІБ. Саме в цей період з’являються перші наукові дослідження 
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злочинів, вчинених за допомогою комп’ютера, а проблематика визначення поняття 

«комп’ютерні злочини», їх класифікація та пошук правових шляхів протидії 

зазначеним видам злочинів піднімається в рамках міжнародних організацій.                

VIII Конгрес ООН щодо попередження злочинності та поводження з 

правопорушниками визначив необхідність криміналізації в національних правових 

системах нової форми злочинності – комп’ютерної, а під час проведення                          

IX Конгресу ООН комп’ютерні злочини було класифіковано як один із видів 

транснаціональних злочинів. Наголошено, що завершальним етапом формування 

загальнотеоретичних засад інституту МІБ стало ухвалення ГА ООН резолюції 53/70 

щодо досягнень у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної 

безпеки, а також поява проекту Стенфордської міжнародної конвенції щодо 

посилення захисту від загроз кіберзлочинності та тероризму. Встановлено, що 

протягом першого періоду формування інституту МІБ держава не розглядалась як 

потенційний суб’єкт вчинення злочинів в інформаційному просторі.   

Другий період формування інституту МІБ тривав з початку 2000-х років до 

2010 року, під час якого відбулось формування його концептуальних засад в рамках 

універсальних і регіональних міжнародних організацій. У цей період було прийнято 

Окінавську Хартію та Декларацію тисячоліття, проведено два етапи Всесвітнього 

саміту з питань інформаційного суспільства в Женеві та Тунісі, а також X та XI 

Конгреси ООН, під час проведення яких групою експертів вперше на рівні ООН 

було запропоновано визначення кібербезпеки, класифіковано кіберзлочини та 

винесено на обговорення зростаючу проблему використання мережі Інтернет 

терористичними організаціями. Автором встановлено, що в цей період в рамках 

ООН, Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Європейського Союзу (ЄС), Ради 

Європи, Азіатсько-Тихоокеанського економічного Співробітництва (АТЕС) 

формується концепція створення глобальної культури кібербезпеки та усвідомлення 

ролі міжнародного співробітництва щодо боротьби з кіберзлочинністю.                             

У дослідженні наголошено, що найголовнішим досягненням другого періоду 

формування інституту МІБ є прийняття перших регіональних конвенцій з питань 

кіберзлочинності в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД), Ради Європи 

та Шанхайської Організації Співробітництва (ШОС), а також створення Групи 

урядових експертів ООН. Автором доведено, що саме наприкінці другого періоду 

формування інституту МІБ вперше міжнародним співтовариством було визнано 

можливість держав виступати повноправними суб’єктами вчинення протиправних 

дій в інформаційному просторі.    

Третій період, що триває починаючи з 2010 року дотепер, можна вважати 

етапом створення умов для забезпечення МІБ на універсальному рівні. Аналіз 

міжнародних ініціатив в рамках ООН під час проведення XII та XIII Конгресів ООН, 

а також сучасних наукових розробок  доводить, що поряд із перманентним процесом 

розвитку міжнародно-правового забезпечення МІБ на регіональному рівні, наразі 

триває процес обговорення укладання юридично обов’язкового міжнародно-

правового документа з питань МІБ на універсальному рівні. Встановлено, що його 

форма, просторова і предметна сфери дії, а також термінологія все ще залишаються 

дискусійними питаннями між учасниками міжнародного діалогу, проте необхідність 
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укладання такого документа визнається всіма державами світу. У дослідженні 

автором критично проаналізовано наукові погляди, викладені в проектах Конвенції 

із забезпечення міжнародної інформаційної безпеки (концепції) та Загального 

договору з питань кібербезпеки та кіберзлочинності професорів Ш. Шольберга та 

С. Гернуті-Елі, а також наукові пропозиції щодо створення незалежної міжнародної 

організації інформаційної безпеки та міжнародного суду для кіберпростору, зокрема 

проект Статуту Міжнародного кримінального трибуналу для кіберпростору.  

Другий розділ «Рівні міжнародно-правового забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки» складається з трьох підрозділів, присвячених аналізу 

діяльності універсальних та регіональних міжнародних організацій з питань 

забезпечення МІБ, дослідженню комплексу існуючих нормативних документів            

в рамках цих організацій та ролі України щодо забезпечення МІБ на міжнародній 

арені.  

