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ВСТУП 

 

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 
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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 

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, насамперед, 

з огляду на агресію Російської Федерації проти України, адже конфронтація між 
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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. Кершішнігом, 

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.  

Певні аспекти 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; 
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- 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 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 міжнародної інформаційної безпеки, 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: 
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- 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           

в контексті особливостей 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 
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позицій термінології, логіки та побудови, зважаючи на актуалізацію для України 

питання забезпечення інформаційної безпеки; 

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 

застосовувати в системі 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 ґрунтовного вивчення та 

аналізу нормативних документів міжнародних організацій та існуючих наукових 

концепцій.   
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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 «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.  
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РОЗДІЛ 1. 

ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

1.1. Поняття інституту міжнародної інформаційної безпеки в сучасному 

міжнародному праві  

Протягом тривалого часу  (з другої половини 70-х років ХХ сторіччя і до 

нашого часу) в науці і практиці міжнародного права відбувається розвиток одного 

з важливих інститутів сучасності – інституту міжнародної інформаційної безпеки. 

Впродовж майже 40 років висловлювались різні погляди, ідеї і концепції 

щодо його визначення, складу, можливості міжнародно-правового регулювання 

на регіональному та універсальному рівнях, перспектив розвитку та його місця в 

загальній структурі міжнародної безпеки. Одним із ключових питань дослідження 

є визначення поняття інституту міжнародної інформаційної безпеки. 

Зважаючи на доволі довгий період відсутності однозначного сприйняття 

інституту МІБ в міжнародному праві, варто розглянути погляди, що 

висловлювались в його доктрині, концептуальні підходи і визначення, що 

пропонувались при розробці і прийнятті міжнародних угод. Це надасть 

можливість комплексно поглянути на розуміння інституту МІБ та визначити його 

місце в загальній системі міжнародної безпеки. 

Одним із перших науковців, хто розкрив своє бачення концепції 

міжнародної інформаційної безпеки, став В. А. Василенко. Він висловив думку 

про те, що інформаційна безпека займає особливе місце у всеохоплюючій системі 

міжнародного миру та безпеки. На його думку, концепція МІБ включає в себе:  

«1) відмову від стереотипів «холодної війни»; 2) рівноцінний міжнародний обмін 

різноманітною та повною інформацією з метою напрацювання політики, що не 

наносить нікому шкоди; 3) виховання в широких мас населення всіх країн світу 

нового політичного мислення, що відповідає реаліям ядерної доби в умовах 

сучасного етапу науково-технічної революції; 4) заборону пропаганди воєнної, 

екологічної, економічної, культурної, психологічної агресії в будь-якій формі;       
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5) засудження колоніалізму, національної, расової та релігійної ненависті, 

дискримінації, ворожнечі та насилля; 6) налагодження широкого рівноправного та 

взаємовигідного міжнародного співробітництва у сфері поширення інформації і 

обміну нею з метою встановлення у світі належних морально-психологічних умов 

для створення та ефективного функціонування всеохоплюючої системи 

міжнародного миру та безпеки» [1, с. 271-272].  

Василенко В. А. наголошував на тому, що для побудови ефективної моделі 

всеохоплюючої системи міжнародного миру та безпеки необхідно враховувати 

правові форми та гарантії кожної із сфер міжнародної безпеки, включаючи 

інформаційну. Виходячи з цієї тези, науковець стверджував, що найбільш дієвими 

правовими формами закріплення та реалізації всеохоплюючої системи 

міжнародного миру та безпеки повинні бути загальні міжнародні договори, що 

доповнювали б Статут ООН. Своєю чергою, резолюції Генеральної асамблеї 

ООН, інших міжнародних організацій, двосторонні та багатосторонні договори 

щодо різних аспектів окремих сфер міжнародної безпеки могли б виступити в 

ролі проміжних форм у процесі напрацювання універсальних міжнародних 

договорів [1, с. 271-272].   

Талімончик В. П. також відстоює позиції розгляду МІБ як частини 

всеохоплюючої міжнародної безпеки. Досліджуючи питання інформаційної 

безпеки, в якості класифікатора автор використовує сферу суспільних відносин, 

на які поширюється інформаційна безпека, а саме – міжнародні та 

внутрішньодержавні суспільні відносини. Відповідно до цієї класифікації, вона 

чітко розмежовує поняття міжнародної інформаційної безпеки та 

внутрішньодержавної інформаційної безпеки. Талімончик В. П. розглядає 

міжнародну інформаційну безпеку як «властивість системи міжнародних відносин 

в сфері інформації, що забезпечує її стабільний стан та захищеність від 

негативних зовнішніх факторів» [2, с. 230]. Крім того, вона зазначає, що МІБ 

можна також трактувати як «сукупність вимог, що пред’являються до 

функціонування системи міжнародних відносин в сфері інформації, які 

забезпечують її захищеність від негативних зовнішніх факторів» [2, с. 231]. Варто 
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зазначити, що Талімончик В. П. звертає увагу й на той факт, що відносини, які 

виникають у процесі реалізації вимог МІБ, неоднорідні за своїм складом, а тому, 

спричиняють комплекс питань як міжнародного публічного, так і міжнародного 

приватного права [2, с. 231].  

На думку Кубишкіна О. В., всі дії, що стосуються питань інформаційної 

безпеки, можна класифікувати в залежності від змісту вказаних дій та характеру і 

ступеня їх небезпеки для особистості, суспільства, держави та міжнародного 

співтовариства загалом [3, с. 40-41]. Він виділяє три види таких дій: «1) найбільш 

небезпечні для держави та міжнародного співтовариства дії, що стосуються 

інформаційної безпеки, і які вчиняються однією державою чи групою держав по 

відношенню до іншої держави чи групи держав. Такі дії він об’єднує поняттям 

«інформаційна війна»; 2) небезпечні для держави та суспільства дії, що 

здійснюються для досягнення політичних, релігійних та інших цілей з метою 

створення атмосфери страху в державі чи державах, тобто «інформаційний 

тероризм»; 3) «інформаційні злочини» - дії, що стосуються інформаційної 

безпеки, та вчиняються особами, що переслідують злочинні цілі» [3, с. 41].  

Досліджуючи проблему міжнародно-правового забезпечення інформаційної 

безпеки, Смірнов О. О. виділяє чотири основні напрямки. Вони охоплюють: 

«протидію поширенню негативного контенту в мас-медіа та мережі Інтернет; 

захист інформації та інформаційних систем; боротьбу з кіберзлочинністю та 

кібертероризмом; протидію інформаційним війнам» [4, с. 17].  

Прокоф’єв К. В. підтримує точку зору про те, що МІБ в мережі Інтернет є 

невіддільною частиною проблеми забезпечення всеохоплюючої системи 

міжнародної безпеки [5, с. 114]. У своєму дослідженні Прокоф’єв К. В. проблему 

забезпечення інформаційної безпеки мережі Інтернет розглядає з позиції її 

розподілу на інформаційну безпеку держави, до якої включає боротьбу з 

інформаційними загрозами, кіберзлочини та кібертероризм, інформаційну безпеку 

кожної окремої особи, тобто проблему захисту особистих даних [5, с. 170-171]. 

Безумовно, він згадує про загрозу використання інформаційного потенціалу 

окремих держав проти інших та використання ІКТ в цілях, несумісних з 
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підтриманням міжнародного миру та стабільності, але основний акцент у своїй 

роботі Прокоф’єв К. В. робить на таких двох складових проблеми МІБ, як 

боротьба з кіберзлочинністю та кібертероризмом, а також захист персональних 

даних при транскордонному переміщенні інформації.  

Як справедливо зазначає Демідов О. В., концептуальною альтернативою 

таким підходам до розуміння МІБ є визначення сфери проблем та загроз безпеці 

через поняття «кібербезпека». Відповідно, прихильники такої концепції звужують 

середовище загроз з інформаційного до кіберпростору. Він звертає увагу та те, що 

проблематика кібербезпеки, насамперед, зосереджена на безпеці інфраструктури 

комп’ютерних мереж, а такі питання, як вплив інформаційних потоків на 

соціально-політичні та інші процеси, не входять до проблематики кібербезпеки, 

таким чином суттєво звужуючи предмет її регулювання [6, с. 136].  

Так, західні науковці в переважній більшості випадків використовують 

термін «кібербезпека», під яким розуміють «захист кіберпростору, електронної 

інформації, інформаційно-комунікаційних технологій в кіберпросторі, 

користувачів в кіберпросторі та їх особистісного, громадянського та 

національного потенціалів, включаючи будь-які їх інтереси, незалежно від того, 

матеріальні вони чи нематеріальні, якщо вони є вразливими в разі нападів у 

кіберпросторі» [7, с. 101].  

У глосарії ключових термінів з інформаційної безпеки під редакцією 

Річарда Кісселя кібербезпека визначена як «здатність захищати або боронити 

використання кіберпростору від кібератак» [8, с. 58]. У цьому ж словнику термін 

«інформаційна безпека» визначено як «захист інформації та інформаційних 

систем від несанкціонованого доступу, використання, розкриття, руйнування, 

зміни чи знищення з метою забезпечення її конфіденційності, цілісності та 

доступності» [8, с. 94].   

Під терміном кібербезпека часто розуміють «методи, технічні засоби та 

технології, що використовуються людьми з метою запобігання, виявлення і 

відновлення в разі нанесення шкоди конфіденційності, цілісності та доступності 

інформації в кіберпросторі. Кібербезпека стоїть на захисті критичної 
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інфраструктури» [9, с. 73], або ж «запобігання пошкодженню, захист і 

відновлення комп’ютерів, електронних систем зв’язку, електронних послуг 

зв’язку, дротового зв’язку та електронних засобів зв’язку, в тому числі 

інформації, що там міститься з метою забезпечення її доступності, цілісності, 

автентичності, конфіденційність і непідробленості» [10, с. 58]. 

Ще одним із найпоширеніших поглядів на кібербезпеку, закріпленим                  

у стратегії кібербезпеки Європейського Союзу 2013 року, є її розуміння як 

«гарантії та дії, що використовуються для захисту кіберпростору яз з цивільної, 

так і з військової точок зору від загроз, що пов’язані зі шкідливим впливом чи 

можуть нанести шкоду його взаємозалежним мережам та інформаційній 

інфраструктурі. Кібербезпека покликана зберігати доступність і цілісність мереж 

та інфраструктури, а також конфіденційність інформації, що там розміщена»            

[11, с. 2]    

Однією із спроб погодження термінології та напрацювання спеціального 

глосарію з перекладом ключових термінів на дві мови – англійську та російську у 

сфері МІБ стало спільне дослідження Інституту Захід-Схід та Інституту з проблем 

інформаційної безпеки МДУ імені М. В. Ломоносова, що отримало назву 

«Російсько-американський базовий перелік критичних понять у сфері 

кібербезпеки».  

Перша редакція цього глосарію з’явилась у 2011 році та містить у собі 

визначення 20 термінів, що були розподілені на три блоки. Перший блок містить 

визначення таких термінів, як: кіберпростір, кіберінфраструктура, кіберсервіси 

(послуги, служби), критично важливий кіберпростір, критично важлива 

кіберінфраструктура та критично важливі кіберсервіси. Другий блок включає такі 

терміни: кіберзлочин, кібертероризм, кіберконфлікт, кібервійна та кібербезпека. 

Зупинимось на визначенні кібербезпеки. В розумінні авторів глосарію 

кібербезпека – це «здатність (кіберпростору, кіберсистеми) протистояти умисним 

та/чи неумисним загрозам, а також, реагувати на них і відновлюватись після 

впливу цих загроз». Третій блок включає визначення таких термінів: боєві дії в 

кіберпросторі, кібератака, кіберконтратака, оборонні заходи протидії в 
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кіберпросторі, кібероборона, оборонні можливості в кіберпросторі, наступальні 

можливості в кіберпросторі, використання переваг у кіберпросторі та засоби 

кіберстримування [12, с. 18-48]. Відповідь на питання, чому в глосарії 

використовується виключно префікс «кібер-» і жодного разу ми не знаходимо 

його в перекладі – «інформаційна (-ий)», міститься у вступі до глосарію, де 

дається короткий огляд підходів до змістовного наповнення цих понять. Там 

зазначається, що з позиції російських фахівців, термін «інформаційний» має 

більш широке значення, виходячи з того, що інформація має дві характеристики: 

змістовну та технічну, а термін «кібер» охоплює лише її технічний аспект. 

Представники Росії розуміють інформаційну безпеку як сукупність людського, 

соціального, духовного та технічного аспектів, в той час як «кібер» відображає 

лише останній з них. Вони наголошують на тому, що захист населення від 

тероризму та цензури також є важливими елементами «інформаційної безпеки». 

Американські вчені не заперечують проти інших аспектів інформації, але 

вважають її поза межами предмету регулювання. Проте, американці заперечують 

проти регулювання змістовного наповнення інформації, оскільки вбачають у 

цьому спробу внести цензуру в регулювання мережею Інтернет та намагання 

обмежити поінформованість населення. Після консультацій було вирішено 

обмежитись терміном «кібербезпека» у вузькому його сенсі як частини 

«інформаційної безпеки», обґрунтовуючи це тим, що наразі проблеми 

«кібербезпеки» потребують негайного врегулювання [12, с. 17].   

Нова редакція глосарію з’явилась у 2014 році та була розширена до 40 

термінів. Документ зберіг поділ на три блоки, кожен з яких було доповнено 

новими термінами. До першого блоку були додані такі терміни, як: 

інформаційний простір, кібероб’єкт, кіберактив, кіберсила та кібербоєць. 

Важливим кроком стало визначення поняття «інформаційний простір», під яким 

розуміється «будь-яке середовище, в якому інформація створюється, через яке 

передається, приймається, в якому зберігається, обробляється та знищується» [13, 

с. 23]. Такий підхід фактично закріпив російський підхід до розуміння 

інформаційного простору. До другого блоку понять було додано такі: 
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інформаційна операція, інформаційна війна, інформаційний конфлікт, 

кіберпроникнення, кіберзагроза, кіберексфільтрація, кібершпигунство та 

кібероперація. Третій блок було поповнено визначеннями: інформаційне 

домінування, інформаційна операція, домінування в операційних операціях, 

інформаційна безпека, кіберзброя, кібервразливість і кіберрозвідка. Так, вперше 

дві діаметрально різні підходи були об’єднані в спільному розумінні 

«інформаційної безпеки» як «здатності інформаційного простору протистояти 

загрозам, реагувати на них та відновлюватись (після нанесення шкоди)» [13,             

с. 55]. 

Ще одним важливим напрацюванням в розробці термінології у сфері 

міжнародної інформаційної безпеки став Словник-довідник з інформаційної 

безпеки для Парламентської Асамблеї Організації Договору про колективну 

безпеку 2014 року. У вступній частині до словника наголошується на тому, що 

понятійний апарат в різних галузях законодавства обумовлюється характером 

відносин, що регулюються. [14, с. 5]. 

У словнику надано два визначення МІБ. Перше з них визначає МІБ як «стан 

міжнародних відносин, що виключає порушення світової стабільності та 

створення загрози безпеці держави та світового співтовариства в інформаційному 

просторі» [14, с. 39]. У другому визначення МІБ розуміється як «стан глобального 

інформаційного простору, в якому виключено можливості порушення прав 

особистості, суспільства та прав держав в інформаційній сфері, а також 

можливості деструктивного та протиправного впливу на елементи національної 

критичної інформаційної інфраструктури» [14, с. 39].  

Треба відзначити, що в словнику також надано визначення міжнародної 

інформаційної та комунікаційної безпеки, під якою розуміється «стан 

міжнародних відносин, що виключає порушення світової стабільності та 

створення загрози безпеці держави та світового співтовариства в сфері 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій» [14, с. 39]. 

Такого ж розуміння, як у першому визначенні, дотримуються Ященко В. В., 

Сальніков О. О. та Карасєв П. О. Вони наголошують на тому, що визначальним у 
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розумінні МІБ, як і інформаційної безпеки загалом, є розуміння «загрози». Вони 

визначають загрози в інформаційній сфері як «фактори, що створюють небезпеку 

для особистості, суспільства, держави і їх інтересів в інформаційному просторі» 

[15, с. 168] та виділяють 4 типи таких загроз: загроза конституційним правам та 

свободам людини і громадянина; загроза інформаційному забезпеченню 

державної політики; загроза розвитку індустрії інформації, включаючи індустрію 

засобів інформатизації, телекомунікації, зв’язку та інше; та загроза безпеці 

інформаційно-комунікаційних засобів і систем [15, с. 168-169]. Знов таки, 

акцентуючи на тому, що термін «кібер» охоплює лише четверту загрозу та не 

поширюється на перші три, чим суттєво звужує розуміння МІБ. 

Необхідність створення єдиного термінологічного апарату та чітких 

термінологічних і концептуальних меж неодноразово порушувалась у рамках 

міжнародних організацій, конференцій та форумів. Незважаючи на наявність 

певних напрацювань в цьому напрямку, проблема визначення єдиних термінів у 

сфері міжнародної інформаційної безпеки все ще залишається актуальною.  

У рамках Організації Об’єднаних Націй питання розробки загальної 

термінології та визначень у сфері МІБ вперше було порушено в доповіді Групи 

урядових експертів (ГУЕ) щодо досягнень у сфері інформатизації й 

телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки, що була заслухана у 2010 році 

під час проведення 65-ї сесії ГА ООН. Варто звернути увагу на те, що ГУЕ не 

використовує терміни ані «міжнародна інформаційна безпека», ані 

«кібербезпека», а під час підготовки доповідей та проектів резолюцій широко 

застосовується термін «інформаційно-комунікаційні технології в контексті 

міжнародної безпеки» [16, с. 11].  

Концепція міжнародної інформаційної безпеки в рамках ООН знайшла своє 

відображення в резолюціях ГА ООН «Досягнення у сфері інформатизації та 

комунікації в контексті міжнародної безпеки», що приймаються щорічно, 

починаючи з 1998 року.  

Загалом, ООН спрямовує свою діяльність й у напрямках боротьби із 

злочинним використанням інформаційних технологій, про що свідчать 
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однойменні резолюції ГА ООН, створення глобальної культури кібербезпеки та 

захисту найважливіших інформаційних структур [17, с. 8-9]. 

У 1999 році у відповідь на вербальну ноту Генерального секретаря ООН 

Російська Федерація запропонувала проект «Принципів, що стосуються 

міжнародної інформаційної безпеки». Відповідно до положень цього документа, 

під міжнародною інформаційною безпекою розуміється «стан міжнародних 

відносин, що виключає порушення світової стабільності та створення загрози 

безпеки держави і світового співтовариства в інформаційному просторі [18, с. 4].  