У підрозділі 2.1. «Універсальний рівень забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки» проведено дослідження діяльності ООН та МСЕ у сфері 

забезпечення МІБ. Встановлено, що питання забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки з’явилось на порядку денному ООН з кінця 90-х років разом 

з усвідомленням можливості використання ІКТ як в мирних, так і у воєнних цілях,   

а також визнанням кібербезпеки глобальною проблемою сучасності. Проведений 

аналіз свідчить, що наразі ГА ООН акцентує свою увагу на таких напрямках 

міжнародного співробітництва у сфері забезпечення МІБ, приймаючи відповідні 

резолюції: досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті 

міжнародної безпеки; використання ІКТ з метою розвитку; створення глобальної 

культури кібербезпеки та оцінка національних зусиль щодо захисту важливих 

інформаційних інфраструктур; боротьба із злочинним використанням 

інформаційних технологій. Неодноразово в рамках ООН обговорювались проекти 

правил поведінки у сфері МІБ та проект конвенції із забезпечення МІБ. Управління 

ООН з наркотиків та злочинності займається питаннями незаконного обігу 

наркотиків у кіберпросторі, а також надає технічну допомогу державам в підготовці 

кадрів з метою вдосконалення національного законодавства щодо протидії 

кіберзлочинності та використанню Інтернету в терористичних цілях. Економічна та 

соціальна рада ООН приділяє особливу увагу питанням обміну інформацією, 

передовим досвідом та практикою в боротьбі із злочинним використанням ІКТ. 

Інститутом ООН з питань роззброєння регулярно проводяться міжнародні 

конференції щодо проблем забезпечення МІБ. Автором доведено, що 

найголовнішим досягненням в рамках ООН стало створення ГУЕ ООН, діяльність 

якої спрямована на розробку рекомендацій щодо норм, правил та принципів 

відповідальної поведінки держав та заходів посилення довіри в інформаційному 

просторі, а також застосування норм міжнародного права до використання ІКТ.  

На основі аналізу діяльності МСЕ у сфері забезпечення МІБ встановлено, що 

крім діяльності в межах основного мандату: уніфікації технічних стандартів та 

розробки технічних резолюцій і рекомендацій з метою мінімізації вразливості 

інфраструктури держав, значну увагу в рамках МСЕ приділено розробці Глобальної 

програми кібербезпеки, Глобального індексу кібербезпеки, дослідженню 
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кіберзлочинності, класифікації найсучасніших видів інформаційних злочинів на 

основі аналізу національних підходів держав, розробці модельного законодавства            

у сфері боротьби з кіберзлочинністю, дослідженню проблеми боротьби зі спамом, 

захисту прав дітей в інформаційному середовищі та допомоги країнам, що 

розвиваються.  

Автором наголошено, що з огляду на відсутність єдиного міжнародно-

правового документа з питань МІБ на універсальному рівні, вагоме значення мають 

норми «м’якого права», резолюції, рекомендації та висновки міжнародних 

інституцій.  

У підрозділі 2.2. «Регіональний рівень забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки» проаналізовано діяльність та нормативні документи таких 

організацій, як: СНД, Рада Європи, ШОС, Ліга арабських держав (ЛАД), 

Африканський Союз (АС), Європейський Союз (ЄС), Організація 

Північноатлантичного договору (НАТО), Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі (ОБСЄ), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

Організація американських держав (ОАД), об’єднання Спільний ринок Східної та 

Південної Африки (КОМЕСА), АТЕС, Асоціація держав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН), а також роботу міжнародного форуму Великої Сімки (G-7) та 

встановлено, що з-поміж великої кількості проаналізованих міжнародних 

організацій лише в рамках п’яти прийнято міжнародні конвенції з питань МІБ:  

Угода між урядами держав-членів Шанхайської Організації Співробітництва про 

співробітництво в сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки;  Угода 

про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав                        

в боротьбі із злочинами у сфері комп’ютерної інформації,  Конвенція Ради Європи 

про кіберзлочинність;  Конвенція про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних 

технологій Ліги Арабських держав та Конвенція Африканського Союзу з питань 

кібербезпеки та захисту персональних даних. Автором доведено, що вищезазначені 

конвенції суттєво різняться за предметом свого регулювання та видами 

міждержавного співробітництва, що унеможливлює ефективне міжнародне 

партнерство та відкриває широкі можливості для уникнення відповідальності за 

протиправні дії в інформаційному просторі.     

Встановлено, що такі регіональні організації, як: ЄС, ОБСЄ, ОЕСР, ОАД, 

КОМЕСА, АТЕС, АСЕАН та група держав G-7 в переважній більшості спрямовують 

свою діяльність на врегулювання кримінально-правового та антитерористичного 

аспектів МІБ з єдиним зауваженням, що в рамках ЄС, ОБСЄ, ОЕСР та G-7 значна 

увага приділяється також питанню захисту об’єктів критично важливої 

інфраструктури.  

У підрозділі 2.3. «Місце України в забезпеченні міжнародної інформаційної 

безпеки на універсальному та регіональному рівнях» проведено аналіз ініціатив 

України на міжнародній арені у сфері забезпечення МІБ. Встановлено, що Україна 

робить свій внесок у розбудову глобальної системи міжнародної інформаційної 

безпеки, активно співпрацюючи зі своїми партнерами в рамках міжнародних 

організацій. Зокрема, бере участь у роботі групи експертів всебічного дослідження 

проблеми кіберзлочинності ООН, вносить пропозиції до рекомендацій МСЕ, 
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поглиблює співробітництво в рамках Форуму реагування на інциденти у сфері 

безпеки, розширює співробітництво з НАТО та ОБСЄ, адаптує національне 

законодавство до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій та захисту критичної 

інфраструктури, бере участь у спільному проекті Ради Європи та Європейського 

Союзу «Кіберзлочинність та Східне партнерство III».  

Автором встановлено, що Україна знаходиться на шляху формування 

повноцінної системи інформаційної безпеки держави як з технічної, так і з правової 

точок зору. Проте аналіз положень існуючого національного законодавства 

доводить, що наразі в Україні не сформовано єдиного законодавчого підходу до 

розуміння поняття МІБ, а існуючі нормативні акти з питань інформаційної безпеки 

держави мають низку суттєвих недоліків, перш за все, через неузгодженість 

використаної там термінології, а також недосконалість логіки і побудови, а тому 

потребують уточнень та доопрацювання. З метою ефективної реалізації 

національної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки автором 

запропоновано сформувати комплексний підхід до розуміння інформаційної безпеки 

з огляду на її триелементну структуру та адаптувати законодавство України                     

у відповідності до цього підходу.    

Третій розділ «Формування міжнародно-правових основ окремих аспектів 

міжнародної інформаційної безпеки» складається з трьох підрозділів, присвячених 

дослідженню міжнародно-правового регулювання трьох аспектів МІБ: військово-

політичного, антитерористичного та кримінально-правового.  

У підрозділі 3.1. «Міжнародно-правове регулювання військово-політичного 

аспекту міжнародної інформаційної безпеки» досліджено проблему використання 

ІКТ в цілях, несумісних з підтриманням міжнародного миру та безпеки. Виявлено, 

що міжнародне співтовариство не сформувало однозначної позиції щодо правової 

регламентації ведення бойових дій в інформаційному просторі, проте, держави 

визнають, що їх військова діяльність в інформаційному просторі знаходиться не              

в правовому вакуумі, а регулюється чинними нормами міжнародного права. 

Встановлено, що спірними залишаються питання кваліфікації операцій                                

в інформаційному просторі як збройного нападу відповідно до Ст. 51 Статуту ООН  

і виникнення в постраждалих держав права на самооборону, а також можливості 

визнання атак в інформаційному просторі застосуванням сили чи загрози силою 

відповідно до статті 2 (4) Статуту ООН та обставин, за яких це можливо. 

Наголошено, що єдиний документ, в якому закріплено військово-політичний аспект 

МІБ, – це Угода між урядами держав-членів ШОС про співробітництво у сфері 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, а проблематика застосування 

норм міжнародного гуманітарного права до збройних конфліктів в інформаційному 

просторі розглядається лише на експертному рівні, зокрема, в Талліннській 

інструкції з питань міжнародного права, що застосовуються до кібервійни.     