У документі визначено типологію термінів у сфері МІБ та 5 основних 

принципів. Принцип 1 встановлює, що діяльність кожної держави та інших 

суб’єктів міжнародного права в міжнародному інформаційному просторі повинна 

сприяти загальному соціальному та економічному розвитку і здійснюватись таким 

чином, щоб відповідати завданням сталого миру та безпеки, суверенних прав 

інших держав, інтересам безпеки, принципам мирного врегулювання спорів та 

конфліктів, незастосування сили, невтручання у внутрішні справи, поваги до прав 

і свобод людини. Принцип 2 проголошує, що держави повинні прагнути до 

обмеження загроз у сфері МІБ. Принцип 3 підкреслює, що ООН та її 

спеціалізовані установи сприятимуть міжнародному співробітництву, метою 

якого є обмеження загроз у сфері МІБ та формування відповідної міжнародно-

правової бази. Принцип 4 наголошує, що держави та інші суб’єкти міжнародного 

права повинні нести міжнародну відповідальність за діяльність в інформаційному 

просторі, яка здійснюється ними, під їх юрисдикцією або в рамках міжнародних 

організацій, членами яких вони є і за відповідність такої діяльності принципам, 

які містяться в цьому документі. Принцип 5 закріплює, що будь-які суперечки 

між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, які виникають при 

застосуванні цих принципів, регулюються за допомогою встановлених процедур 

мирного врегулювання [18, с. 5-7]. 

Зупинимось детальніше на роботі Групи урядових експертів ООН, що 

вперше була створена у 2004 році з експертів, що представляли різні регіони 

світу. Метою створення ГУЕ ООН стало дослідження існуючих та потенційних 
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загроз у сфері МІБ та розробки заходів щодо їх попередження і усунення з 

урахуванням необхідності зберегти вільний потік інформації [19, с. 2-3].  

ГУЕ ООН провела три сесії засідань, під час проведення яких розглянула 

загрози, що виникають в інформаційному просторі та  міжнародні концепції щодо 

посилення безпеки глобальних інформаційних систем та, з огляду на принципові 

розбіжності в поглядах експертів, не було досягнуто консенсусу щодо єдиної 

доповіді групи [20, с. 2]. 

У 2006 році було вирішено поновити мандат ГУЕ з 2009 року. У 2010 році 

ГУЕ за результатами своєї роботи представила доповідь щодо досягнень у сфері 

інформатизації й телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки, в якій визнала 

існуючі та потенційні загрози в сфері інформаційної безпеки серйозним викликом  

для світового співтовариства у XXI столітті та наголосила, що за своєю суттю 

загрози кібербезпеці не є виключно цивільними чи воєнними технологіями, вони 

мають подвійний характер. Проблематичними є також питання встановлення 

джерела підривних дій, особистості правопорушника та мотивації. До джерел 

загроз ГУЕ відносить: держави та такі недержавні суб’єкти як злочинці та 

терористи [16, с. 6]. В доповіді зазначено, що терористи використовують ІКТ в 

переважній кількості випадків для обміну повідомленнями, збору інформації, 

вербовки прихильників, організації діяльності та пропаганди своїх ідей, але не 

виключено і використання їх для прямих нападів. Крім того, все більше держав 

розробляють ІКТ як інструменти ведення війни і для застосування їх в політичних 

цілях. Занепокоєність викликає також зростаюча кількість фізичних осіб, груп та 

організацій, включаючи злочинні організації, що виконують посередницькі 

функції в здійсненні підривної діяльності від імені інших. До того ж, існує 

тенденція включення в ІКТ шкідливих секретних функцій, що може підірвати 

довіру до товарів та послуг. Величезною проблемою все ще залишається різний 

ступінь оснащення ІКТ та їх безпеки в різних державах, що підвищує вразливість 

глобальної мережі [16, с. 7].  

Відповідно до вищезазначених загроз, ГУЕ було запропоновано такі кроки з 

розробки заходів протидії їм: продовження діалогу між державами з метою 
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обговорення норм, що стосуються державного використання ІКТ, скорочення 

колективного ризику та захисту критичної національної та міжнародної 

інфраструктури; застосування заходів щодо посилення довіри, забезпечення 

стабільності та зменшення ризиків у зв’язку з наслідками державного 

використання ІКТ, включаючи обмін інформацією між державами з питань 

використання таких технологій в конфліктах; здійснення обміну інформацією про 

національні закони та національні стратегії посилення безпеки ІКТ, принципи та 

передові методи; розробки заходів сприяння створення потенціалу в менш 

розвинутих державах; можливість розробки загальної термінології та визначень 

[16, с. 9].   

Наступний етап діяльності Групи урядових експертів тривав із 2010 по 2013 

роки. В доповіді ГУЕ, заслуханій під час проведення 68-ї сесії ГА ООН, 

експертами було запропоновано низку рекомендацій щодо протидії загрозам у 

сфері інформаційної безпеки. Вищезазначені рекомендації було розділено на 3 

блоки: рекомендації щодо норм, правил, та принципів відповідальної поведінки 

держав; рекомендації щодо заходів посилення довіри та обміну інформацією, а 

також рекомендації щодо заходів нарощування потенціалу [21, с. 4].  

До рекомендацій щодо норм, правил, та принципів відповідальної поведінки 

держав представники ГУЕ віднесли такі: міжнародне право, зокрема, Статут 

Організації Об’єднаних Націй повинен застосовуватись та має важливе значення 

для підтримання миру та стабільності, а також створення відкритого, безпечного, 

мирного та доступного інформаційного середовища; державний суверенітет та 

міжнародні норми та принципи, що витікають із принципу державного 

суверенітету, поширюються на поведінку держав в рамках діяльності, пов’язаної з 

використанням ІКТ та на юрисдикцію держав над інформаційно-комунікаційною 

інфраструктурою на їх території; зусилля держав, спрямовані на забезпечення 

безпеки ІКТ, повинні відповідати принципу поваги до основних прав та свобод 

людини і громадянина, закріплених в Загальній декларації прав людини та інших 

міжнародних документах; держави повинні активізувати співробітництво в 

боротьбі з використанням ІКТ в злочинних чи терористичних цілях, погоджувати 
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свої правові підходи та розвивати практичне співробітництво між відповідними 

правоохоронними органами та органами прокуратури; держави зобов’язані 

виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо міжнародних протиправних дій та 

не використовувати посередників для їх здійснення, а також протистояти 

недержавним суб’єктам у використанні на їх території ІКТ в незаконних цілях; 

держави повинні сприяти тому, щоб приватний сектор та громадянське 

суспільство відігравали належну роль в посиленні інформаційної безпеки, 

включаючи безпеку системи виробництва та збуту інформаційних товарів та 

інформаційно-технічних послуг [21, с. 9-11].  

Рекомендації щодо заходів посилення довіри та обміну інформацією, своєю 

чергою, сприятимуть активізації практичного співробітництва між державами. З 

цією метою ГУЕ рекомендує підтримувати регулярний інституціональний діалог з 

широким колом учасників під егідою ООН, а також регулярний діалог в рамках 

двосторонніх, регіональних та багатосторонніх форумів та інших міжнародних 

організацій.  

До вищезазначених рекомендації увійшли такі: добровільний обмін 

думками та інформацією про національні стратегії та політику, процеси 

прийняття рішень, відповідні національні організації та заходи, спрямовані на 

розвиток міжнародного співробітництва як на двосторонній основі, так і в рамках 

регіональних груп та міжнародних форумів; створення двосторонніх, 

регіональних та багатосторонніх консультативних рамок для проведення 

практикумів, семінарів та інших освітніх заходів з метою вивчення питання 

протидії деструктивним інцидентам з використанням ІКТ; удосконалення обміну 

інформацією між державами про інциденти, пов’язані з безпекою ІКТ, шляхом 

більш ефективного використання існуючих каналів чи створення нових каналів та 

механізмів для отримання, збору, аналізу та поширення інформації про ці 

інциденти, а також сприяння створенню механізмів їх завчасного попередження; 

двосторонній обмін інформацією та тісна взаємодія між національними групами 

екстреної готовності до комп’ютерних інцидентів, а також об’єднання таких груп 

з метою підтримання діалогу на політичному та стратегічному рівнях; 
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розширення співробітництва у сфері протидії інцидентам, що можуть стосуватись 

інфраструктури ІКТ чи об’єктів критичної інфраструктури, зокрема обмін 

досвідом між державами щодо протидії злочинним діянням недержавних 

суб’єктів; удосконалення механізмів співробітництва між правоохоронними 

органами [21, с. 11-12].  

ГУЕ підкреслила у своїй доповіді, що вирішальним фактором підвищення 

ефективності спільних глобальних зусиль із зміцнення безпеки при використанні 

ІКТ є нарощення потенціалу державами. Зокрема це стосується держав із суттєво 

нижчим рівнем технічного розвитку, їм може знадобитись допомога в посиленні 

безпеки критично важливої інфраструктури (КВІ), розвитку технічних навиків та 

розробці відповідної законодавчої та нормативно-правової бази. Тому, до 

рекомендацій щодо нарощення потенціалу були віднесені такі: надання підтримки 

двостороннім, регіональним, багатостороннім та міжнародним заходам щодо 

нарощення потенціалу з метою посилення безпеки використання ІКТ та критично 

важливої інфраструктури, розвиток національної правової бази, зміцнення 

потенціалу правоохоронних органів, боротьба з використанням ІКТ в злочинних 

чи терористичних цілях, обмін новітнім досвідом; створення та зміцнення 

потенціалу реагування на інциденти, сприяння розвитку та використанню 

електронних засобів освіти, професійна підготовка в питаннях безпеки ІКТ з 

метою подолання «цифрового розриву» та надання допомоги країнам, що 

розвиваються; розширення співробітництва та передача знань і технологій для 

попередження інцидентів в сфері захисту ІКТ та ліквідація їх наслідків; надання 

сприяння науково-дослідницьким інститутам та університетам з метою 

продовження їх роботи над вищезазначеною проблематикою [21, с. 12-13].  

Група урядових експертів дійшла висновку, що прогрес в посиленні безпеки 

використання ІКТ сприятиме досягненню восьмої цілі розвитку тисячоліття – 

формування глобального партнерства з метою розвитку, визначеній ООН [22,              

с. 7]. 

Оновлена ГУЕ була створена у 2014 році, її розширену та деталізовану 

доповідь було заслухано під час проведення 70-ї сесії ГА ООН. Аналізуючи 
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існуючі та нові загрози у сфері використання ІКТ, Групою урядових експертів 

було відмічено, що особливе занепокоєння викликає більш широке застосування 

ІКТ терористами, екстремістами та організованими злочинними угрупуваннями, 

напади на критично важливі об’єкти інфраструктури держав, різке збільшення 

кількості випадків злочинного використання ІКТ державними та недержавними 

суб’єктами, а також збільшення вірогідності використання ІКТ в майбутніх 

конфліктах між державами [23, с. 8-9]. Особливо хочеться відмітити, що в новій 

доповіді Групи урядових експертів було збережено попередню структуру 

рекомендації щодо трьох основних напрямків співробітництва, зазначених вище, 

проте, окремим розділом виокремлено питання застосування норм міжнародного 

права до використання ІКТ.  

Зупинимось детальніше на напрямках співробітництва держав. Що 

стосується норм, правил та принципів відповідальної поведінки держав, то їх було 

доповнено такими обов’язками: продовжувати співробітництво щодо розробки та 

втілення в життя заходів посилення стабільності та безпеки у використанні ІКТ; а 

в разі виникнення інцидентів, держави мають враховувати всю доступну 

інформацію, включаючи загальний контекст події; держави не повинні умисно 

дозволяти використовувати їх території для вчинення протиправних дій з 

використанням ІКТ; держави повинні здійснювати співробітництво з метою 

надання взаємної допомоги та переслідування осіб, винних в терористичному чи 

злочинному використанні ІКТ; держави повинні забезпечувати дотримання прав 

людини в мережі Інтернет; держави повинні захищати свою КВІ від загроз в сфері 

ІКТ та надавати допомогу іншим державам, якщо їх критично важлива 

інфраструктура стала об’єктом нападу; держави повинні забезпечувати безпеку 

інформаційних продуктів та перевіряти канали поставки програмних та технічних 

засобів; держави повинні відповідально надавати інформацію щодо факторів 

вразливості в сфері ІКТ та методів боротьби з ними; держави не повинні 

використовувати групи екстреного реагування на комп’ютерні інциденти для 

злочинної міжнародної діяльності [23, с. 9-11].  



28 

Перелік заходи посилення довіри між державами було розширено такими 

рекомендаціями: визначення на політичному та технічному рівнях контактних 

центрів для розгляду інцидентів у сфері ІКТ; створення механізмів для 

проведення двосторонніх, регіональних, субрегіональних та багатосторонніх 

консультацій з метою зниження ризику хибного розуміння ситуації та ескалації 

конфлікту; посилення транскордонного співробітництва між державами шляхом 

надання інформації про національні стратегії та зусилля посилення безпеки в 

сфері ІКТ, створення правових, дипломатичних та технічних механізмів розгляду 

запитів щодо ІКТ, механізмів та процесів консультацій між державами, розробки 

класифікації інцидентів в сфері ІКТ з урахуванням їх масштабу та серйозності; 

укладання угод між відповідними органами держав щодо протидії інцидентам, 

розгляду запитів, обміну кадрами, та напрацюваннями науково-дослідних 

установ; створення координаційних центрів, національних груп екстреного 

реагування на комп’ютерні інциденти, розширення та підтримка співробітництва 

між ними; виконання прохань інших держав щодо розслідування злочинів у сфері 

ІКТ відповідно до їх юрисдикції [23, с. 11-13].  

Питання нарощення потенціалу у сфері ІКТ не залишилось поза увагою 

ГУЕ, було запропоновано надавати державам, що звертаються за допомогою, 

підтримку у таких сферах: посилення механізмів взаємодії з національними 

групами екстреного реагування; забезпечення підготовки кадрів та обмін 

інформацією про досвід в правовій та технічній сферах; забезпечення доступу до 

технологій, необхідних для забезпечення безпеки ІКТ; розробка процедур 

взаємодопомоги щодо реагування на інциденти; сприяння транскордонному 

співробітництву; поширення інформації та нарощення потенціалу у сфері 

забезпечення безпеки ІКТ в національних стратегіях та державних бюджетах; 

сприяння нарощенню потенціалу у сфері проведення криміналістичної експертизи 

чи спільних дій, спрямованих проти злочинного чи терористичного використання 

ІКТ; розробка регіональних підходів до нарощення потенціалу [23, с. 14-15]. 

Щодо питання застосування норм міжнародного права до використання 

ІКТ, експерти дійшли висновку, що суверенітет держав, а також норми та 
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принципи, що з нього витікають, повинні застосовуватись до діяльності держав у 

сфері ІКТ та до юрисдикції над інфраструктурою ІКТ на території держав. Тому, 

експертами було сформульовано такі положення: держави мають юрисдикцію над 

інфраструктурою ІКТ, що розташована на їх території; при використанні ІКТ 

держави разом із іншими зобов’язаннями, передбаченими міжнародним правом, 

повинні дотримуватись принципів: суверенної рівності держав, мирного 

вирішення міжнародних суперечок, поваги до державного суверенітету, 

невтручання у внутрішні справи інших держав, відмови в міжнародних 

відносинах від застосування сили чи загрози застосування сили проти 

територіальної цілісності чи політичної незалежності держав та поваги до прав та 

основних свобод людини в мережі Інтернет; застосовувати такі загальні принципи 

міжнародного права, як: гуманність, необхідність, пропорційність та 

індивідуалізація, відмова від використання недержавних суб’єктів для вчинення 

протиправних діянь та унеможливлення використання власної території для цих 

цілей. Особливо наголошено на тому, що звинувачення держави в організації та 

вчиненні протиправних діянь повинні бути обґрунтованими [23, с. 15-17]. 

Спираючись на всі вищезгадані рекомендації, ГУЕ дійшла висновку, що 

необхідно розробити уніфікований підхід до розуміння потенційних загроз 

міжнародному миру та безпеці у зв’язку з використанням ІКТ, а також єдине 

розуміння безпеки критично важливої інфраструктури. Головну відповідальність 

за підтримання миру та безпеки несуть держави, проте, залучення до цього 

процесу приватного сектору, науковців та громадянського суспільства сприятиме 

ефективності міжнародного співробітництва [23, с. 17-18]. Детальний розгляд 

концепцій використання ІКТ державами було винесено як тему для подальшого 

дослідження наступною ГУЕ, що була сформована у 2016 році. 

Експерти Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), розробляючи тексти 

резолюцій, рішень та рекомендацій, використовують термін «кібербезпека», під 

якою розуміють «набір засобів, стратегій, принципів забезпечення безпеки, 

гарантій безпеки, керівних принципів, підходів до управління ризиками, дій, а 

також професійну підготовку, практичний досвід, страхування та технології, що 
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можуть бути використані для захисту кіберпростору, ресурсів організацій та 

користувачів. Ресурси організацій та користувачів включають під’єднані 

комп’ютерні пристрої, персонал, інфраструктуру, додатки, послуги, системи 

електрозв’язку і всю сукупність переданої та/чи збереженої інформації в 

кіберпросторі. Кібербезпека полягає в спробі досягнення та збереження якостей 

безпеки  ресурсів організацій чи користувачів, направлених проти відповідних 

загроз безпеці в кіберпросторі» [24, с. 2]. 

На нашу думку, не можна оминути увагою розуміння інформаційної 

безпеки Міжнародною організацією з питань стандартизації (ISO) як однієї з 

провідних інституцій, що формує спеціалізовану систему всесвітньої 

стандартизації. Групі міжнародних стандартів щодо систем управління 

інформаційною безпекою присвоєно номер 27000 з відповідною подальшою 

нумерацією відповідно до кожної окремої підгрупи стандартів. Ці стандарти було 

розроблено Міжнародною організацією з питань стандартизації та Міжнародною 

електротехнічною комісією. Вони визначають вимоги до систем управління 

інформаційною безпекою, управління ризиками, а також ключові принципи щодо 

їх впровадження. Остання редакція Стандартів 27000 була опублікована у 2014 

році під назвою ISO/IEC 27000:2014 «Інформаційні технології – Методи 

забезпечення безпеки – Системи менеджменту інформаційної безпеки – 

Визначення та основні принципи». Відповідно до Стандарту 27000, інформаційна 

безпека – це «збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації» 

[25, с. 4]. Варто зауважити, що в роз’ясненні до цього визначення додаються ще 

такі властивості інформації, як «автентичність, прозорість, неспростовність та 

достовірність» [25, с. 4]. 