У підрозділі 3.2. «Міжнародно-правове регулювання антитерористичного 

аспекту міжнародної інформаційної безпеки» проаналізовано нормативні 

документи таких міжнародних організацій, як: ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ та групи 

держав G-7 у сфері протидії інформаційному тероризму, а також існуючі теоретичні 

та концептуальні підходи до розуміння цього поняття. Встановлено, що  
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використання мережі Інтернет у терористичних цілях становить загрозу 

міжнародному миру та безпеці на рівні з інформаційною злочинністю та 

використанням ІКТ у воєнних цілях. Доведено, що наразі не існує універсального 

договору щодо попередження та протидії використанню мережі Інтернет                          

в терористичних цілях. Переважна більшість регіональних конвенцій у сфері МІБ 

класифікує інформаційний тероризм як один із видів інформаційних злочинів. 

Проведений аналіз засвідчив, що з правової точки зору достатньо важко провести 

чітку межу між інформаційним тероризмом та використанням ІКТ у воєнних чи 

кримінальних цілях, а саме таке розмежування та ідентифікація джерела загрози 

мають принципове значення для уникнення можливої напруги між державами.  

У підрозділі 3.3. «Міжнародно-правове регулювання кримінально-правового 

аспекту міжнародної інформаційної безпеки» детально проаналізовано наявні 

регіональні підходи до правового регулювання засобів протидії інформаційній 

злочинності. Встановлено, що проблему боротьби з використанням ІКТ                             

у протиправних цілях ускладнюють відсутність єдиного підходу до визначення та 

класифікації злочинів в інформаційному просторі, обмежена просторова сфера дії 

регіональних угод, а також невизначеність правового регулювання транскордонного 

доступу до даних у більшості документів та розмежування юрисдикцій                                    

в інформаційному просторі. З огляду на той факт, що в деяких регіональних угодах 

відсутні положення щодо механізму міжнародного співробітництва, а передбачено 

лише засоби регіональної співпраці, доведено, що найефективнішим способом 

протидії інформаційній злочинності є укладання універсального договору. 

    

ВИСНОВКИ 

 

У висновках до дисертації сформульовано найсуттєвіші результати                           

і положення наукового дослідження, що відповідають поставленій меті 

дисертаційного дослідження та його завданням і полягають у такому:  

1. На основі аналізу доктринальних підходів до розуміння МІБ та існуючої 

договірно-правової бази встановлено, що в міжнародному праві сформувались два 

основних терміни щодо визначення цього поняття: «міжнародна інформаційна 

безпека» та «міжнародна кібербезпека». Проведений аналіз доводить необхідність 

обґрунтованого розмежування вищезазначених понять. Переважна кількість норм 

свідчить, що використовуючи термін «кібербезпека», держави, міжнародні 

організації та окремі науковці намагаються обмежити сферу регулювання лише 

технічним елементом, а саме забезпеченням цілісності даних, систем, мереж, 

інфраструктури загалом та безпосередньо самої інформації. Використання терміну 

«міжнародна інформаційна безпека» учасниками міжнародного правотворчого 

процесу включає до сфери правової регламентації змістовний елемент, а саме: 

деструктивний вплив на психіку людини з використанням ІКТ, дезінформацію, 

маніпулювання думкою громадськості та інші способи психологічного впливу за 

допомогою інформаційних технологій.    

2. Запропоновано авторське визначення поняття МІБ, що полягає в такому: 

«міжнародна інформаційна безпека – це стан, що забезпечується загальновизнаними 
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і спеціальними принципами та нормами міжнародного права, який виключає 

порушення міжнародного миру і безпеки як окремих держав, так і світового 

співтовариства в цілому у сфері інформації і комунікації».  

3. Перманентний процес розвитку інституту МІБ, що викликаний 

безперервним вдосконаленням інформаційно-комунікаційних технологій, суттєво 

ускладнює визначення його правової природи. Проте, в ході дослідження з’ясовано, 

що інститут МІБ виступає як міжгалузевий інститут міжнародного права, що 

представляє собою особливий і відокремлений комплекс норм і регулює 

міжгалузеву сферу відносин. Зокрема, йдеться про охоплення інститутом МІБ 

відносин в таких галузях міжнародного права, як: право міжнародної безпеки, 

міжнародне кримінальне право, міжнародне інформаційне право та міжнародне 

гуманітарне право.   