Як бачимо, різні науковці та експерти міжнародних організацій по-різному 

підходять до визначення поняття міжнародної інформаційної безпеки, своєю 

чергою, ми пропонуємо таке визначення: «міжнародна інформаційна безпека» – 

це стан, що забезпечується загальновизнаними і спеціальними принципами та 

нормами міжнародного права, який виключає порушення міжнародного миру і 
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безпеки як окремих держав, так і світового співтовариства в цілому у сфері 

інформації і комунікації.  

Складність визначення правової природи інституту МІБ полягає в тому, що 

він на сьогоднішній день перебуває в стані постійного розвитку, що викликаний 

перманентним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. На нашу 

думку, інститут міжнародної інформаційної безпеки виступає в якості 

міжгалузевого інституту, що представляє собою особливий і відокремлений 

комплекс норм і регулює міжгалузеву сферу відносин. Зокрема, інститут МІБ 

охоплює відносини в таких галузях міжнародного права, як: право міжнародної 

безпеки, міжнародне кримінальне право, міжнародне інформаційне право та 

міжнародне гуманітарне право.  

Зупинимось детальніше на аналізі існуючих конвенцій у сфері міжнародної 

інформаційної безпеки, що відображають різноманітні підходи до розуміння МІБ.  

Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав (СНД) у боротьбі зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації від             

01 червня 2001 року
1
 стала першим міжнародним регіональним документом з 

питань  міжнародної інформаційної безпеки.   

Цим документом держави-учасниці визначили та  закріпили список діянь в 

інформаційній сфері, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність, а також 

основні форми співробітництва держав, порядок призначення компетентних 

органів держав-учасниць, порядок надання запитів про сприяння, виконання 

таких запитів, врегулювала питання конфіденційності інформації та порядок 

вирішення спорів. Держави визначили для себе такі фори співробітництва:           

1) виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів та 

процесуальних дій у цій сфері; 2) обмін інформацією про злочини у сфері 

комп’ютерної інформації, про форми і методи розслідування злочинів у цій сфері 

та про національне законодавство і міжнародні договори, що регулюють ці 

                                                           
1
 Угоду було підписано 01 червня 2001 року Україною, Азербайджанською Республікою, Республікою Вірменія, 

Республікою Білорусь,  Республікою Казахстан, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Російською 

Федерацією, Республікою Таджикистан та Республікою Узбекистан. Угода набула чинності 14.03.2002.  
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питання; 3) планування та проведення скоординованих заходів щодо 

попередження, виявлення та розслідування комп’ютерних злочинів, надання 

сприяння в підготовці підвищення кваліфікації кадрів; 4) проведення спільних 

наукових досліджень; 5) створення інформаційних систем задля забезпечення 

виконання завдань по виявленню, запобіганню і розслідуванню комп’ютерних 

злочинів; 6) обмін нормативно-правовими актами та інше [26, с. 246-247].  

Угода держав-членів СНД не містить положень щодо боротьби з 

інформаційним тероризмом, а також положень щодо протидії інформаційній 

війні, таким чином, вона регулює лише кримінально-правовий аспект МІБ. Проте, 

прийняттям саме цього документа була здійснена перша спроба врегулювання 

питання МІБ на рівні міжнародних організацій.  

23 листопада 2001 року було прийнято наступний за хронологією подій 

документ у сфері забезпечення МІБ. Ним стала Конвенція Ради Європи про 

кіберзлочинність
2
. Зазначена конвенція також сконцентрувала свою увагу на 

врегулюванні лише кримінально-правового аспекту МІБ. Преамбула Конвенції 

чітко визначає, що вона спрямована на «зупинення дії, спрямованих проти 

конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних систем, мереж і 

комп’ютерних даних», а також на зловживання ними [27, с. 1]. Другу частину 

документа присвячено процедурним питання реалізації положень Конвенції та 

питанням юрисдикції.  

16 червня 2009 року в рамках Шанхайської Організації Співробітництва 

(ШОС) було прийнято документ, що  регулює усі три аспекти міжнародної 

інформаційної безпеки – військово-політичний, антитерористичний та 

кримінально-правовий. Цей документ отримав назву – Угода між урядами 

держав-членів ШОС про співробітництво в сфері забезпечення міжнародної 

                                                           
2
 Конвенцію РЄ було підписано 23 листопада 2001 року, вона вступила в силу 01 липня 2004 року, а набула 

чинності для України 01 липня 2006 року. Наразі її ратифікували 49 держав, а підписали – 55. Крім держав-членів 

Ради Європи до Конвенції долучились Австралія, Домініканська Республіка, Японія, Республіка Маврикій, 

Республіка Панама, Сполучені Штати Америки, в 2015 році – Канада та Демократична Соціалістична Республіка 

Шрі-Ланка, а в 2016 - Держава Ізраїль.  
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інформаційної безпеки
3
. Термін «міжнародна інформаційна безпека» відповідно 

до положень Додатку 1 до Угоди означає «стан міжнародних відносин, що 

виключає порушення стабільності у світі та створення загрози безпеці держав та 

світового співтовариства в інформаційному просторі» [28, с. 10]. Своєю чергою, 

«загроза інформаційній безпеці» визначена як «фактор, що створює небезпеку для 

особистості, суспільства, держави та їх інтересів в інформаційному просторі»                 

[28, с. 10].  Цим документом було визначено також цілі, напрямки, принципи і 

механізми співробітництва держав-учасниць та основні терміни у сфері МІБ, 

значення яких розкриватиметься у відповідних розділах дослідження.   

Угода між урядами держав-членів ШОС чітко класифікує загрози у сфері 

забезпечення МІБ, виходячи з її триелементної структури. Військово-політичними 

загрозами визнано: «розробку та застосування інформаційної зброї, підготовку та 

ведення інформаційної війни; використання домінуючого становища в 

інформаційному просторі з метою нанесення шкоди інтересам та безпеці інших 

держав; поширення інформації, що наносить шкоду суспільно-політичному, 

соціально-економічному, духовному, моральному та культурному середовищу 

інших держав; загрози безпечному та стабільному функціонуванню глобальних та 

національних інформаційних інфраструктур». Головна терористична загроза 

відповідно до положень Угоди – інформаційний тероризм, а кримінальна – 

інформаційна злочинність [28, с. 2].  

До основних напрямків співробітництва  відповідно до положень Угоди 

віднесено: визначення, погодження та здійснення необхідних спільних заходів у 

сфері забезпечення МІБ; напрацювання спільних заходів щодо розвитку норм 

міжнародного права у сфері обмеження поширення та застосування 

інформаційної зброї, що створює загрози для обороноздатності, національної та 

суспільної безпеки; протидія загрозам використання ІКТ в терористичних цілях; 

протидію інформаційній злочинності; проведення необхідних експертиз, 

                                                           
3
 Угоду було підписано Республікою Казахстан, Китайською Народною Республікою, Киргизькою Республікою, 

Російською Федерацією, Республікою Таджикистан та Республікою Узбекистан 16 червня 2009 року, вона 

вступила в силу 02 червня 2011 року. 
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досліджень та оцінок в сфері забезпечення інформаційної безпеки; сприяння 

забезпеченню стабільного функціонування та інтернаціоналізації управління 

глобальною мережею Інтернет; забезпечення інформаційної безпеки КВІ держав; 

розробку та імплементацію погодженої політики і організаційно-технічних 

процедур з реалізації можливостей використання електронного цифрового 

підпису та захисту інформації при транскордонному інформаційному обміні; 

обмін досвідом, підготовку фахівців тощо [28, с. 3-4].  

Угода ШОС також визначає три основні принципи співробітництва держав-

учасниць. До першого з них відноситься здійснення співробітництва та діяльності 

в міжнародному інформаційному просторі таким чином, щоб ця діяльність 

сприяла соціальному та економічному розвитку, була сумісна з цілями 

підтримання міжнародної безпеки та стабільності, відповідала основним 

принципам і нормам міжнародного права, включаючи принципи мирного 

врегулювання спорів, незастосування сили, невтручання у внутрішні справи, 

поваги до прав і свобод людини, принципам регіонального співробітництва та 

невтручання в інформаційні ресурси держав-учасниць. Другий принцип 

співробітництва базується на положенні про те, що діяльність держав-учасниць 

повинна бути сумісною із правом кожної держави шукати, отримувати та 

поширювати інформацію з урахуванням того, що це право може бути обмежено 

законодавством з метою захисту інтересів національної та суспільної безпеки. 

Третій принцип визначає право кожної держави-учасниці на захист 

інформаційних ресурсів та КВІ своєї держави від неправомірного використання і 

несанкціонованого втручання [28, с. 4].  

Основними формами та механізмами співробітництва відповідно до 

положень Угоди ШОС є визначення компетентних органів держав-учасниць, що 

будуть відповідальними за реалізацію положень цієї угоди, а також визначення 

каналів прямого обміну інформацією про конкретні напрямки співробітництва. 

Основним механізмом співробітництва визнано проведення консультацій між 

уповноваженими органами держав-учасниць один раз на шість місяців. Проте, на 

пропозицію однієї із сторін можливо також проведення позачергових 
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консультацій. Угода держав-членів ШОС також надає можливість державам-

учасницям укладати договори міжвідомчого характеру по конкретним напрямкам 

співробітництва компетентних органів держав-учасниць [28, с. 5]. 

У 2010 році країни-члени Ліги арабських держав (ЛАД) закріпили свій 

підхід до розуміння поняття МІБ в документі під назвою «Конвенція про 

боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій Ліги Арабських 

держав»
4
. У конвенції ЛАД надано визначення основних понять та чітко 

визначено, що її положення застосовуються до злочинів у сфері інформаційних 

технологій якщо такі злочини: було вчинено на території більш ніж однієї 

держави; коли вчинено злочини було в одній державі, а підготовка, планування чи 

організація вчинення відбувались в іншій державі чи державах; якщо злочини 

було вчинено організованою групою, що здійснює свою діяльність на території 

кількох держав; і якщо злочини було вчинено на території однієї держави, а 

шкідливі наслідки наступили на території іншої держави чи держав. При цьому, 

чітко наголошується, що держави, виконуючи зобов’язання, взяті на себе 

відповідно до положень цього документа, керуються у своїй діяльності 

принципами поваги до державного суверенітету та невтручання у внутрішні 

справи інших держав [29, с. 4]. Конвенція ЛАД передбачає кримінальне 

покарання за ряд злочинів у сфері інформаційних технологій, тобто, вона 

спрямована на врегулювання лише кримінально-правового аспекту міжнародної 

інформаційної безпеки, хоча містить положення, що стосується і врегулювання 

антитерористичного аспекту. 

Ще одним підходом до розуміння поняття МІБ є Конвенція Африканського 

Союзу (АС) з питань кібербезпеки та захисту персональних даних, яка була 

прийнята 27 червня 2014 року
5
. Основною метою Конвенції Африканського 

Союзу є сприяння збереженню інституційних, людських, фінансових, 

технологічних та інформаційних активів та ресурсів африканського регіону. 

                                                           
4
 Конвенція була підписана державами членами Ліги арабських держав 21 грудня 2010 року. Наразі конвенцію 

підписали 18 країн, а ратифікували 7.  

5
 Конвенція була прийнята 27 червня 2014 року. На даний момент ратифікацій немає.  
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Конвенція АС включає до сфери свого регулювання не лише норми, спрямовані 

на боротьбу з кіберзлочинністю та сприяння кібербезпеці, а й норми, що 

регулюють питання електронної комерції та захисту персональних даних.  

У Конвенції визначено правовий механізм, що базується на п’яти основних 

напрямках: 1) формування напрямків розширення політики кібербезпеки в 

Африканському Союзі; 2) закладення основ формування етики кіберпростору в 

Африканському Союзі, а також проголошення основних принципів щодо 

ключових питань кібербезпеки; 3) регулювання питань електронної комерції, 

електронного підпису та електронної реклами; 4) регламентація правових та 

інституційних основ захисту персональних даних; та 5) закладення основ для 

кримінальної та кримінально-процесуальної відповідальності у сфері 

кіберзлочинності [30, с. 2-3].  

Частина перша «Електронна комерція» включає до сфери свого 

регулювання такі питання: розуміння електронної комерції; реклама за 

допомогою електронних засобів; зобов’язання в електронній формі; забезпечення 

безпеки електронних платежів. Друга частина, що має назву «Захист 

персональних даних», містить положення про:  нормативно-правову базу щодо 

захисту персональних даних; інституційні основи захисту персональних даних; 

зобов'язання щодо умов регулювання обробки персональних даних; права особи, 

що надала свої персональні дані для обробки; обов’язки осіб, що займаються 

обробкою персональних даних; обов’язки органу, що контролює дотримання 

норм у сфері захисту персональних даних. У третій частині Конвенції, що має 

назву «Сприяння кібербезпеці та боротьба з кіберзлочинністю», розглядаються 

питання нормативно-правової бази держав у сфері кібербезпеки та наголошується 

на необхідності ухвалення національних доктрин кібербезпеки державами-

учасницями, прийняття законодавства у сфері боротьби з кіберзлочинністю та 

визначенні уповноважених органів у цих сферах. Також порушуються питання 

захисту КВІ, поширення культури кібербезпеки, визначається роль уряду, 

інститутів державно-приватного партнерства та освітніх закладів у формуванні 

культури кібербезпеки, розробки та впровадження національних систем 
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моніторингу у сфері кібербезпеки, визначення інституціональної структури, 

питання міжнародного співробітництва [30, с. 8-33].   

Конвенція Африканського Союзу з питань кібербезпеки та захисту 

персональних даних не містить визначення ані міжнародної інформаційної 

безпеки, ані кібербезпеки, а лише відображає підхід Африканського Союзу до 

розуміння кола питань у сфері інформаційної безпеки регіону, що потребують 

негайного вирішення. Ця конвенція розкриває суто кримінально-правовий аспект 

МІБ з єдиним зауваженням, що до сфери регулювання конвенції включено ще й 

питання електронної комерції та захисту персональних даних.  

Коротко зупинимось на аналізі концептуальних підходів, запропонованих 

окремими державами та науковцями щодо розуміння поняття МІБ.   

Під час конференції у Лондоні у 2011 році Російська Федерація 

запропонувала міжнародному співтовариству своє розуміння МІБ у проекті 

Конвенції із забезпечення міжнародної інформаційної безпеки (концепції). Варто 

відзначити, що цей проект повністю відтворив визначення міжнародної 

інформаційної безпеки, запропоноване у Угоді держав-членів ШОС, проте, 

суттєво розширив перелік використовуваних термінів, додавши до нього такі 

визначення як доступ до інформації, інформаційна система, інформаційно-

комунікаційні технології, оператор інформаційної системи, конфіденційність 

інформації, а також надання інформації та поширення інформації [31, с. 164-166].  

Вищезазначений проект Конвенції визначив основні принципи забезпечення 

інформаційної безпеки та розширив коло військово-політичних загроз, порівняно 

із Угодою держав-членів ШОС. Крім основних загроз міжнародному миру та 

безпеці в інформаційному просторі, що умовно можна розділити на три блоки – 

воєнно-політичні, терористичні та кримінальні, концепція визначає ще чотири 

додаткових фактори, що посилюють небезпеку цих загроз. До них відносяться: 

невизначеність в ідентифікації джерела ворожих дій з урахуванням збільшення 

активності окремих осіб, груп та організацій, включаючи злочинні організації, що 

виконують посередницькі функції; потенційна можливість включення до коло 

інформаційно-комунікаційних технологій не задекларованих деструктивних 
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можливостей; так звана цифрова нерівність держав; розбіжності в національних 

законодавствах та практиці формування безпечної та інформаційної 

інфраструктури, включаючи можливість її швидкого відновлення [31, с. 167-168].  

Заходи протидії загрозам в інформаційній сфері розподілено три блоки – 

заходи щодо: попередження та вирішення воєнних конфліктів в інформаційному 

просторі, протидії використанню інформаційного простору в терористичних цілях 

та протидії правопорушенням в інформаційній сфері відповідно.  

На нашу думку, важливо зупинитись на основних принципах забезпечення 

МІБ, запропонованих у концепції. Крім згаданого вище принципу про те, що 

діяльність держав в інформаційній сфері повинна бути сумісна з завданнями 

підтримки міжнародного миру та безпеки та відповідати основним принципам 

міжнародного права, що був закріплений в Угоді держав-членів ШОС, концепція 

закріплює ще й такі: формуючи системи МІБ, держави-учасниці керуватимуться 

принципом неподільності безпеки, тобто визнавати, що безпека кожного з них 

нерозривно пов’язана із безпекою усіх інших держав; необхідність скорочення 

«цифрового розриву» з метою зниження загального рівня загроз в 

інформаційному просторі; всі держави-учасниці користуються суверенною 

рівністю в інформаційному просторі; кожна держава встановлює суверенні норми 

та керує своїм інформаційним простором відповідно до своїх національних 

законів; закріплено принцип відповідальності держави за власний інформаційний 

простір, за його безпеку та зміст інформації; право держави на розвиток свого 

інформаційного простору; право держави самостійно визначати свої інтереси 

забезпечення інформаційної безпеки на основі суверенної рівності, враховуючи 

законні інтереси безпеки інших держав; держави-учасниці визнають агресивну 

інформаційну війну злочином проти міжнародного миру та безпеки; 

інформаційний простір держави-учасника не може стати надбанням іншої 

держави в результаті погрози силою чи її застосування; держави мають 

невід’ємне право на самооборону за умови достовірного встановлення джерела 

агресії в інформаційному просторі та адекватності заходів у відповідь; держави 

повинні визначати свій воєнний потенціал в інформаційному просторі на основі 
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національних процедур з урахуванням інтересів безпеки інших держав; держави-

учасниці можуть розміщувати свої сили та засоби забезпечення інформаційної 

безпеки на території інших держав відповідно до домовленостей та норм 

міжнародного права; держави повинні вживати усіх необхідних заходів для 

невтручання в діяльність міжнародних інформаційних систем управління 

транспортними, фінансовими потоками, засобами зв’язку, засобами міжнародного 

інформаційного обміну; необхідність стимулювання науково-технічних розробок 

у сфері інформаційної безпеки та формування глобальної культури кібербезпеки; 

кожна держава зобов’язана забезпечувати дотримання основних прав і свобод 

людини і громадянина, прав на інтелектуальну власність, комерційну таємницю, 

торгові марки та авторські права у власному інформаційному просторі; держави 

повинні гарантувати свободу слова та невтручання в приватне життя в 

інформаційному просторі; держави повинні дотримуватись балансу між 

основними свободами та протидією терористичному використанню 

інформаційного простору; держави не мають права обмежувати доступ громадян 

до інформаційного простору, за виключенням випадків, коли такі дії вчиняються з 

метою захисту національної чи суспільної безпеки чи попередження 

неправомірного використання й несанкціонованого втручання в національну 

інформаційну інфраструктуру; стимулювання партнерства бізнесу та 

громадянського суспільства в інформаційному просторі; обов’язок держав 

забезпечувати поінформованість своїх громадян та інших держав щодо нових 

загроз в інформаційному просторі та про шляхи підвищення рівня безпеки               

[31, с. 168-170].     

При розробці проекту Конвенції із забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки авторами за основу було взято Угоду держав-членів ШОС, 

термінологічний апарат проекту Конвенції  було розширено, а основну частину 

доповнено положеннями щодо заходів по забезпеченню організації  

кримінального процесу, консультативної допомоги, а також заходів довіри в сфері 

воєнного використання інформаційного простору [32, c. 125-127].  
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Справедливо буде зазначити, що в контексті агресії Російської Федерації 

проти України Росія весь час вдається до маніпуляцій думкою громадськості з 

метою дестабілізації політичної ситуації в Україні та нанесення шкоди її іміджу 

на міжнародній арені, не нехтуючи при цьому залученням груп так званих 

«хактивістів». Так, під час президентських виборів в Україні у 2014 році група 

проросійських хакерів «КіберБеркут» вчинила напад на сайт центральної 

виборчої комісії України, що призвело до пошкодження програмного 

забезпечення, призначеного для відображення підрахунку голосів в реальному 

режимі часу. А за кілька хвилин до закриття виборчих дільниць зловмисники 

розмістили на сайті неправдиву інформацію про результати виборів, транслюючи 

це зображення на центральних телеканалах своєї країни [33, с. 56]. 

Також під час анексії Росією українського півострова Крим, російська армія 

преш за все встановила контроль над телекомунікаційною інфраструктурою 

півострова, спрямувавши всі дзвінки через російських операторів мобільного 

зв’язку. Крім того, українські медіа-компанії фізично втратили доступ до своїх 

активів в Криму, а по всьому півострову почали транслювати російські канали, 

також було реквізовано національну супутникову платформу «Либідь». На 

сьогодні російська влада вибірково надає доступ до контенту в мережі Інтернет 

жителям півострова, а також здійснює цензуру українських сайтів новин.  

Таку саму тактику пропаганди, викривлення достовірної інформації, 

фізичного знищення кабелів української телекомунікаційної інфраструктури 

російська влада використовує дотепер на непідконтрольних Україні територіях на 

сході України. Оскільки там триває конфлікт, то інформаційний простір відіграє 

одну з ключових ролей у військових операціях з метою ізоляції регіону від 

українських засобів масової інформації [34, с. 62-63].  

Усі наведені вище факти свідчать про те, що Росія навмисно та 

систематично порушує принципи та норми, викладені в документах, ініційованих 

нею ж на міжнародних форумах, зокрема, принципи співробітництва, закріплені в 

Угоді держав-членів ШОС та у проекті Конвенції із забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки 2011 року,  а також, у «Правилах поведінки у сфері 
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забезпечення міжнародної інформаційної безпеки». Безумовно, переважна 

більшість правил, закріплених у вищезазначених документах, мають політичний, 

а не юридичний характер, а норми, викладені в Угоді ШОС, є юридично-

обов’язковими лише для держав-учасниць, проте, така поведінка має стати 

сигналом для міжнародного співтовариства щодо розробки ефективного 

механізму забезпечення МІБ.     

У 2011 році професорами Штайном Шольбергом та Соланжем Гернуті-Елі 

було опубліковано друге видання робочого проекту «Загального договору з 

питань кібербезпеки та кіберзлочинності». В преамбулі документа наголошується, 

що проблеми кібербезпеки мають глобальний характер та не визначаються 

кордонами окремих держав, а тому необхідно створити  єдиний універсальний 

документ з метою гармонізації законодавства та вироблення єдиного підходу до 

врегулювання проблем кібербезпеки усіма зацікавленими сторонами діалогу            

[35, с. 277]. На думку авторів, розробки лише технічних заходів боротьби з 

кіберзлочинністю недостатньо, обов’язково повинні бути створені відповідні 

правові механізми запобігання та стримування злочинної поведінки, а в разі 

необхідності, покарання за її вчинення, незалежно від того, чи використовуються 

нові технології як мішені для скоєння злочину, чи в якості засобу його вчинення. 

Автори, розробляючи глобальний підхід до розуміння кібербезпеки, розглядали її 

з політичної, правової, організаційної, технічної та соціальної точок зору. З 

позиції правового аспекту, кібербезпека, на думку авторів проекту, не в змозі 

абсолютно захистити кіберсередовище від вчинення злочинів, а тому необхідно 

поряд із заходами профілактики та попередження кіберзлочинів розробляти 

правові засоби розслідування та притягнення до відповідальності кіберзлочинців. 

При цьому, правоохоронні та судові органи, що спеціалізуються на 

кіберзлочинності, мають визначити правове підґрунтя та відповідні закони та 

міжнародні конвенції, що регулюють відповідну діяльність, а також, розробити 

заходи боротьби з кіберзлочинністю та співпрацювати зі своїми партнерами на 

міжнародному рівні [36, с. 19].  
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 У документі особливо наголошується на глобальному характері кіберзагроз 

та взаємозалежності ІКТ, а тому, світовому співтовариству необхідно: сприяти 

створенню глобальної системи протистояння кіберзагрозам; активізувати зусилля 

з формування національних стратегій кібербезпеки та налагодження тісного 

міжнародного співробітництва; розробити локальні засоби захисту від кіберзагроз 

на основі існуючих стандартів з урахуванням локальних потреб; оптимізувати 

співпрацю між усіма суб’єктами, оскільки міжнародні стандарти мають 

застосовуватись на національному, регіональному та міжнародному рівнях              

[36, с. 21]. 

Проект Загального договору з питань кібербезпеки та кіберзлочинності – це 

спроба комплексного підходу до укладання універсального договору з питань 

забезпечення кібербезпеки в міжнародному праві [37, с. 2].  

Ще однією науковою спробою розробити правові основи для вирішення 

проблеми кіберзлочинності на глобальному рівні став проект Стенфордської 

міжнародної конвенції щодо посилення захисту від загроз кіберзлочинності та 

тероризму. Необхідність створення універсального міжнародного договору з 

питань кіберзлочинності автори проекту обґрунтовували транснаціональним 

характером кіберзлочинів. У проекті під кіберзлочинністю розуміються «дії щодо 

кібернетичних систем, за які відповідно до положень проекту конвенції 

передбачено відповідальність» [38, с. 250]. Проект Стенфордської конвенції 

охоплює як питання матеріального права, так і процесуального, а також аспекти 

міжнародного співробітництва. Проект містить статті щодо вдосконалення 

національного законодавства договірних сторін, юрисдикції, взаємної правової та 

технічної допомоги, екстрадиції, кримінального переслідування, заходів щодо 

забезпечення позовів, питання щодо розширення прав обвинувачених осіб, 

співпраці правоохоронних органів, захисту права на приватність та інших прав 

людини. Цікавим є підхід, запропонований у проекті Конвенції щодо створення 

спеціалізованої установи з питань захисту інформаційної інфраструктури – 

Агентства з питань захисту інформаційної інфраструктури з відповідним колом 

повноважень та процедура щорічних доповідей договірних сторін, що 
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виступатиме своєрідним форумом для міжнародних дискусій та обміну 

інформацією [38, 259-262].         

На основі дослідження існуючих конвенцій та наукових проектів 

міжнародних договорів у сфері МІБ, ми пропонуємо виокремити такі принципи 

регулювання інституту МІБ: принцип неподільності безпеки; принцип 

відповідальності за власний інформаційний простір; принцип суверенної рівності 

держав в інформаційному просторі; принцип невтручання в інформаційні ресурси 

інших держав; принцип вільного використання власного інформаційного 

простору; принцип поваги до інформаційних прав і свобод людини.                       

Беззаперечним є факт, що такі основні принципи міжнародного права, як 

принцип заборони застосування сили та загрози силою, принцип суверенної 

рівності держав, принцип невтручання, принцип територіальної цілісності держав 

та принцип мирного врегулювання спорів застосовуються до інституту МІБ. 

Таким чином, доходимо висновку, що в сучасному міжнародному праві не 

існує єдиного підходу до розуміння поняття міжнародної інформаційної безпеки 

та інституту МІБ, тому пропонуємо власні визначення зазначених понять. 

Міжнародні організації, науковці, експерти не лише використовують різні 

терміни: «міжнародна інформаційна безпека» та «міжнародна кібербезпека», а й 

включають до сфери регулювання інституту МІБ різні відносини, що складаються 

в межах зазначеного інституту. На основі проведеного дослідження ми доводимо 

раціональність широкого підходу до розуміння інституту міжнародної 

інформаційної безпеки, що передбачає поєднання 3 аспектів у структурі МІБ: 

військово-політичного, антитерористичного та кримінально-правового, а також 

наявність змістовного (інформаційного) та технічного (комунікаційного) 

елементів у структурі кожного з аспектів міжнародної інформаційної безпеки. 

Зазначений підхід дозволить сформувати міжнародно-правовий механізм 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, що здатен відповідати 

сучасним викликам та загрозам міжнародному миру та безпеці в інформаційному 

просторі.    
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1.2. Становлення та розвиток інституту міжнародної інформаційної 

безпеки в сучасному міжнародному праві 

Комплекс проблем, що виник з початком широкомасштабного 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, надав поштовх процесу 

становлення і розвитку інституту міжнародної інформаційної безпеки в рамках 

міжнародного права. 

Необхідність виокремлення періодів становлення цього інституту, на нашу 

думку, пояснюється важливістю врахування того факту, що погляди, ідеї і 

концепції щодо його визначення, складу, можливостей міжнародно-правового 

регулювання, перспектив розвитку, так само як і міжнародно-правові акти, 

висувались і приймались в різний період, за різних умов і різними міжнародними 

організаціями. Міжнародні угоди з питань МІБ різняться за статусом, колом 

учасників, предметною і просторовою сферами дії, досконалістю формулювань і 

термінології, складом міжнародних правопорушень. Усе це створює суттєві 

труднощі в сприйнятті і застосуванні цих міжнародних угод. 

На нашу думку, оптимальним у контексті визначення періодизації 

становлення і розвитку інституту МІБ є виокремлення таких періодів: 

- перший період: з другої половини 70-х рр. до кінця 90-х рр. ХХ сторіччя 

– формування загальнотеоретичних засад інституту; 

- другий період: початок 2000-х рр. до 2010 р. – період формування 

концептуальних засад інституту в рамках універсальних і регіональних 

міжнародних організацій; 

- третій період: з 2010 року до сьогодні – розвиток міжнародно-правового 

регулювання на регіональному рівні і створення умов для регулювання інституту 

на універсальному рівні. 

Розглянемо перший період становлення інституту МІБ. З появою перших 

комп’ютерів у 50-х роках минулого сторіччя зросло їх використання як для 

здійснення законної, так і для здійснення протизаконної діяльності [39, с. 1173]. 

На початку 60-х років кримінальними злочинами в основному вважалось фізичне 

пошкодження комп’ютерних систем та даних, що на них зберігаються [40, с. 3]. 
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Вважалось, що безпека систем даних залежить лише від систем контролю, а також 

контролю фізичного та адміністративного доступів. Система контролю, своєю 

чергою, складається з ідентифікації, авторизації та конфіденційності [41, с. 219].  

У 1976 році Д. Паркер опублікував фундаментальне дослідження під назвою 

«Злочини, вчинені за допомогою комп’ютера», в якому всі відомі на той час 

комп’ютерні злочини розмежував на чотири категорії: 1) сам комп’ютер є 

об’єктом нападу, наприклад, фізичне знищення, пошкодження комп’ютера 

злочинцями чи операторами, викрадення частин комп’ютера чи програм, без яких 

працювати неможливо, такі правопорушення повинні бути врегульовані законами 

щодо порушення права власності, а тому ніяких нових правових механізмів не 

створювали; 2) комп’ютер створює унікальне середовище для здійснення 

правопорушення, наприклад, оператори могли стирати цінні файли з пам’яті 

комп’ютера чи використовувати комп’ютер для крадіжки комерційної таємниці, 

таким чином, поява комп’ютерів полегшила вчинення таких вже відомих видів 

злочинів як шахрайство, крадіжка, вимагання, саботаж або шпигунство;                     

3) використання комп’ютера як інструменту вчинення злочину, наприклад, 

вбивство, скоєне за допомогою виведення з ладу комп’ютерної системи, що 

регулює систему підтримки життя; 4) використання комп’ютера як символу для 

залякування чи обману жертви [42, с. 682-683].  

Першою подією міжнародного масштабу, під час якої обговорювались 

питання комп’ютерної злочинності, стала Конференція в рамках Ради Європи 

1976 року, що проводилась у Страсбурзі щодо кримінологічних аспектів 

економічної злочинності, під час проведення якої розглядались деякі види 

комп’ютерних злочинів [43, с. 1].  

У 1977 році у Сполучених Штатах Америки на розгляд Сенату було подано 

Федеральний закон щодо захисту комп’ютерних систем, відповідно до якого було 

передбачено покарання за навмисний свідомий доступ до комп’ютера, 

комп’ютерної системи чи мережі, що забезпечує торгівлю між штатами чи іншої 

фінансової установи з метою отримання грошей, майна чи послуг, для себе чи для 

іншої особи шляхом обману чи шахрайства, або ж зміна, пошкодження чи 
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знищення комп’ютера, комп’ютерної системи чи мережі, програмного 

забезпечення чи даних для вищезгаданих цілей [43, с. 1-2]. І хоча цей закон не 

було прийнято, він став першим документом, в якому було закріплено 

необхідність врегулювати проблему комп’ютерної злочинності.    

У 1979 році в Парижі відбулась перша міжнародна конференція Інтерполу, 

що була присвячена розгляду питань боротьби із комп’ютерною злочинністю та 

розробки кримінального законодавства у цій сфері. Треба відмітити, що під час 

проведення цієї конференції було підкреслено міжнародну природу 

комп’ютерних злочинів та нагальність винесення цієї проблеми на міжнародний 

рівень для обговорення. У 1981 році було проведено перший навчальний семінар 

Інтерполу для слідчих щодо комп’ютерних злочинів, також, країнам-членам було 

роздано анкету щодо їх законодавства у сфері комп’ютерної злочинності. На 

основі відповідей держав було складено доповідь, яка засвідчила необхідність 

гармонізації положень кримінальних кодексів держав-членів з метою уникнення 

юрисдикційних проблем та забезпечення належного переслідування винних               

[44, с. 3]. 

У середині 80-х років все більшого занепокоєння набувають такі види 

комп’ютерних злочинів, як крадіжка конфіденційної інформації та комерційної 

таємниці з баз даних, які зберігаються на комп’ютерах шляхом незаконного 

доступу до таких баз [45, с. 850];  розкрадання та інші фінансові злочини, вчинені 

за допомогою комп’ютерів; несанкціоноване використання комп’ютерів; 

незаконне використання комп’ютерних програм; несанкціоноване отримання 

збережених даних [46, с. 74-75]. Деякі вчені до числа комп’ютерних злочинів в 

цей період додають ще й саботаж [47, с. 1]. У той самий період зростає кількість 

хакерських груп та окремих хакерів, які користуються уразливими місцями в 

програмному забезпеченні задля проникнення в операційні системи, 

перехоплення та зміни інформації та вчинення інших злочинів [48, с. 629].  

Таким чином, до середини 80-х років ХХ сторіччя відбувся перехід від 

фізичного пошкодження комп’ютерних систем та комп’ютерів до їх 

протиправного використання, маніпуляції з даними, появи комп’ютерного 
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шахрайства та перших випадків торгівлі підробленим програмних забезпеченням 

[40, с. 3-4].  

У 1986 році було опубліковано доповідь Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо кіберзлочинів, де було запропоновано 

п’ять видів злочинів, які ОЕСР рекомендувала б криміналізувати в законодавстві 

країн-членів, серед них: незаконний доступ, незаконне перехоплення даних чи баз 

даних, шахрайство, втручання в систему, незаконне присвоєння чи використання 

даних чи програмного забезпечення [38, с. 58]. 

Крім того, у 1989 році було ухвалено Доповідь експертів щодо 

комп’ютерних злочинів в рамках Ради Європи. До переліку таких злочинів 

увійшли: комп’ютерне шахрайство, комп’ютерна підробка, пошкодження 

комп’ютерних даних та програм, комп’ютерний саботаж, несанкціонований 

доступ, несанкціоноване перехоплення чи відтворення захищених комп’ютерних 

програм та несанкціоноване копіювання топологій мікросхем [44, с. 4-5]. Також, 

доповідь експертів включала рекомендаційний список, який можна 

використовувати при вдосконаленні свого кримінального законодавства. До цього 

списку увійшли такі злочини: зміна комп’ютерних даних чи програм; 

комп’ютерне шпигунство; несанкціоноване використання комп’ютера, системи чи 

мережі, несанкціоноване використання комп’ютерної програми, що охороняється 

законом [44, с. 5].  

На початку 90-х років з розвитком та поширенням всесвітньої мережі 

Інтернет злочинці отримали доступ до комп’ютерних систем в інших країнах, що 

надало їм можливість вчинення злочинів на різних територіях без необхідності 

фізичної присутності, таким чином комп’ютерна злочинність переросла в загрозу 

транснаціонального характеру. Крім того, поява графічного інтерфейсу мережі 

Інтернет сприяла виникненню нових злочинів, наприклад, поширенню та обміну 

дитячими порнографічними матеріалами за допомогою Інтернет [49, с. 76, 80].  

Важливою подією в історії розвитку інституту МІБ стало проведення у 1990 

році VIII Конгресу Організації Об’єднаних Націй щодо попередження 

злочинності та поводження з правопорушниками, під час проведення якого до 
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порядку денного вперше було включено питання комп’ютерних злочинів. Ще 

одним підтвердженням зростаючої ролі комп’ютерів у суспільстві став розгляд 

питання про необхідність комп’ютеризації кримінального правосуддя, як 

важливого механізму для надання допомоги в ефективному та гуманному 

управлінні системою кримінального правосуддя за умови дотримання прав 

людини та як важливого механізму забезпечення статистичної інформації в сфері 

функціонування системи кримінального правосуддя [50, с. 259-260]. 