4. На основі аналізу переваг та недоліків існуючих міжнародно-правових 

підходів до структури МІБ з’ясовано, що її формування відбувається під впливом 

двох основних концепцій. Перша концепція передбачає наявність у структурі МІБ 

лише одного аспекту – кримінально-правового. Зазначений підхід відображено                  

в переважній більшості конвенцій міжнародних регіональних організацій. Таке 

розуміння суттєво звужує предмет міжнародно-правового регулювання інституту 

МІБ, фактично обмежуючи його забезпеченням кримінального покарання за 

злочини в інформаційному просторі. Друга концепція передбачає наявність 

триелементної структури МІБ, що включає в себе поєднання військово-політичного, 

антитерористичного та кримінально-правового аспектів МІБ.  

Аналіз сучасного рівня загроз міжнародному миру та безпеці та їх суб’єктного 

складу доводить, що відсутність хоча б одного із зазначених аспектів МІБ призведе 

до звуження предмету регулювання та унеможливить створення ефективного 

міжнародно-правового механізму забезпечення МІБ, що здатен відповідати 

сучасним викликам та загрозам в інформаційному просторі.  

5. Встановлено, що інститут МІБ пройшов складний шлях еволюції від 

ототожнення з інформаційною злочинністю, до створення принципів відповідальної 

поведінки держав в інформаційному просторі та норм, спрямованих на обмеження 

використання інформаційної зброї та можливості проведення державами 

повномасштабних воєнних операцій в інформаційному просторі. Запропоновано 

авторську періодизацію формування інституту МІБ: 

I період: з другої половини 70-х рр. до кінця 90-х рр. ХХ сторіччя, під час 

якого відбулось формування загальнотеоретичних засад інституту МІБ; 

II період: з початку 2000-х років до 2010 року, протягом якого було 

сформовано концептуальні засади інституту МІБ в рамках універсальних                            

і регіональних міжнародних організацій; 

III період: з 2010 року до сьогодні, що демонструє розвиток міжнародно-

правового регулювання інституту МІБ на регіональному рівні та створення умов для 

його подальшого врегулювання на універсальному рівні. 

6. Аналіз роботи Групи урядових експертів ООН з питань досягнень у сфері 

інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки доводить, що 

основою міжнародно-правового забезпечення МІБ є існуючі норми і принципи 
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міжнародного права. Інститут МІБ потребує подальшої розробки спеціальних 

принципів і норм з огляду на особливості правовідносин, що виникають у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. Проте, підтримка та схвалення 

рекомендацій ГУЕ ООН свідчать про згоду та визнаття державами того факту, що 

Статуту ООН та основні принципи міжнародного права застосовуються до 

міжнародної інформаційної безпеки. 

На основі дослідження існуючих документів міжнародних організацій 

сформульовано такі спеціальні принципи регулювання інституту МІБ: 1) принцип 

неподільності безпеки; 2) принцип відповідальності за власний інформаційний 

простір; 3)  принцип суверенної рівності держав в інформаційному просторі;            

4) принцип невтручання в інформаційні ресурси інших держав; 5) принцип вільного 

розвитку власного інформаційного простору; 6) принцип поваги до інформаційних 

прав і свобод людини.    

7. Встановлено, що на сучасному етапі формування інституту МІБ на 

універсальному рівні відсутній конвенційний механізм його забезпечення. 

Міжнародно-правовою формою співпраці держав на рівні ООН наразі є резолюції 

ГА ООН щодо визначених нею основних напрямків міждержавного 

співробітництва. Доведено, що прогресивному розвитку міжнародного права у сфері 

МІБ сприяють також рекомендації спеціально створеної ГУЕ ООН. Попри те, що 

резолюції ГА ООН є нормами «м’якого права», вони відображають основні вектори 

майбутньої співпраці держав та є першим етапом в розробці універсального 

договору з питань забезпечення МІБ. Проблема забезпечення МІБ на 

універсальному рівні розглядається також в рамках Міжнародного союзу 

електрозв’язку, проте до його компетенції віднесено лише уніфікацію технічних 

стандартів та типових законів з метою стандартизації національних підходів до 

забезпечення інформаційної безпеки.  

8. Продемонстровано, що ключову роль у сфері забезпечення МІБ відіграють 

регіональні організації. Серед великої кількості міжнародних регіональних 

організацій, що займаються проблематикою МІБ, лише в рамках п’яти з них було 

укладено міжнародні конвенції, що стосуються окремих аспектів МІБ. Регіональні 

підходи до міжнародно-правового забезпечення МІБ умовно можна розділити на              

3 групи відповідно до предмета їх регулювання: конвенції, що регулюють лише 

кримінально-правовий аспект МІБ, конвенції, що окрім кримінально-правового, до 

сфери свого регулювання включають ще й антитерористичний аспект та конвенція, 

яка відображає комплексний підхід до розуміння МІБ та регулює усі три її аспекти – 

кримінально-правовий, антитерористичний та військово-політичний. 

 Доведено, що  закріплена в регіональних підходах фрагментарність правового 

регулювання МІБ унеможливлює створення комплексного механізму протистояння 

загрозам в інформаційній сфері. Крім того, регіональні підходи до забезпечення МІБ 

враховують лише інтереси держав певного регіону, а не міжнародного 

співтовариства загалом, що надає як державним, так і недержавним суб’єктам 

злочинного використання ІКТ можливості для маневрів та уникнення покарання.     

9. Встановлено, що Україна поступово вдосконалює рівень кібербезпеки 

держави у всіх п’яти сферах, визначених МСЕ. На виконання своїх міжнародних 
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зобов’язань Україною на рівні організаційних та процедурних заходів було 

розроблено та затверджено Стратегію кібербезпеки України, а також створено 

Національний координаційний центр кібербезпеки. Технічна сфера забезпечечується 

діяльністю національної команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

України CERT-UA. Чимало зусиль Україна спрямовує на вдосконалення 

національної нормативно-правової бази з питань кібербезпеки, розробляючи нові 

законодавчі акти та вдосконалюючи положення вже існуючих. У сфері розвитку та 

нарощення потенціалу Україною запроваджено освітні програми, що готують 

фахівців з кібербезпеки у вищих навчальних закладах, а також проводяться тренінги 

та семінари для працівників правоохоронних органів та інших зацікавлених 

відомств. У сфері співробітництва Україна займає активну позицію щодо 

поглиблення співпраці зі своїми стратегічними партнерами в рамках ООН, МСЕ, 

ЄС, НАТО, Ради Європи та ОБСЄ.  

Аналіз діючих законодавчих актів України свідчить про наявність численних 

термінологічних розбіжностей у різних нормативних документах та їх змістовному 

наповненні. З метою побудови ефективної системи національної інформаційної 

безпеки пропонується сформувати єдиний підхід до її розуміння, що враховував би 

як змістовний, так і технічний елементи воєнно-політичного, антитерористичного та 

кримінально-правового аспектів інформаційної безпеки. Приведення законодавства 

України у відповідність до цього підходу дозволить Україні мінімізувати загрози 

безпеці в інформаційному просторі та створити ефективний механізм протидії їм на 

національному та регіональному рівнях.  

10. На основі аналізу доктринальних підходів, експертних напрацювань                   

у рамках ООН та НАТО, а також положень Угоди між урядами держав-членів ШОС 

про співробітництво в сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки – 

єдиного документа, в якому закріплено військово-політичний аспект МІБ, 

встановлено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій в цілях, 

несумісних з підтримкою міжнародного миру та безпеки, становить реальну загрозу 

виникнення міждержавного протистояння в інформаційному просторі. Розробка та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструментів ведення 

війни потребує негайного врегулювання нормами міжнародного права. Розбіжності 

в розумінні військово-політичного аспекту МІБ, а саме виключення з предмету 

регулювання психологічних операцій та інших видів психологічного впливу, стали 

однією з перепон до укладання універсального міжнародного договору з питань 

МІБ. Доведено необхідність належної правової кваліфікації операцій                                 

в інформаційному просторі з точки зору визнання чи невизнання останніх 

застосуванням сили чи загрози силою, а також можливості визнання їх збройним 

нападом з виникненням права на самооборону.     