VIII Конгрес ООН як найбільший міжурядовий форум, що впливає як на 

національну політику держав, так і напрацювання рекомендацій щодо 

міжнародного співробітництва з-поміж інших тем щодо боротьби з 

транснаціональною злочинністю, окремо розглянув питання комп’ютерних 

злочинів [51 с. 305]. Було наголошено на таких загрозах, як: використання 

комп’ютерних систем з метою крадіжки важливої політичної, економічної, 

медичної чи соціальної інформації, або персональних даних; створення 

сприятливих умов для вчинення правопорушень у сфері надання міждержавних 

банківських чи фінансових послуг, або інших економічних злочинів; збільшення 

кількості випадків незаконного доступу, втручання, перехоплення чи вчинення 

інших правопорушень щодо комп’ютерних систем, даних чи програм; збільшення 

кількості випадків використання комп’ютерів організованими злочинними 

групами для скоєння злочинів. VIII Конгрес ООН визнав необхідність досягнення 

міжнародного консенсусу щодо розуміння типів комп’ютерних злочинів, які 

необхідно визнати кримінальними правопорушеннями в усіх державах-членах для 

їх попередження та покарання винних. У заключному документі VIII Конгресу 

ООН було сформульовано список рекомендацій для держав-членів, до якого 

увійшли такі: вдосконалення національного кримінального права щодо 

включення нової форми злочинності в закони, а також процедури проведення 

розслідувань та надання доказової бази; покращення превентивних заходів щодо 

використання комп’ютерів та підвищення обізнаності суспільства; здійснення 

належної підготовки суддів та інших посадовців, які прийматимуть участь у 

розслідуваннях комп’ютерних злочинів; розробка політики щодо поводження з 
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жертвами цих злочинів; активізація діяльності держав на міжнародному рівні 

щодо боротьби із комп’ютерними злочинами, участь у договорах про видачу та 

взаємну допомогу у сфері кримінального правосуддя, а також забезпечення 

поширення сфери дії, цих договорів на комп’ютерні злочини. Комітету щодо 

попередження злочинності та боротьби з нею було доручено стати ініціатором 

подальших досліджень з метою розробки принципів та стандартів щодо 

розслідування комп’ютерних злочинів на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях [52, с. 140-142].  

У 1994 році в рамках ООН було розроблено документ під назвою «Керівні 

принципи щодо попередження злочинності, пов’язаної із застосуванням 

комп’ютерів». Цей документ констатував, що поряд із відомим загрозами, що 

створює комп’ютерна злочинність, як, наприклад, вчинення традиційних видів 

злочинів нетрадиційним способом та значні економічні втрати, існує велика 

вірогідність загрози життю та здоров’я населення різних країн, оскільки 

використання комп’ютерної техніки впроваджено в медичній, освітній, 

транспортній, промисловій, оборонній сферах, а злочинне втручання в будь-яку з 

цим систем може призвести до загрози національній безпеці чи навіть людських 

втрат. В документі перераховані існуючі слабкі місця в налагодженні дієвого 

міжнародного співробітництва в цій сфері, до яких увійшли: відсутність 

міжнародного консенсусу щодо конкретних видів поведінки, яку треба визнавати 

комп’ютерним злочином та правового визначення такої поведінки; відсутність 

можливості проведення належної експертизи співробітниками поліції, 

прокуратури та судів; недосконалість правових методів розслідування та доступу 

до комп’ютерних систем; відсутність гармонізації процесуальних норм щодо 

розслідування комп’ютерних злочинів у різних країнах; транснаціональний 

характер таких злочинів; відсутність договорів щодо екстрадиції та взаємної 

правової допомоги [53, с. 3]. Варто звернути увагу на те, що в документі відсутнє 

визначення комп’ютерного злочину, а лише зазначено, що необхідно проводити 

чітку різницю між неетичною та протизаконною поведінкою. При цьому, 

виокремлено п’ять загальних типів комп’ютерних злочинів: шахрайство за 
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допомогою маніпуляцій із комп’ютером, комп’ютерна підробка, нанесення шкоди 

чи зміна комп’ютерних даних чи програм, несанкціонований доступ до 

комп’ютерної системи, незаконне відтворення комп’ютерної програми                       

[53, с. 10-13]. Іще одним важливим аспектом цього дослідження є те, що 

розглядаючи виконавців комп’ютерних злочинів в документі згадується лише про 

такі категорії осіб: студенти, аматори, терористи та члени злочинних 

організованих груп. Абсолютно очевидним є те, що на початку 90-х років XX 

сторіччя про державу як суб’єкта вчинення комп’ютерних злочинів не йшлося. 

Документ містив також перелік існуючих проблем у процесуальному праві щодо 

напрямків міжнародного співробітництва, які необхідно врегулювати: питання 

розмежування юрисдикції, транскордонний доступ до комп’ютерних даних, 

взаємна правова допомога, екстрадиція та судочинство в кримінальних справах 

[53, с. 13-29].  

IX Конгрес ООН було проведено в 1995 році, окремо питання 

комп’ютерних злочинів не було винесено на обговорення на конгресі, проте, в 

рамках розгляду заходів щодо боротьби з транснаціональною організованою 

злочинністю, було наголошено на необхідності сприяння розвитку 

співробітництва між державами з метою протистояння транснаціональній 

організованій злочинності, включаючи такі види злочинності, які пов’язані з 

використанням комп’ютерів та телекомунікаційних засобів. Також, у рамках 

проведення додаткового дослідження проблем транснаціональної злочинності, 

державам було запропоновано надати відповіді щодо певних аспектів 

транснаціональних злочинів. Комп’ютерні злочини були визнані одним із 

дев’ятнадцяти категорій транснаціональних злочинів. Хоча відповіді на ці 

запитання надали лише 50 держав, з яких 15 зазначили, що в їх законодавстві 

передбачені відповідні положення щодо відповідальності за вчинення 

комп’ютерних злочинів,  і лише 3 держави змогли послатись на конкретні правові 

положення, можемо зробити висновок, що в середині 90-х років правове 

закріплення покарань за вчинення комп’ютерних злочинів було майже відсутнє в 

законодавстві більшості країн світу [54, с. 12]. 
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Крім цього, в 1995 році Радою Європи було прийнято ще одну 

Рекомендацію щодо проблем застосування норм кримінально-процесуального 

права до злочинів, пов’язаних з інформаційними технологіями, в якій було 

запропоновано 18 принципів, розподілених на 7 категорій: пошук та 

перехоплення; технічний нагляд; зобов’язання співпрацювати зі слідчими 

органами; електронні докази; використання шифрів; дослідження; статистика та 

навчання; міжнародне співробітництво [44, с. 5]. А в 1996 році було створено 

комітет по боротьбі із кіберзлочинністю в рамках Ради Європи. 

Починаючи з 1996 року, на порядок денний Європейського Союзу виходить 

питання незаконного та шкідливого контенту в Інтернеті, про що держави-члени 

засвідчили у відповідному комюніке.  

У 1996 році Група експертів Великої Вісімки (G-8)
6
 прийняла низку 

рекомендацій щодо транснаціональної організованої злочинності, включаючи 

високотехнологічні злочини та питання розмежування юрисдикції. Ці 

рекомендації були доведені до відома голів держав під час проведення Ліонського 

Саміту. В 1997 створила підкомітет щодо високотехнологічних злочинів, так 

звану Ліонську групу, основним завданням якої було дослідження проблеми 

боротьби з кіберзлочинністю. Також, у 1997 році було створено мережевий 

контактний центр реагування на високотехнологічні злочини 24/7 і прийнято 

десять основних принципів та план дій щодо протистояння високотехнологічним 

злочинам, в них було наголошено, що розслідування та судове переслідування за 

міжнародні високотехнологічні злочини повинні бути погоджені між усіма 

зацікавленими державами, а працівники правоохоронних органів повинні мати 

обладнання на навики для розкриття таких злочинів [55, с. 64-65].  

У 1999 році під час проведення Конференції Міністрів країн G-8 щодо 

питань боротьби з організованою транснаціональною злочинністю було 

погоджено такі групи принципів, що повинні застосовуватись правоохоронними 

органами при розслідуванні високотехнологічних злочинів: принципи щодо 

                                                           
6
 З 2014 року функціонує у форматі Великої Сімки (G7). 
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транскордонного доступу до комп’ютерних даних та принципи щодо доступу до 

даних, які зберігаються на території іншої держави [44, c. 6].  

Крім цього, в 1999 році в рамках Організації американських держав (ОАД) 

було створено міжурядову групу експертів з питань кіберзлочинності, що 

займалась питаннями вивчення злочинів проти комп’ютерів та інформації, 

національного законодавства з цих питань та розробки механізму співробітництва 

між державами-членами [44, 14].  

І нарешті, в 1999 році було ухвалено резолюцію ГА ООН 53/70 «Досягнення 

у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки», в 

якій підкреслювалась занепокоєність міжнародного співтовариства можливістю 

використання інформаційних технологій в цілях, несумісних із забезпеченням 

міжнародного миру та безпеки та проведено конференцію в Стенфордському 

Університеті, під час проведення якої було запропоновано науковий проект 

конвенції щодо посилення захисту від загроз кіберзлочинності та тероризму.  

Другий період становлення та розвитку інституту МІБ, на нашу думку, 

тривав з початку 2000-х років до 2010 року, оскільки саме в цей період 

відбувалось формування інформаційного суспільства, що, безперечно, 

створювало велику кількість переваг та нових можливостей як для окремих 

індивідів, так і для міжнародного співтовариства в цілому, проте, не менше 

виникало і проблем у забезпеченні системи МІБ. Оскільки, чим складніші ставали 

технології, тим складніші ставали способи вчення кіберзлочинів.  

Рік 2000 став переломним з позиції формування інформаційного 

суспільства, потягом цього року було проведено X Конгрес ООН, прийнято 

Декларацію тисячоліття, Окінавську Хартію та ряд інших не менш важливих 

документів у сфері інформаційної безпеки.  

У квітні 2000 року відбувся X Конгрес ООН, під час якого було прийнято 

Віденську декларацію щодо злочинності та правосуддя: відповіді на виклики XXI 

сторіччя. У декларації було підтверджено рішення розробити програмні 

рекомендації щодо попередження злочинів, пов’язаних з використанням 

комп’ютерів, а також посилювати співробітництво щодо розслідування та 
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судового переслідування за злочини з використанням комп’ютерів та високих 

технологій [56, с. 1-4].  

Проблема комп’ютерної злочинності детально розглядалась під час 

проведення X Конгресу ООН. Групою експертів було запропоновано визначення 

терміну «кіберзлочинність», під якою розумівся будь-який злочин, що може бути 

здійснений за допомогою комп’ютерної системи чи мережі, в рамках 

комп’ютерної системи чи мережі або проти них, тобто, на думку експертів, такі 

діяння охоплюють будь-який злочин у електронному середовищі [57, с. 4]. 

Особливе занепокоєння під час проведення Конгресу викликала проблема 

зловживання комп’ютерними мережами: від використання висловів, заборонених 

законом, до продажу незаконних продуктів та сфальсифікованих пропозицій. Усі 

кіберзлочини було умовно розподілено на дві групи: кіберзлочини у вузькому 

сенсі, так звані комп’ютерні злочини, тобто протиправні діяння, що здійснюються 

за допомогою електронних операцій з метою подолання захисту комп’ютерних 

систем та даних. До другої групи увійшли кіберзлочини в широкому розумінні – 

злочини, пов’язані з використанням комп’ютерів, тобто протиправні дії, що 

здійснюються безпосередньо в комп’ютерній системі чи мережі, або з її 

використанням, включаючи незаконне зберігання та поширення інформації через 

комп’ютерну системи чи мережу [57, с. 6]. Розглядаючи класифікацію 

кіберзлочинів, експерти послались на згадану вище класифікацію ОЕСР, 

доповнивши її двома новими видами злочинів: шахрайство з 

телекомунікаційними послугами та зловживання платіжними документами. 

Багато уваги в рамках конгресу було приділено питанням кримінального 

переслідування кіберзлочинів, міжнародному співробітництву національних 

правоохоронних органів, формам співробітництва та розробці договорів про 

взаємну правову допомогу. Було погоджено п’ять принципів міжнародного 

співробітництва, серед них: підвищення обізнаності суспільства, розробка 

загальної політики щодо кіберзлочинності, удосконалення заходів, що 

проводяться слідчими органами, наявність персоналу, що має відповідні технічні 
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та судові знання та досвід, удосконалення транскордонної допомоги та 

координації [57, с. 21-22].  

Крім того, Економічною та Соціальною Радою у 2000 році було прийнято 

Декларацію міністрів «Розвиток та міжнародне співробітництво в XXI сторіччі: 

роль інформаційних технологій в контексті глобальної економіки, заснованої на 

знаннях». Основну частину цього документа було присвячено ролі ІКТ у 

формуванні глобальної економіки знань, сталого розвитку націй викоріненню 

бідності, зменшенню цифрового розриву між країнами та забезпечення рівного 

доступу кожної людини до ІКТ. Також, в документі підкреслювалось, що 

Економічна та Соціальна Рада може відігравати ключову роль у забезпеченні 

вищезазначених зусиль, а також щодо питань безпеки та кіберзлочинності               

[58, c. 1-6]. 

Наступним етапом підготовки до Саміту тисячоліття стало прийняття 

Окінавської Хартії глобального інформаційного суспільства 22 липня 2000 року, 

що підтвердила роль ІКТ як одного з найважливіших факторів, що мають вплив 

на формування світового співтовариства в новому тисячолітті, та право кожного 

на можливість доступу до цих технологій. Крім цього, Окінавська хартія 

визначила, що всі зусилля міжнародного співтовариства, що направлені на 

побудову глобального інформаційного суспільства, повинні включати і дії, 

спрямовані на створення безпечного кіберпростору. А також необхідно 

продовжити діалог між урядами щодо заходів довіри в кіберпросторі та захисту 

важливих інформаційних інфраструктур [59].  

На Саміті тисячоліття, що проходив з 06 по 08 вересня 2000 року, основним 

завданням якого було визначено забезпечення того, щоб глобалізація стала 

позитивним фактором для міжнародної спільноти, окремо питання 

кіберзлочинності не піднімалось, проте, було ще раз наголошено на необхідності 

активізувати всі зусилля для боротьби з усіма формами транснаціональної 

злочинності.  

Ще 2000 рік відзначився проведенням конференції Великої Вісімки з питань 

налагодження діалогу між урядами та приватним сектором щодо безпеки та 
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довіри в інформаційному просторі, прийняття Європейським Союзом Директиви 

про електронну комерцію, проведенням засідань комітету експертів Ради Європи 

з питань злочинів в інформаційному просторі щодо розробки проекту конвенції 

про інформаційну злочинність, проведенням зустрічі міністрів юстиції, міністрів 

та генеральних прокурорів країн американського континенту, на якій 

розглядалась тема кіберзлочинності та рекомендації щодо протидії цьому явищу. 

Наприкінці 2000 року ГА ООН вперше було ухвалено резолюцію щодо 

боротьби із злочинним використанням інформаційних технологій. У цьому 

документі було визначено перелік наступних заходів: необхідність забезпечення 

державами таких законодавчих заходів, що позбавили б можливості 

переховуватись особу, що зловживає інформаційними технологіями; 

співробітництво правоохоронних органів у розслідуванні випадків 

транскордонного злочинного використання інформаційних технологій та 

співробітництво щодо судового переслідування; необхідність обміну інформацією 

між державами; необхідність проведення навчання для працівників 

правоохоронних органів; правові системи повинні захищати конфіденційність, 

цілісність та доступність комп’ютерних даних та систем від несанкціонованого 

втручання та передбачати покарання за зловживання; правові системи повинні 

забезпечувати збереження електронних даних, які можуть бути використані для 

розслідування злочинів та швидкий доступ до них; необхідність надання 

своєчасної взаємної допомоги щодо розслідування та збору доказів; необхідність 

проведення освітньої роботи серед населення щодо попередження злочинного 

використання інформаційних технологій; необхідність розробки інформаційних 

технологій таким чином, щоб сприяти попередженню та виявленню випадків 

злочинного використання, збору доказів та відслідковування злочинців; 

необхідність усвідомлення того факту, що боротьба зі злочинним використанням 

інформаційних технологій не повинна порушувати приватного життя та прав 

людини, але має забезпечувати урядам можливість боротись із цим явищем             

[60, с. 3]. 
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У 2001 році Європейською Комісією було опубліковано доповідь на тему: 

«Створення безпечного інформаційного суспільства, підвищення безпеки 

інформаційних інфраструктур та боротьба з комп’ютерною злочинністю», в якій 

наголошувалось на необхідності зближення норм існуючого кримінального права 

із високотехнологічними злочинами та подальшому вивченню таких питань, як 

боротьба з хакерськими атаками та діями щодо пропаганди расизму та ксенофобії 

в Інтернеті. Також, у 2001 році Європейською Комісією було опубліковано 

комюніке «Мережа та інформаційна безпека» та прийнято рамкове рішення ЄС 

щодо боротьби із шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів.  

Найвизначнішими подіями 2001 року стало прийняття 01 червня Угоди про 

співробітництво держав-членів Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі 

злочинами у сфері комп’ютерної інформації, яка стала першим регіональним 

документом, що регулював питання міжнародної інформаційної безпеки, хоч 

висвітлено в ньому було лише один її аспект – кримінально-правовий, а також 

прийняття 23 листопада того ж року Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, 

яка як і попередній документ, регулює лише кримінально-правовий аспект 

інформаційної безпеки, проте і до сьогодні залишається документом з 

найбільшим географічним представництвом країн, оскільки вона була відкрита 

для підписання усіма зацікавленими державами.  

У 2002 році ГА ООН було ухвалено ще одну резолюцію щодо боротьби із 

злочинним використанням інформаційних технологій, що закликала держави-

члени враховувати досягнення Комісії щодо попередження злочинності та 

кримінальному правосуддю, а також інших міжнародних та регіональних 

організацій при розробці національного законодавства [61, с. 2]. Також, у 2002 

році було ухвалено нову версію керівних принципів ОЕСР щодо забезпечення 

безпеки інформаційних систем та мереж, лідери країн Азіатсько-тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС) оприлюднили Заяву щодо боротьби з 

тероризмом та забезпечення зростання з метою розробки національних засобів 

розслідування кіберзлочинів, також, у 2002 році була прийнята Стратегія 

кібербезпеки АТЕС та проведена четверта зустріч міністрів юстиції, міністрів чи 
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генеральних прокурорів країн американського континенту, під час якої 

розглядалось питання підготовки типових законів щодо боротьби з 

кіберзлочинністю в цьому регіоні.  

Найвизначнішою подією 2003 року стало проведення першого етапу 

Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства в Женеві. Питання 

міжнародної інформаційної безпеки не залишились поза увагою високих 

учасників саміту. У Декларації принципів, прийнятій за результатами першого 

етапу Саміту, серед основних принципів було закріплено принцип посилення 

довіри та безпеки при використанні ІКТ. У документі закріплено, що необхідною 

умовою для розбудови інформаційного суспільства є посилення інформаційної 

безпеки, безпеки мереж, захист недоторканності приватного життя, формування 

глобальної культури кібербезпеки шляхом міжнародного співробітництва та 

налагодження ефективного діалогу між урядами та приватним сектором. У 

Женевській Декларації принципів ще раз було наголошено на дотриманні 

принципу забезпечення універсального доступу до ІКТ для всіх країн, а також 

важливості попереджати використання інформаційний ресурсів в злочинних чи 

терористичних цілях, крім того, зазначалось, що спам визнається серйозною 

міжнародною проблемою, яка потребує вирішення [62, с. 6]. У Женевському 

Плані дій було визначено 11 основних напрямків дій, серед яких п’ятий напрямок 

– посилення довіри та безпеки при використанні ІКТ закріпив такі основні 

положення: сприяння співробітництву між державами в рамках ООН та інших 

регіональних організацій з метою підвищення надійності та захисту даних і 

систем, а також аналізу існуючих та потенційних загроз у сфері ІКТ; органам 

державної влади та приватному сектору необхідно попереджувати та виявляти 

прояви кіберзлочинності та реагувати не це шляхом розробки керівних принципів, 

належного законодавства, сприяння міжнародній взаємодопомозі; необхідно 

активно проводити навчання серед користувачів щодо недоторканості приватного 

життя в онлайн середовищі та її захисту; ухвалити на міжнародному рівні заходи 

щодо боротьби зі спамом; постійно моніторити національне законодавства з 

метою ліквідації перепон у використанні електронних методів автентифікації та 
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укладання угод в електронній формі; обмінюватись досвідом щодо забезпечення 

інформаційної безпеки та безпеки мереж; призначити координаторів для 

реагування в режимі онлайн на інциденти в сфері безпеки, а також об’єднати їх в 

одну мережу для обміну інформацією та досвідом; надалі розвивати безпечні 

додатки для спрощення укладання угод в електронній формі; заохочувати участь 

усіх зацікавлених сторін в діяльності ООН щодо посилення довіри та безпеки у 

використанні ІКТ [62, с. 12].  

Крім Женевського раунду Всесвітнього Саміту, у 2003 році було ухвалено 

Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, що визнав 

кримінальними злочинами усі дії расистського та ксенофобного характеру. 

Оскільки це питання було одним із найбільш спірних, то оформлення його в 

окремий документ прияло суттєвому розширенню кола підписантів Конвенції. 

Також, у 2003 році ГА ООН було ухвалено резолюцію щодо створення глобальної 

культури кібербезпеки, яка вказувала на те, що нерівномірний доступ країн до 

інформаційних технологій може мати суттєвий негативний вплив на боротьбу з 

кіберзлочинністю.  

У 2004 році ГА ООН ухвалила ще одну резолюцію щодо створення 

глобальної культури кібербезпеки, доповнивши її питаннями захисту 

найважливіших інформаційних інфраструктур. Також, було створено Групу 

урядових експертів ООН щодо досягнень у сфері інформатизації й 

телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки, і хоча групі не вдалось дійти 

консенсусу щодо єдиної доповіді, це все одно стало першою спробою розробки 

універсальних підходів до проблеми МІБ в рамках ООН. Того ж року в рамках 

ЕКОСОР було ухвалено резолюцію про законну торгівлю ліками через мережу 

Інтернет, в якій висвітлювались питання комп’ютерної злочинності та проведено 

зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ Великої Вісімки, під час якої було 

ухвалено комюніке з питань створення глобального потенціалу для боротьби із 

злочинним використанням кіберпростору [63, c. 125, 132].   

Рік 2005 ознаменувався проведенням одразу кількох визначних подій: 

другого етапу Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства в Тунісі 
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та XI Конгресу ООН щодо попередження злочинності та кримінального 

правосуддя.  

XI Конгрес ООН обговорював питання кіберзлочинності на окремому 

семінарі-практикумі, особливе занепокоєння учасників викликала еволюція та 

різноманіття кіберзлочинів, зокрема поява таких нових видів, як фішинг, 

поширення неправдивої інформації, крадіжка даних із кредитних карток чи нових 

видів хакерства, а також те, що стенографічні та криптографічні досягнення 

дозволяють злочинцям приховувати свою особистість. Також, обговорювалось 

питання цифрового розриву та його збільшення, що надає можливість злочинцям 

використовувати країни з нижчим рівнем розвитку інформаційних технологій як 

плацдарм для організації кібератак. Ще два питання викликали особливий 

резонанс під час проведення XI Конгресу ООН – це проблема віртуальної 

сексуальної експлуатації дітей, поширення цих порнографічних матеріалів через 

мережу Інтернет, а також здійснення кібератак на об’єкти КВІ. Було наголошено, 

що необхідно виконати чотири важливих умови в рамках національних 

законодавчих систем, а саме забезпечити наявність: сучасного обладнання, 

експертів з питань злочинності в комп’ютерній сфері, експертів, що працювали б 

цілодобово, системи постійної підготовки кадрів. Експертами було сформовано 

низку рекомендацій, зокрема: посилювати міжнародне співробітництво, 

забезпечити гармонізацію національних кримінально-правових систем, 

налагодити тісне співробітництво держав з приватним сектором, Управлінню 

ООН з наркотиків та злочинності забезпечувати технічну допомогу та підготовку 

кадрів, а ООН і надалі відігравати центральну роль у протистоянні 

кіберзлочинності [64, с. 107-113].  

За результатами XI Конгресу ООН було ухвалено Бангкокську декларацію 

«Взаємодія та заходи у відповідь: стратегічні союзи у сфері попередження 

злочинності та кримінального правосуддя», в якій було закріплено намір держав і 

надалі посилювати заходи протидії кіберзлочинності та активізувати 

співробітництво у сфері протидії використання інформаційних технологій та 

комп’ютерів у протиправних цілях [65, с. 5]. 
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Що стосується другого етапу Всесвітнього саміту з питань інформаційного 

суспільства, що відбувся 16-18 листопада 2005 року в Тунісі, то в Туніській 

програмі для інформаційного суспільства було закріплено подальше 

стимулювання та розвиток на національному та міжнародному рівні глобальної 

культури кібербезпеки, наголошено на необхідності кримінального 

переслідування кіберзлочинців незалежно від кордонів та території, на якій було 

вчинено злочин, необхідність боротьби проти тероризму в усіх його формах у 

мережі Інтернет, а також, підкреслено необхідність розробки ефективних заходів 

щодо боротьби зі спамом. Варто зазначити, що в документі чітко вказано, що всі 

ці заходи повинні виконуватись за обов’язкового дотримання прав людини та 

права на недоторканість приватного життя [66, с. 13-14]. Під час проведення 

Туніського етапу ВСІС Міжнародному Союзу Електрозв’язку було доручено 

забезпечувати п’ятий напрямок діяльності ухвалених дій – C5 під назвою 

«Підвищення довіри і безпеки при використанні ІКТ».  

Крім вищезгаданих подій, у 2005 році в Рамках Європейського союзу було 

прийнято Рамкове рішення щодо атак проти інформаційних систем, Директиву 

про збереження даних, Доповідь ОЄСР щодо негативного впливу спаму на країни, 

що розвиваються, а в рамках АТЕС було проведено конференцію, присвячену 

питанням боротьби з кіберзлочинністю.  

У 2006 році міністри юстиції та внутрішніх справ G-8 провели нараду з 

питань боротьби з кіберзлочинністю, після якої в 2007 році було проведено Саміт 

Великої Вісімки, що був присвячений питанню кібертероризму. Учасники 

однозначно погодились із необхідністю кримінального переслідування 

неправомірного використання мережі Інтернет терористичними групами. Також, 

у 2007 році Генеральний секретар МСЕ оголосив про початок «Глобальної 

програми кібербезпеки МСЕ», а в рамках Європейського Союзу Комісією було 

опубліковано комюніке щодо боротьби із кіберзлочинністю та внесено поправки 

до Рамкового рішення щодо боротьби з тероризмом. Найвизначнішою подією 

2007 року стало ухвалення Радою Європи Конвенції про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства.  
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У 2008 році групою експертів Міжнародного Союзу Електрозв’язку було 

опубліковано Глобальний стратегічний звіт, в якому розглядались положення 

кримінального і процесуального права в різних країнах, а також питання 

відповідальності постачальників послуг Інтернет та захист прав користувачів 

мережі. Також, у 2008 році було запущено проект HIPCAR в країнах Карибського 

басейну, що був спрямований на підвищення конкурентоздатності країн цього 

регіону з метою розвитку інформаційного сектору [63, с. 134-135], в рамках АТЕС 

було ухвалено Декларацію щодо боротьби з кіберзлочинністю, а ОЕСР 

опублікувала доповідь про крадіжку ідентичності в мережі Інтернет, в якому було 

наголошено на необхідності криміналізації цього злочину як окремого виду 

кіберзлочину [63, с. 150]. 

В 2009 році було підписано Угоду між урядами держав-членів ШОС про 

співробітництво в сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, в якій 

вперше до сфери забезпечення МІБ було включено воєнно-політичний аспект. 

Крім того, в 2009 році в рамках ОЕСР було опубліковано звіт щодо шкідливого 

програмного забезпечення та наслідків його поширення, а Великою Вісімкою 

ухвалено декларацію щодо необхідності блокування сайтів, де розміщена дитяча 

порнографія та ще раз наголошено на зростаючій проблемі кібербезпеки та 

загрозам, які вона несе [63, с. 125]. 

З початку 2010 року починають формуватися нові підходи до розуміння 

міжнародної інформаційної безпеки, і відповідно нові концепції щодо 

регулювання цього інституту. На нашу думку, третій період становлення 

інституту міжнародної інформаційної безпеки триває з початку 2010 року до 

сьогодні, і може бути охарактеризований як період становлення та розвитку 

міжнародно-правового регулювання інституту на універсальному рівні.  

У XXI столітті з’являються нові форми міжнародної інформаційної 

злочинності, які не були відомі до цього часу, а тому й не були врегульовані 

існуючими регіональними документами з питань боротьби з інформаційною 

злочинністю, серед них: використання терористами мережі Інтернет, напад на 

критично важливі об’єкти інфраструктури, масштабні атаки бот-мереж. 
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З’являються також нові методи скоєння правопорушень в інформаційному 

просторі – фішинг, спам, крадіжка ідентичності. Тому, все частіше серед 

науковців та в рамках ООН лунають заклики до розробки єдиного універсального 

документа з питань МІБ, який би врахував нові виклики міжнародному миру та 

безпеці, а також інтереси міжнародного співтовариства. Такі думки було озвучено 

під час проведення XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй щодо 

попередження злочинності та кримінального правосуддя, що проходив у Бразилії 

12-19 квітня 2010 року. І хоча така позиція не була підтримана одностайно і не 

була закріплена у положеннях «Сальвадорської декларації щодо комплексних 

стратегій відповіді на глобальні виклики: системи попередження злочинності та 

кримінального правосуддя та їх розвиток у світі, що змінюється», яка стала 

результатом роботи XII Конгресу, обговорення цієї теми на рівні ООН є значним 

кроком вперед.   

Що стосується Декларації, то в ній було зазначено, що країни-члени ООН 

підтверджують загрозу, яку несуть новітні форми злочинності та звертаються з 

проханням до комісії з питань попередження злочинності та кримінального 

правосуддя дослідити характер цих загроз та методи ефективної протидії. Також, 

держави висловили занепокоєння, що розвиток ІКТ та збільшення площі 

використання мережі Інтернет сприяють зростанню злочинності, створюють нові 

можливості для злочинців та використовуються для сексуальної експлуатації 

дітей за допомогою мережі. Тому, держави рекомендували Управлінню ООН з 

наркотиків та злочинності спільно з іншими зацікавленими сторонами надавати 

державам необхідну технічну допомогу щодо вдосконалення національного 

законодавства, підготовки кадрів, збільшення потенціалу відповідних органів 

протидії кіберзлочинності, виявлення і розслідування кіберзлочинів, а комісії з 

питань попередження злочинності створити міжурядову групу експертів для 

дослідження проблеми кіберзлочинності та шляхів боротьби з нею [67, с. 13-14].      

Під час проведення XII Конгресу ООН серед інших питань до порядку 

денного було включено питання останніх тенденцій в використанні науково-

технічних досягнень правопорушниками та компетентними органами боротьби із 
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кіберзлочинністю. Основними проблемами, пов’язаними з кіберзлочинністю, було 

визначено такі: 1) незрозумілість масштабів кіберзлочинності, оскільки 

кримінальна статистика не відображає справжній стан речей;                                   

2) транснаціональний характер кіберзлочинності, оскільки злочини в 

кіберпросторі не обмежені фізичними кордонами, а відповідні органи реагування 

зобов’язані проводити розслідування з дотриманням обов’язкового принципу 

державного суверенітету, а тому їм необхідно отримати відповідний дозвіл, що в 

свою чергу вимагає багато часу, а приховати сліди злочину можна за хвилини;            

3) різні національні законодавчі підходи, коли кіберзлочин може бути вчинено на 

території держави, законодавство якої не передбачає покарання та такий вид 

злочину. Відповідно розпочато міжнародне співробітництво щодо стандартизації 

законодавства, розробка модельного законодавства, типових законів та технічної 

стандартизації в межах певного регіону; 4) кіберзлочини в контексті організованої 

злочинності. В документі зазначено, що організованим групам, що 

спеціалізуються на вчиненні кіберзлочинів, притаманні такі характеристики: їх 

члени спілкуються між собою в електронній формі, зазвичай поступаються 

розмірами традиційним організованим групам, мають вільну структуру та часто 

залучають осіб для тимчасового виконання певних завдань [68, с. 2-12].  

Зупинимось детальніше на засобах протидії кіберзлочинності, що 

розглядались під час проведення XII Конгресу ООН. До їх числа увійшли 

вдосконалення законодавчих заходів, належне технічне забезпечення 

правоохоронних органів, тобто надання їм спеціального програмного 

забезпечення і інструментів пошуку по спеціальним базам даних, а також 

створення потенціалу для країн, що розвиваються та підготовка відповідних 

кадрів [68, с. 12-17]. Аналізуючи існуючі регіональні підходи до регулювання 

питання боротьби з кіберзлочинністю, було зазначено, що в переважній більшості 

такі документи не розраховані на приєднання до них держав, що не знаходяться в 

межах певного регіону, а якщо така можливість передбачена, як наприклад, у 

Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, то держави неохоче приєднуються 

до документи, в розробці якого вони не брали участі. Тому, на всіх 4 підготовчих 
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регіональних засіданнях звучали думки щодо розробки міжнародної конвенції про 

кіберзлочинність. Так, у доповіді регіонального засідання країн Латинської 

Америки та Карибського басейну було зазначено, не дивлячись на те, що в рамках 

цього регіону було прийнято комплексну стратегію протидії загрозам 

кібербезпеці, що ґрунтується на створенні в рамках регіону мережі реагування на 

кіберінциденти, прийнятті технічних норм для забезпечення безпеки мережі 

Інтернет та належних правових інструментів захисту користувачів мережі, все ж 

розробка міжнародної конвенції про кіберзлочинність є нагальною вимогою 

сучасності [69, с. 12-13]. На засіданні країн Західноазіатського регіону було 

рекомендовано розглянути питання розробки міжнародної конвенції з питань 

кібербезпеки, що сприяла б активізації міжнародного співробітництва, 

ефективного вирішення процесуальних дилем та підвищення кваліфікації 

правоохоронців [70, с. 12]. У доповіді країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

наголошено на тому, що з урахуванням складного характеру кіберзлочинності та 

постійного вдосконалення методів вчинення злочинів, існуюче законодавство та 

методи міжнародного співробітництва виявились не дуже ефективними, а тому 

варто розробити міжнародну конвенцію проти кіберзлочинності [71, с. 9]. А 

доповідь країн Африки констатувала, що учасники регіонального засідання 

рекомендували б опрацювати можливий проект міжнародної конвенції з питань 

кіберзлочинності, оскільки представники регіону надзвичайно занепокоєнні 

виникненням таких нових видів злочинів як поширення дитячої порнографії за 

допомогою мережі Інтернет та зростання кількості схем комп’ютерного 

шахрайства [72, с. 10-11].  

Таким чином, переважна більшість учасників XII Конгресу ООН 

підтримали початок переговорів щодо створення нового міжнародного документа 

з питань кібербезпеки, що міг би бути прийнятий у формі додаткового протоколу 

до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності чи 

окремого документа, який би вдосконалив та доповнив положення існуючих 

регіональних договорів. Треба зазначити, що не всі підтримали цю ініціативу, а 
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представники деяких держав наполягали на тому, що Конвенції Ради Європи 

достатньо для регулювання цього питання [68, с. 71]. 

Ґрунтуючись на рекомендаціях Сальвадорської декларації, було створено 

групу експертів для проведення всебічного дослідження проблеми 

кіберзлочинності. Перша сесія групи експертів відбулась у 2011 році та 

затвердила теми і методологію проведення дослідження. В 2013 році групою 

експертів було представлено своє бачення проблеми кіберзлочинності та заходів у 

відповідь від держав, міжнародного співтовариства та приватного сектору. В 

доповіді зазначається, що визначення кіберзлочинності в переважній більшості 

випадків залежать від мети, з якою термін застосовують, крім того, саме 

визначення не є настільки принциповим, як формулювання спектру слідчих 

повноважень та напрямків міжнародного співробітництва щодо збирання 

електронних доказів. На основі дослідження законодавства у сфері 

кіберзлочинності, а також міжнародного співробітництва групою експертів було 

розроблено низку рекомендацій. Найбільше занепокоєння викликає той факт, що 

у зв’язку з фрагментацією зусиль на міжнародному рівні, наявності різних 

регіональних правових інструментів з відмінними підходами в різних частинах 

земної кулі виникає ризик утворення окремих груп країн, які між собою 

запроваджують необхідні процедури та повноваження для співробітництва, а з 

іншими державами обмежуються традиційними видами співпраці, без урахування 

особливостей електронних доказів та глобального характеру кіберзлочинності. 