11. З’ясовано, що створення ефективного міжнародно-правового механізму 

протидії інформаційному тероризму ускладнюється відсутністю загальноприйнятого 

визначення цього поняття та чіткого розмежування між такими поняттями, як 

«інформаційний тероризм», «інформаційна злочинність» та «використання 

інформаційної зброї». Попри те, що питання використання ІКТ в терористичних 

цілях є предметом обговорення в міжнародних організаціях як на міжнародному, так 
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і на регіональному рівнях, проблема боротьби з інформаційним тероризмом 

регулюється лише низкою міжнародних регіональних угод, а саме: Угодою між 

урядами держав-членів ШОС про співробітництво у сфері забезпечення МІБ, 

Конвенцією про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій ЛАД,              

а також Конвенцією Африканського Союзу з питань кібербезпеки та захисту 

персональних даних.  

Запропоновано розмежувати інформаційний (змістовний) та комунікаційний 

(технічний) елементи антитерористичного аспекту МІБ та при подальшій розробці 

міжнародно-правових норм визначати різний рівень відповідальності за такі методи 

використання мережі Інтернет в терористичних цілях, як: пропаганда, фінансування 

тероризму, підготовка терористів, планування терористичного акту та власне 

вчинення акту тероризму за допомогою мережі Інтернет.   

12. Кримінально-правовий аспект МІБ, що являє собою міжнародно-правовий 

механізм боротьби з інформаційною злочинністю, як і інші аспекти МІБ, не знайшов 

конвенційного закріплення на універсальному рівні. Переговорний процес щодо 

розробки універсального міжнародного договору з питань боротьби                                   

з інформаційною злочинністю ускладнюється відсутністю уніфікованого підходу до 

критеріїв класифікації інформаційних злочинів.  

Встановлено, що використання ІКТ в злочинних цілях регулюється лише 

регіональними договорами та актами внутрішнього законодавства регіональних 

інтеграційних об’єднань. З’ясовано, що міжнародно-правові договори з питань 

боротьби з інформаційною злочинністю останніх років закріплюють не лише 

розмежування на злочини, пов’язані з ІКТ та традиційні види злочинів, вчинені за 

допомогою ІКТ, а й передбачають новий прогресивний підхід, що полягає                           

у визнанні використання ІКТ при вчиненні звичайних видів злочинів обтяжуючою 

обставиною. Доведено, що виокремлення в окрему групу злочинів, пов’язаних                  

з контентом у переважній більшості регіональних міжнародних договорів свідчить 

про визнання державами наявності інформаційного та комунікаційного елементів 

кримінально-правового аспекту МІБ.  
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АНОТАЦІЯ  

Грицун О. О. Міжнародно-правове забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016.  

Дисертація присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки (МІБ). У роботі узагальнено 

міжнародно-правові концептуальні підходи до розуміння МІБ у міжнародному праві 

та її окремих аспектів. Запропоновано авторське визначення поняття МІБ та 

визначено місце інституту МІБ у системі сучасного міжнародного права.                         

У дослідженні запропоновано авторську періодизацію етапів становлення та 

розвитку інституту МІБ та визначено принципи його регулювання.  

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз міжнародно-правового 

забезпечення МІБ на універсальному рівні, а саме в рамках ООН та МСЕ, а також на 

регіональному рівні – в рамках Ради Європи, ШОС, СНД, ЛАД, АC, ЄС, НАТО, 

ОБСЄ, ОЕСР, ОАД та ряду інших. Окрему увагу в дослідженні присвячено аналізу 

позиції України на міжнародній арені щодо забезпечення МІБ на універсальному та 

регіональному рівнях. Надано теоретичні та практичні рекомендації щодо 

модернізації законодавства України в цій сфері. Автором досліджено формування 

міжнародно-правових основ військово-політичного, антитерористичного та 

кримінально-правового аспектів МІБ.    

Ключові слова: міжнародна інформаційна безпека, міжнародна кібербезпека, 

інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна війна, кібервійна, 
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сучасне міжнародне право, Інтернет, міжнародний мир та безпека.      
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университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2016.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию международно-

правового обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).              

В работе обобщены международно-правовые концептуальные подходы                              

к пониманию МИБ в международном праве и ее отдельных аспектов. Предложено 

авторское определение понятия МИБ и определено место института МИБ                          

в современном международном праве. В исследовании предложена авторская 

периодизация этапов становления и развития института МИБ и определены 

принципы его регулирования.  