Все більше уваги приділяється питанню дотримання прав людини в мережі 

Інтернет, що повинно виступати точкою відліку для криміналізації злочинних 

діянь. Також, необхідно приділити увагу концепції місцезнаходження 

електронних доказів у зв’язку з появою хмарних сервісів [73, с. 2-15]. Основними 

шляхами посилення заходів протидії кіберзлочинності визнано розробку 

міжнародних типових положень: щодо криміналізації діянь у сфері 

кіберзлочинності, щодо повноважень в сфері використання електронних доказів, а 

також міжнародного співробітництва в сфері використання електронних доказів, 

щодо юрисдикції, щодо посилення регіональних, міжнародних та національних 



66 

відносин з приватним сектором та науковими установами та щодо розробки 

загального багатостороннього документу щодо протидії кіберзлочинності. Цей 

документ міг би містити елементи усіх вищеперерахованих положень, але мати 

обов’язковий характер [73, с. 18-21].  

  Результатом проведення XIII Конгресу ООН 12-19 квітня 2015 року стало 

прийняття «Дохінської декларації щодо включення питань попередження 

злочинності та кримінального правосуддя до більш широкого порядку денного 

ООН з метою вирішення соціальних, економічних проблем та сприяння 

забезпеченню верховенства права на національному та міжнародному рівнях за 

участю громадськості», в якій було визначено, що необхідно спрямувати всі 

зусилля на створення захищеного та відкритого кіберпростору, попереджувати та 

протидіяти злочинній діяльності за допомогою мережі Інтернет, посилювати 

співробітництво між правоохоронними органами, підвищувати рівень 

захищеності інфраструктури держав, сприяти наданню технічної допомоги та 

підвищенню потенціалу країн, що розвиваються, протистояти кіберзлочинності 

особливо стосовно крадіжки особистих даних, вербовки з метою торгівлі людьми 

та захисту дітей від сексуальної експлуатації за допомогою мережі Інтернет             

[74, с. 10]. 

Під час проведення XIII Конгресу ООН на перший план знову вийшли 

питання транснаціонального характеру кіберзлочинності, а також можливість 

здійснення такої діяльності організованими групами, питання співробітництва 

між національними органами та постачальниками послуг Інтернет, а також 

питання розробки нового юридично обов’язкового міжнародно-правового 

документа з питань кіберзлочинності в рамках ООН. Необхідність прийняття 

такого документа обґрунтовується важливістю зменшення кількості «білих плям» 

у чинному законодавстві щодо криміналізації, глобальних методів реагування на 

кіберінциденти, взаємної правової допомоги та співробітництва з метою збору 

доказів. Одноголосно ця ініціатива не була підтримана [75, с. 4-5].  

У XXI столітті ІКТ стимулюють появу нових форм злочинності, оскільки не 

тільки вводять нові об’єкти кримінальних діянь, як комп’ютери, комп’ютерні дані 
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чи мережі, а й змінюють характер, рівні та способи вчинення традиційних 

злочинів. Для прикладу можна взяти фінансове шахрайство в мережі Інтернет чи 

підбурювання до насилля чи тероризму через соціальні мережі [76, с. 4].  

Основними факторами, що сприяють підвищенню рівня кіберзлочинності є 

глобальність мережі Інтернет, її анонімність та постійне вдосконалення 

технологій. До основних стратегій попередження та боротьби з кіберзлочинністю 

можна віднести: розробку інструментів та програм підвищення обізнаності 

держав щодо кіберзлочинності та її попередження, з цією метою було створено 

он-лайн сховище даних про кіберзлочинність Управління ООН з питань 

наркотиків та злочинності; прийняття державами законодавчих та політичних 

заходів протидії кіберзлочинності, включаючи процесуальні повноваження, 

цифрову судову експертизу, обробку електронних доказів, розширення 

можливостей правоохоронних органів в проведенні розслідувань та 

криміналізації; виконання положень існуючих правових інструментів щодо 

боротьби з кіберзлочинністю та розробка універсальної конвенції з питань 

кібербезпеки; оптимізація процесів надання взаємної правової допомоги щодо 

збору електронних доказів та доступу до даних, координація підтримки 

транскордонних розслідувань таких структур як Інтерпол, Європол, 

Європейський центр боротьби із кіберзлочинністю; нарощення потенціалу систем 

кримінального правосуддя та національних правоохоронних органів, активізація 

їх діяльності із науково-дослідними інститутами та приватним сектором                     

[76, с. 13-15].  

Важливу діяльність у рамках ООН у сфері боротьби з кіберзлочинністю 

здійснює Управління ООН з питань наркотиків та злочинності. У 2012 році цим 

управлінням було завершено розробку Глобальної програми боротьби з 

кіберзлочинністю. Ця програма сприяє нарощенню національних потенціалів для 

попередження злочинів у кіберпросторі та боротьбі з ними, включаючи 

проведення навчальних програм за участі інших організацій та партнерів. 

Глобальна програма боротьби з кіберзлочинністю передбачає: попередження 

злочинів у кіберпросторі та підвищення рівня обізнаності про кіберзлочинність; 
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організація навчань співробітників правоохоронних органів та працівників 

системи кримінального правосуддя; розширення співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю на національному, регіональному та міжнародному 

рівнях; збір даних, їх вивчення та аналіз зав’язків між організованою злочинністю 

та кіберзлочинністю [77, с. 2-3]. 

У 2011 році Управління ООН з питань наркотиків та злочинності підписало 

меморандум із МСЕ з метою надання технічної допомоги державам на їх вимогу. 

Протягом 2011-2012 років проведено аналіз інформації та документації щодо 

впливу нових інформаційних технологій на здійснення насильства над дітьми та 

їх експлуатацію. Представники управління організовують та проводять семінари, 

наради та практикуми у різних державах з метою з’ясування потреб цих держав в 

технічній допомозі [77, с. 3]. Крім того, Управлінням ООН з питань наркотиків та 

злочинності було розроблено Міжнародну класифікацію злочинів для 

статистичних цілей та проект всебічного аналізу кіберзлочинності.  

Питання розробки та прийняття універсального документа щодо 

міжнародної інформаційної безпеки неодноразово порушувались і серед 

науковців. Думки вчених різняться щодо сфери регулювання такого договору. 

Деякі вважають, що необхідно врегулювати лише воєнно-політичний аспект, 

деякі, що лише кримінально-правовий, існує також думка, поєднати усі три 

елементи міжнародної інформаційної безпеки в одному документі, прикладом 

такої ініціативи може служити концепція Конвенції про міжнародну 

інформаційну безпеку, представлена на Конференції в Лондоні в 2011 році.   

Вчені, що відстоюють позицію врегулювання лише військово-політичного 

аспекту міжнародної інформаційної безпеки, також, розділились на кілька 

таборів, оскільки вони по-різному підходять до врегулювання цього питання. 

Існує думка, що необхідно укласти новий міжнародний договір щодо 

регулювання поведінки держав у разі проведення інформаційних операцій, що 

кодифікував би існуючі норми міжнародного права щодо засобів і методів 

ведення війни з відповідними обмеженнями з урахуванням інформаційного 

аспекту [78, 964-965]. При цьому, такий рамковий договір міг би встановити 
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загальні принципи діяльності держав, а фактичні правила ведення бойових дій 

можна було б погодити шляхом переговорів та закріплення в подальшому у 

відповідних додатках до договору [79, с. 1060]. Зокрема, професор Девіс Браун не 

лише підтримав таку позицію, а й запропонував проект Міжнародної конвенції з 

питань регулювання використання інформаційних систем в збройних конфліктах, 

в якій сам термін «використання інформаційних систем у збройних конфліктах» 

означає «використання комп’ютерів чи інших інформаційно-комунікаційних 

систем в інформаційних атаках на противагу використання засобів зв’язку, 

розвідки, пасивної оборони комп’ютерних мереж чи інших засобів застосування 

сили для такої самої мети» [80, с. 215]. У проекті Конвенції було врегульовано 

питання розрізнення комбатантів від некомбатантів, правила ведення війни в разі 

проведення інформаційних операцій, права країн, що не беруть участі в 

збройному конфлікті та заходи примусу [80, с. 215-221].  

Друга група вчених наполягають на тому, що такий договір має бути 

ухвалений як один із видів договорів про роззброєння та повинен містити 

заборону використання інформаційної зброї чи певних її видів [81]. Оскільки, 

якщо й надалі мережа Інтернет буде використовуватись для цивільних цілей, то 

розробка договору про роззброєння та пошук альтернатив використанню 

військової сили в інформаційному просторі є необхідними умовами [82, с. 11-12].  

Що стосується питання розмежування кіберзагроз державного та 

недержавного походження, то вченими пропонується розмежувати підходи до 

врегулювання цих питань наступним чином. Для кіберзагроз, що походять від 

держав, доцільно було б розробити договори за аналогією до договорів про 

контроль над озброєнням та спеціалізованих договорів, що регулювали б питання 

застосування норм міжнародного гуманітарного права до кіберпростору. З іншого 

боку, договори, присвячені використанню кіберпростору недержавними 

суб’єктами, повинні відображати кримінальний підхід до вирішення цієї 

проблеми та впровадити нові засоби ефективної співпраці у веденні розслідувань. 

За приклад можна було б взяти Конвенцію Ради Європи про кіберзлочини. 

Особливу роль у вирішенні цього питання можна було б відвести ООН, 
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аргументуючи це тим, що ГА ООН могла б сприяти визнанню кіберпростору так 

званою «міжнародною територією», обмеживши таким чином використання там 

зброї та проведення воєнних дій [83, с. 291-292].  

При цьому, не варто переоцінювати роль міжнародних договорів, оскільки, 

зазвичай, не всі держави виявляють бажання стати їх учасниками. Тому з’явилась 

думка, що укладання подібних договорів є абсолютно недоцільним, оскільки 

фактично дуже складно проконтролювати їх дотримання, труднощі виникають і з 

розмежуванням інструментів ведення інформаційної війни, наприклад, 

інформаційним шпигунством, а також з перевіркою виконання положень таких 

договорів [84, с. 2-13].  

Існують й інші погляди на вирішення проблеми воєнного використання 

інформаційного простору, наприклад, створення міжнародної організації 

інформаційної безпеки з метою розробки договорів про інформаційну безпеку. 

Хоча вперше такий підхід було запропоновано у проекті Стенфордської конвенції, 

в подальшому активне його обговорення почалось у 2013 році.      

Боротьбу з кіберзагрозами доцільно було б доручити незалежній 

міжнародній організації – спеціалізованій установі з питань кібербезпеки, бажано 

в межах ООН з огляду на її універсальність. До складу цієї організації могли 

входити незалежні та неупереджені експерти з усіх країн-учасників. Організація 

могла б виконувати низку завдань, наприклад, моніторинг кіберпростору, надання 

завчасного попередження та розробка стратегій в галузі безпеки і технічних 

рішень. Така організація могла б виступати лише як координаційний центр, чи 

очолювати  розслідування кібератак, хоча в такому випадку потрібно було б 

уточнити, хто і на яких підставах підпадатиме під її юрисдикцію, іншими 

словами, чи достатньо було б для країни просто бути учасником, чи необхідно 

було б кожній задіяній державі давати свою офіційну згоду [83, с. 307-308]. 

Розглядаючи інформаційний простір як міжнародну територію, варто 

скоординувати всі міжнародні зусилля для побудови ефективної системи 

стримування кіберзагроз. Найкращим способом втілення цієї ідеї в життя є 

розробка універсального міжнародного документа під егідою Організації 
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Об’єднаних Націй, в якому чітко буде визначено яка поведінка держав у 

кіберпросторі є прийнятною, а яка – ні. Регіональних та двосторонніх угод між 

державами наразі недостатньо, щоб протистояти таким викликам як 

скоординовані атаки на об’єкти КВІ чи використання кіберпростору для 

терористичних цілей. Відповідь на такі загрози повинна мати глобальний 

характер. Безумовно, переговорний процес та процес розробки універсального 

міжнародного документа буде тривалим, проте, надзвичайно важливо, щоб усі 

держави, незалежно від свого рівня економічного розвитку та географічного 

розташування, прийшли до спільного розуміння всіх аспектів МІБ задля розробки 

загального механізму протистояння загрозам в інформаційному просторі                     

[85, с. 11-14].  

У проекті Загального договору з питань кібербезпеки та кіберзлочинності 

Ш. Шольберга та С. Гернуті-Елі 2011 року висвітлено всі три аспекти 

міжнародної кібербезпеки. Попри те, що, безумовно, найбільше уваги приділено 

питанням кіберзлочинності, в договорі все ж є статті, які регулюють питання 

протидії кібертероризму, а воєнно-політичний аспект розглядається через призму 

нападів на об’єкти критично важливої інфраструктури. До проекту договору 

також додано аналітичну частину, що присвячена таким заходам посилення 

кібербезпеки як: культура кібербезпеки, співвідношення культури кібербезпеки та 

національних стратегій, кіберконфлікти та кібервійна, а також кібербезпека, права 

людини та громадянські свободи. 

Варто звернути увагу й на той факт, що в аналітичних матеріалах щодо 

правового механізму протистояння кіберзлочинності, з-поміж інших питань, 

окремо виділено питання створення міжнародного суду для кіберпростору. 

Виникнення хмарних сервісів, збільшення кількості злочинів, що зачіпають 

юрисдикцію кількох країн, а також поділ країн на групи, які між собою 

застосовують одні правила процедури отримання електронних доказів, а з іншими 

країнами – лише формальні процедури потребують створення нового правового 

механізму для розслідування кіберзлочинів та притягнення винних в їх вчинені до 

відповідальності [86, с. 1-3]. Зокрема, окремі положення про кіберзлочини можна 
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було б включити в юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, або ж 

створити окрему палату в Міжнародному кримінальному суді, що займалася б 

питаннями кіберзлочинів, проте, найдоцільніше буде створити окремий 

міжнародний кримінальний трибунал для кіберпростору, заснований відповідно 

до рішення Ради Безпеки ООН. Пропонується, що засідати цей трибунал може в 

Сінгапурі, оскільки починаючи з 2014 року, там почав функціонувати новий 

Глобальний Комплекс Інновацій ІНТЕРПОЛУ з цифровою лабораторією                   

[87, c. 8-13].                   

У 2014 році світ побачила нова редакція Статуту Міжнародного 

кримінального трибуналу для кіберпростору, запропонована професором 

Ш.Шольбергом. Відповідно до проекту статуту, кримінальний трибунал для 

кіберпростору уповноважений здійснювати судове переслідування осіб, винних у 

вчинені найбільш серйозних кіберзлочинів з позиції міжнародного кримінального 

права. До таких злочинів проектом статуту віднесено чотири групи злочинів:             

1) скоординовані глобальні кібератаки проти ІКТ, що призвели до підриву 

національної безпеки, цивільної оборони, державного управління, здоров’я та 

безпеки населення, а також нормального функціонування системи банківських та 

фінансових послуг; 2) інші кіберзлочини глобального масштабу проти 

комп’ютерних систем, інформаційних систем, даних, інформації та іншої 

власності, що знаходиться під охороною відповідно до міжнародного 

кримінального права: незаконний доступ; незаконне перехоплення, втручання в 

дані, втручання в систему, неналежне використання пристроїв, підробка, 

шахрайство, злочини, пов’язані з дитячою порнографією; 3) крадіжка 

ідентичності та інші серйозні злочини, вчинені в соціальних мережах;                   

4) підготовка інформаційно-комунікаційних засобів чи способів, розроблених для 

вчинення вищезазначених видів злочинів [88, c. 6-7]. Варто зазначити, що в 

попередній редакції проекту статуту «інші злочини глобального масштабу» мали 

назву «порушення Глобального договору з питань кіберзлочинності», а замість 

«інших серйозних злочинів, вчинених в соціальних мережах» був лише один їх 

вид – спам [89, с. 27].  
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У проекті статуту передбачено персональну кримінальну відповідальність 

фізичних осіб за вчинення найбільш серйозних кіберзлочинів; визначено 

пріоритетність трибуналу над національними судами; закріплено принцип 

міжнародного кримінального права non bis in idem; визначено організаційну 

структуру трибуналу, яка передбачає наявність Палат: трьох судових та однієї 

апеляційної, Прокурора та Секретаріату; визначено склад палат із 16 незалежних 

суддів, кваліфікацію суддів, процедуру виборів постійних суддів та суддів ad litem 

та їх статус, вибори та обов’язки голови міжнародного трибуналу, правила 

процедури та доказування, статус та обов’язки прокурора, обов’язки секретаріату, 

порядок проведення розслідування та складання обвинувального висновку, 

розгляд обвинувального висновку [89, с. 28-34]. Нову редакцію статуту було 

доповнено двома статтями щодо електронного спостереження та специфікації 

судових розпоряджень на його здійснення. Також у проекті статуту передбачені 

положення щодо ведення судового розгляду, прав особи, якій пред’явлено 

звинувачення, захисту потерпілих та свідків, винесення рішення, міри покарання, 

розгляду справи в апеляційній палаті, перегляду судового рішення, виконання 

вироку, помилування чи пом’якшення вироку, співробітництва та судової 

допомоги, статусу, привілеїв та імунітетів трибуналу, його розташування, 

видатків, робочих мов та щорічних доповідей [89, с. 34-38].  

Дослідивши етапи становлення та розвитку інституту міжнародної 

інформаційної безпеки та проаналізувавши основні міжнародно-правові 

документи, що приймались державами на різних етапах його становлення, 

доходимо висновку, що міжнародна інформаційна безпека поступово 

трансформувалась із ототожнення з комп’ютерною злочинністю, якій наприкінці 

70-х років XX сторіччя увагу приділяли кілька регіональних організацій, в 

окремий міжгалузевий інститут міжнародного права. На сьогодні питання 

міжнародної інформаційної безпеки порушуються в рамках більшості  

міжнародних організацій та форумів, що хоча б опосередковано стосуються 

проблематики МІБ.  

 



74 

Висновки до Розділу 1  

Аналізуючи наукові погляди щодо поняття МІБ, доходимо висновку, що 

наразі в сучасному міжнародному праві ще остаточно не сформовано уніфіковане 

її поняття, а існування великої кількості термінологічних розбіжностей лише 

ускладнює цей процес. У рамках міжнародних організацій та окремими 

науковцями використовуються терміни «міжнародна інформаційна безпека» та 

«міжнародна кібербезпека», в рамках ООН використовується термін «безпека 

інформаційно-комунікаційних технологій». У переважній більшості випадків, 

використовуючи термін «міжнародна інформаційна безпека», йдеться про 

змістовний (інформаційний) та технічний (комунікаційний) аспекти 

інформаційної безпеки, а термін «міжнародна кібербезпека» звужує таке її 

розуміння лише до технічного аспекту. Проте, нерідко автори використовують ці 

терміни для визначення одного й того самого поняття. Оскільки кожен з цих 

термінів має своє змістовне навантаження, ми вважаємо за необхідне чітко 

розмежувати зазначені дефініції. На нашу думку, варто визначити міжнародну 

інформаційну безпеку як стан, що забезпечується загальновизнаними 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. 