В диссертационном исследовании проанализировано международно-правовое  

обеспечение МИБ на универсальном уровне, а именно в рамках ООН и МСЭ,                    

а также на региональном уровне – в рамках Совета Европы, ШОС, СНГ, ЛАГ, АC, 

ЕС, НАТО, ОБСЕ, ОЭСР, ОАГ и ряда других. Особое внимание в исследовании 

уделено анализу позиции Украины на международной арене касательно 

обеспечения МИБ на универсальном и региональном уровнях. Представлены 

теоретические и практические рекомендации модернизации законодательства 

Украины в этой сфере. Автором проанализировано формирование международно-

правовых основ военно-политического, антитеррористического и уголовно-

правового аспектов МИБ. 

Ключевые слова: международная информационная безопасность, 

международная кибербезопасность, информационно-коммуникационные 

технологии, информационная война, кибервойна, информационный терроризм, 
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SUMMARY 

Olha O. Hrytsun International Legal Framework of International Information 

Security. – Manuscript. 

PhD thesis in Law, specialty 12.00.11 – International Law. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The subject of this thesis is a complex research of the international legal framework 

of international information security (IIS). The research generalizes the international legal 

conceptual approaches to the comprehension of IIS and its elements in the international 

law. It is proved that at the current stage of development modern international law lacks a 

unified approach to understanding of IIS and potential threats to international security in 



20 

 

the cyberspace. On the basis of the analysis of the doctrinal  approaches to understanding 

of this notion and of the 5 existing regional conventions, namely:  Agreement on 

Cooperation in Ensuring International Information Security between the Member States of 

the Shanghai Cooperation Organization, Commonwealth of Independent States’ 

Agreement on Cooperation in Combating Offences Related to Computer Information, the 

Convention on Cybercrime of the Council of Europe, the League of Arab States 

Convention on Combating Information Technology Offences and African Union 

Convention on Cyber Security and Personal Data protection,  the author identifies the two 

main terms that have been formed to define the notion: «international information 

security» and «international cyber security».  

The researcher suggests her own definition of the IIS and determines the place of 

the institute of IIS in the framework of modern international law. Besides, it has been 

revealed that the formation of IIS system is affected by the two points of view. The 

adherents of the first approach restrict their understanding of IIS to penalty for crime in the 

cyberspace. The proponents of the other perspective insist on a broader interpretation of 

IIS and include the military and political, anti-terrorist and criminal-legal aspects into the 

sphere of IIS regulation.   

The author argues that the absence of at least one of the IIS aspects will result in 

limiting the subject of regulation and will disable the establishment of an effective 

international legal mechanism for ensuring IIS, capable of responding to threats in the 

cyberspace. The author has suggested her own categorization of the stages of development 

of the institute of IIS and defined the principles of its regulation. 

The thesis provides an in-depth analysis of international legal provision of IIS at a 

global level, namely in the framework of the United Nations Organization and 

International Telecommunication Union, as well as at the regional level, in the framework 

of Council of Europe, Shanghai Cooperation Organization, Commonwealth of 

Independent States, League of Arab States, African Union, European Union, North 

Atlantic Treaty Organization, Organization for Security and Co-operation in Europe, 

Organization for Economic Co-operation and Development, Organization of American 

states and some others. The analysis made testifies that the conventional mechanism for 

ensuring IIS exists only at a regional level, while globally, the IIS issues are regulated by 

the norms of the so called «soft law».  

A special consideration is given to the analysis of Ukraine’s stand on the 

international arena in regard to IIS at the global and regional levels. The author presents 

the theoretical and practical recommendations to modernize the Ukrainian legislation in 

this sphere with regard to the three-element structure of IIS.  

The author has researched the formation of the international-legal foundation of 

military-political, anti-terrorist and criminal-legal aspects of IIS. The necessity of 

separation of information (content) and communicative (technical) elements of each IIS 

aspect have been reasoned. 

Keywords: international information security, international cyber security, 

information and communication technologies, information warfare, cyberwar, information 

terrorism, information crime, cyber-crime, cyberspace, modern international law, Internet, 

international peace and security. 