Інститут міжнародної інформаційної безпеки пропонуємо розглядати як 

міжгалузевий інститут, що представляє собою особливий і відокремлений 

комплекс норм, який регулює міжгалузеву сферу відносин. Зокрема, мова йде про 

охоплення інститутом міжнародної інформаційної безпеки відносин в таких 

галузях міжнародного права, як: право міжнародної безпеки, міжнародне 

кримінальне право, міжнародне інформаційне право та міжнародне гуманітарне 

право. 

Проаналізувавши підходи до розуміння поняття МІБ та її регулювання 

існуючими міжнародно-правовими документами, а також розглянувши наукові 

розробки у цій сфері, можемо констатувати, що наразі формування системи МІБ 

відбувається на основі двох основних концепцій. 
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Прихильники першої з них обмежуються розумінням МІБ як забезпечення 

кримінального покарання за злочини в інформаційному просторі. Таке розуміння 

МІБ закріплено в Угоді про співробітництво держав-учасниць Співдружності 

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

2001 року та у Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність від 2001 року з 

додатком до неї.  

Варто підкреслити, що до прихильників ототожнення МІБ з міжнародною 

інформаційною злочинністю можна віднести і тих, хто наполягає на уніфікації 

кримінального та антитерористичного аспекту МІБ як окремого кримінального 

злочину в кіберпросторі. Таку позицію закріплено в Конвенції про боротьбу із 

злочинами у сфері інформаційних технологій Ліги Арабських держав 2010 року та 

в Конвенції Африканського Союзу з питань кібербезпеки та захисту персональних 

даних 2014 року, де інформаційний тероризм регулюється статтею щодо адаптації 

звичайних видів злочинів до ІКТ.  

Прихильники ж іншої точки зору наполягають на розширеному розумінні 

МІБ, включаючи до сфері її регулювання військово-політичний, 

антитерористичний та кримінально-правовий аспекти, фактично формуючи 

триелементну структуру цього поняття. Така позиція відображена в Угоді між 

урядами держав-членів Шанхайської Організації Співробітництва про 

співробітництво в області забезпечення міжнародної інформаційної безпеки 2009 

року з відповідними додатками до неї та у проекті Конвенції із забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки (концепції) 2011 року.  

Не можна оминути увагою і той факт, що в проекті Стенфордської 

міжнародної конвенції щодо посилення захисту від загроз кіберзлочинності та 

тероризму, а також у проекті Загального договору з питань кібербезпеки та 

кіберзлочинності, в яких чітко вказано, що вони регулюють кримінально-

правовий аспект МІБ, містяться окремі статті щодо нападів на об’єкти критично 

важливої інфраструктури, які зазвичай розглядаються науковцями та експертами 

як воєнно-політичні загрози. 
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Вважаємо за доцільне звернути увагу й на той факт, що розробляючи 

доповіді з відповідними рекомендаціями для держав, ГУЕ ООН з питань 

досягнень у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної 

безпеки розглядає МІБ через призму існуючих та потенційних загроз в 

інформаційному просторі, які умовно розподілено на два блоки: загрози від 

державних суб’єктів, куди віднесено військово-політичні загрози, та загрози від 

недержавних суб’єктів, тобто від терористичних та кримінальних угруповань, що 

фактично підтверджує думку про триелементну структуру МІБ.  

З огляду на вищевикладені концепції, пропонуємо виокремити 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.    

На нашу думку, процес становлення та розвитку інституту МІБ можна 

розділити на 3 періоди. Протягом першого періоду формувались 

загальнотеоретичні засади інституту, впродовж другого – утворювались його 

концептуальні засади в рамках універсальних і регіональних міжнародних 

організацій, а третій період ознаменувався створенням умов для забезпечення 

МІБ на універсальному рівні. 

Протягом першого періоду, що тривав з другої половини 70-х рр. до кінця 

90-х рр. ХХ сторіччя, вперше було здійснено класифікацію комп’ютерних 

злочинів та вперше проведено міжнародну конференцію, на якій розглядались 

окремі питання вчинення комп’ютерних злочинів. Комерціалізація мережі 

Інтернет сприяла трансформації комп’ютерної злочинності в транснаціональну 

проблему. Це, своєю чергою, призвело до виникнення таких нових видів злочинів, 

як: поширення дитячої порнографії, маніпуляція з даними, підробка програмного 

забезпечення, фінансові злочини, вчинені за допомогою комп’ютерів. Саме тому, 

в цей період всі країни світу дійшли усвідомлення необхідності криміналізувати 
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протиправні діяння, що вчиняються за допомогою чи проти комп’ютерів або їх 

систем. Питання інформаційної безпеки було винесено на розгляд VIII Конгресу 

ООН щодо попередження злочинності та поводження з правопорушниками, 

результатом проведення якого стало напрацювання списку рекомендацій для 

держав-членів щодо криміналізації нової форми злочинності – комп’ютерної в 

національних правових системах. Завершальним етапом формування 

загальнотеоретичних засад інституту 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. 

Варто зазначити, що протягом першого періоду формування інституту МІБ, про 

державу як про потенційного суб’єкта вчинення злочину в інформаційному 

просторі мова взагалі не йшла, вважалось, що суб’єктами можуть бути лише 

окремі індивіди чи групи осіб або ж терористичні організації.  

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

2010 року. Під час цього періоду відбулось формування концептуальних засад 

інституту в рамках міжнародних організацій, оскільки саме в цей проміжок часу 

відбувається формування глобального інформаційного суспільства, про що 

свідчить прийняття таких важливих документів, як Окінавська Хартія та 

Декларація тисячоліття, проведення X Конгресу ООН та двох етапів Всесвітнього 

саміту з питань інформаційного суспільства в Женеві та Тунісі. На перший план в 

цей період виходять питання співробітництва держав у сфері забезпечення МІБ.  

X Конгрес ООН засвідчив, що за останні роки відбулась значна еволюція 

інформаційних злочинів як з кількісної, так і з точки зору складності їх скоєння. 

Всі ці фактори посприяли тому, що саме протягом другого етапу формування 

інституту МІБ з’явились перші міжнародно-правові акти у сфері МІБ у рамках 

регіональних організацій, а саме: Угода про співробітництво держав-учасниць 

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

Європи про кіберзлочинність і Додаток до неї та Угода між урядами держав-

членів ШОС про співробітництво у сфері забезпечення міжнародної 
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інформаційної безпеки. Крім того, ГА ООН вперше було ухвалено резолюцію 

щодо боротьби із злочинним використанням інформаційних технологій та 

створено ГУЕ ООН з питань досягнень у сфері інформатизації та телекомунікацій 

в контексті міжнародної безпеки. Хотілося б підкреслити, що саме наприкінці 

другого періоду становлення інституту МІБ вперше з’явилось усвідомлення та 

загроза того, що держави можуть виступати повноправними суб’єктами вчинення 

протиправних дій в інформаційному просторі.    

Третій період, що триває починаючи з 2010 року до сьогодні, можна 

вважати періодом створення умов для забезпечення МІБ на універсальному рівні. 

Безперечно, процес подальшого розвитку міжнародно-правового забезпечення на 

регіональному рівні триває, про що свідчать такі останні міжнародно-правові 

документи, прийняті в рамках регіональних організацій, як Конвенція про 

боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій Ліги Арабських держав 

2010 року та Конвенція Африканського Союзу з питань кібербезпеки та захисту 

персональних даних 2014 року. Проте, саме в цей період виникають пропозиції 

укладення універсального міжнародного договору у сфері МІБ під егідою ООН, 

що знайшли своє відображення у проекті Конвенції із забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки (концепції) 2011 року, а також у проекті Загального 

договору з питань кібербезпеки та кіберзлочинності. Форма, просторова та 

предметна сфера дії, термінологія все ще залишаються предметом спору між 

учасниками міжнародного діалогу, проте необхідність укладання такого 

документу визнається усіма державами світу. Крім того, існують думки щодо 

створення незалежної міжнародної організації з питань кібербезпеки, а також 

міжнародного кримінального трибуналу для кіберпростору. Наразі це лише 

наукові пропозиції, проте сучасні реалії та розробка державами не тільки 

оборонних, а й наступальних інформаційних стратегій в останні роки диктують 

нагальну необхідність у вирішенні проблеми забезпечення МІБ на універсальному 

рівні.          
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РОЗДІЛ 2. 

РІВНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

2.1. Універсальний рівень забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки 

Питання міжнародної інформаційної безпеки стоїть на порядку денному 

Організації Об’єднаних Націй ще з кінця 1990-х років. ГА ООН спрямовує свою 

увагу на такі питання, приймаючи відповідні резолюції: досягнення у сфері 

інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки; 

використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку; 

створення глобальної культури кібербезпеки та оцінка національних зусиль щодо 

захисту важливих інформаційних інфраструктур; боротьба із злочинним 

використанням інформаційних технологій.  

Крім того, різні спеціалізовані установи ООН займаються питаннями 

забезпечення інформаційної безпеки на різних рівнях. Зокрема, Управління ООН 

з наркотиків та злочинності займається питаннями незаконного обігу наркотиків у 

кіберпросторі, а також разом із державами-учасницями та іншими міжнародними 

організаціями надає технічну допомогу державам в підготовці кадрів з метою 

вдосконалення національного законодавства щодо протидії кіберзлочинності та 

використанню Інтернету в терористичних цілях. Варто відмітити і таке 

нововведення, як включення модуля електронних доказів в Програму складання 

запитів про надання взаємної правової допомоги Управління ООН з наркотиків та 

злочинності. Економічна та соціальна рада ООН приділяє особливу увагу 

питанням обміну інформацією, передовим досвідом та практикою в боротьбі із 

злочинним використанням інформаційних технологій. Інститут ООН з питань 

роззброєння проводить конференції та зустрічі, а також публікує дослідження у 

сфері МІБ.  

В рамках ООН питання забезпечення МІБ вперше розглядалось у 1999 році 

під час проведення 53-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Подвійну природу 
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досягнень науки і техніки в цивільній та в воєнній сферах було визнано 

резолюцією 53/73 «Роль науки і техніки в контексті міжнародної безпеки і 

роззброєння». Ця резолюція, також, наголосила, що міжнародні принципи, що 

стосуються передачі високих технологій воєнного призначення, повинні 

враховувати законні оборонні потреби всіх держав, але в той же час і потребу в 

підтримці міжнародного миру та безпеки, не обмежуючи при цьому доступ до 

високих технологій та послуг «ноу-хау» з метою їх використання в мирних цілях 

[90, с. 1-2]. За Резолюцію проголосували 77 держав, переважно держави Південної 

Америки, Африки, Тихоокеанського регіону та Близького Сходу, проти – 43, 

переважно держави Північної Америки, Європи, Балтії, Австралії та Нової 

Зеландії, утримались – 16. Це засвідчило готовність переважної більшості держав 

активізувати спільні зусилля з метою протидії транснаціональним загрозам із 

застосування ІКТ та інших високих технологій задля вирішення проблеми МІБ із 

максимальним врахуванням інтересів усіх держав [91, с. 31-32].  

Результатом обговорення стало прийняття у 1999 році резолюції ГА ООН 

53/70 «Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті 

міжнародної безпеки», в якій особливо наголошувалось на необхідності розгляду 

існуючих та потенціальних загроз інформаційній безпеці на багатосторонньому 

рівні. В резолюції було виокремлено 3 нагальні питання для подальшого 

обговорення, зокрема: загальна оцінка проблем інформаційної безпеки, 

визначення основних понять, включаючи поняття несанкціонованого втручання 

чи неправомірного використання інформаційних і телекомунікаційних систем та 

інформаційних ресурсів, а також доцільність розробки міжнародних принципів з 

метою зміцнення безпеки глобальних інформаційних і телекомунікаційних систем 

та боротьби з інформаційним тероризмом та криміналом [92, с. 2].  

Відповідно до рекомендацій резолюції 53/70 в серпні 1999 року Інститутом 

ООН з питань роззброєння (ЮНІДІР) та Департаментом з питань роззброєння 

Секретаріату ООН було організовано міжнародний семінар з питань МІБ у          

м. Женева, результатом проведення якого стало підтвердження актуальності 
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проблеми інформаційної безпеки та доцільності більш детального обговорення 

цієї теми на міжнародному рівні.  

Під час проведення 54-ї сесії ГА ООН було ухвалено оновлену резолюцію 

54/49 «Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті 

міжнародної безпеки», в якій було відмічено, що оцінки держав, надані відповідно 

до попередньої резолюції, сприяли кращому розумінню проблем у сфері 

міжнародної інформаційної безпеки [93, с. 2].  

Протягом 55-ї сесії ГА ООН робота над однойменною резолюцією 

продовжилась. У відповідь на вербальну ноту Генерального секретаря ООН 

Російська Федерація запропонувала проект «Принципів, що стосуються 

міжнародної інформаційної безпеки».  

Резолюція 55/28 «Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у 

контексті міжнародної безпеки», прийнята на 55-й сесії ГА ООН у 2000 році, 

закликала держави-члени й надалі докладати зусиль з виявлення можливих загроз 

у сфері інформаційної безпеки на багатосторонньому рівні, також визначенню 

засобів протидії таким загрозам, акцентуючи увагу на тому, що цілями таких 

засобів протидії сприяло б вивчення відповідних міжнародних концепцій, 

орієнтованих на зміцнення безпеки глобальних інформаційних та 

телекомунікаційних систем [94, с. 2].  

Під час проведення 56-ї сесії ГА ООН було прийнято резолюцію 56/19 

«Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної 

безпеки», яка констатувала необхідність створення у 2004 році спеціальної групи 

урядових експертів з метою вивчення проблем МІБ, загроз у цій сфері та 

можливих засобів їх попередження  [19, с. 2-3].  

Крім того, на 56-й сесії ГА ООН було заслухано однойменну з резолюцією 

доповідь Генерального секретаря ООН, що містила відповідь, надану Російською 

Федерацією, щодо загроз інформаційній безпеці. До цих загроз було віднесено 

такі: 1) розробка, створення та використання засобів впливу та заподіяння шкоди 

інформаційним ресурсам та телекомунікаційним системам іншої держави;                    

2) цілеспрямований інформаційний вплив на критично важливі структури іншої 
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держави; 3) інформаційний вплив з метою підриву політичної, економічної та 

соціальної системи інших держав, психологічний вплив на населення з метою 

дестабілізації суспільства; 4) несанкціоноване втручання в інформаційно-

комунікаційні системи та інформаційні ресурси, а також їх неправомірне 

використання; 5) дії, що призводять до домінування й контролю в 

інформаційному просторі; 6) протидія доступу до новітніх інформаційних 

технологій, створення умов технологічної залежності в сфері інформатизації на 

шкоду іншим державам; 7) сприяння діяльності міжнародних терористичних, 

екстремістських та злочинних угруповань, організацій, груп та окремих 

правопорушників, що представлять загрозу інформаційним ресурсам та критично 

важливим структурам держав; 8) розробка та ухвалення планів, доктрин, що 

передбачають можливість ведення інформаційних війн та здатних спровокувати 

гонку озброєнь, а також викликати напругу у відносинах між державами і 

безпосередньо саме виникнення інформаційних війн; 9) використання 

інформаційних технологій та засобів на шкоду основним правам і свободам 

людини, що реалізуються в інформаційній сфері; 10) транскордонне поширення 

інформації, що суперечить принципам і нормам міжнародного права, а також 

внутрішньому законодавству окремих держав; 11) маніпулювання 

інформаційними потоками, дезінформація та приховування інформації з метою 

викривлення психологічного та духовного середовища суспільства, ерозії 

традиційних культурних, моральних, етичних та естетичних цінностей [95, с. 2-7]. 

У вищезазначену доповідь Генерального секретаря увійшли також оцінки, надані 

Болівією, Мексикою, Філіппінами та Швецією від імені держав-членів 

Європейського Союзу.   

Також, на 56-й сесії ГА ООН було прийнято резолюцію 56/121 «Боротьба зі 

злочинним використанням інформаційних технологій», що закликала до дієвого 

співробітництва між державами та приватним сектором у боротьбі із злочинним 

використанням інформаційних технологій з огляду на існуючу можливість 

злочинного використання ІКТ, що потенційно може створити серйозну загрозу 
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для різних країн. Особливо вразливими до таких загроз будуть країни, що 

розвиваються. [63, 1-2].  

У рамках 57-ї сесії ГА ООН ухвалила резолюцію 57/53 «Досягнення у сфері 

інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки», що 

розширила положення попередніх резолюцій та наголосила на необхідності 

попереджати використання інформаційних ресурсів та технологій в злочинних чи 

терористичних цілях [96, с. 2], а також резолюцію 57/239 «Створення глобальної 

культури кібербезпеки», що представила відповідну методологію в системі 

комплексної протидії проявам кіберзлочинності. У цій резолюції міжнародним 

співтовариством було визнано той факт, що кібербезпеку неможливо забезпечити 

за допомогою суто технологій, пріоритетом має бути планування кібербезпеки та 

управління її забезпеченням у суспільстві загалом. Резолюція підкреслює, що 

ефективна кібербезпека залежить не лише від діяльності державних чи 

правоохоронних органів, а й від превентивних заходів та підтримки світового 

співтовариства та наголошує на усвідомленні відповідальності державних органів, 

підприємств, організацій, індивідуальних користувачів інформаційних технологій 

та необхідності застосування заходів з підвищення їх безпеки. Особливу увагу 

приділено значенню міжнародного співробітництва з метою досягнення 

кібербезпеки за допомогою підтримки національних зусиль, направлених на 

зміцнення людського потенціалу, розширення можливостей освіти та зайнятості, 

вдосконалення державних послуг та якості життя за рахунок використання 

передових, надійних та безпечних ІКТ та мереж. У додатку до резолюції під 

назвою «Елементи для створення глобальної культури кібербезпеки» було 

запропоновано 9 взаємодоповнюючих елементів [97, с. 1-3]. 

У 2003 році під час проведення 58-ї сесії ГА ООН прийняла резолюцію 

58/32 «Досягнення в сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті 

міжнародної безпеки», що сприяла переходу проблематики МІБ від 

загальнополітичного обговорення в площину пошуку практичних рішень та 

запустила механізм формування ГУЕ, перше засідання якої було призначено на 

12-16 липня 2004 року [98, с. 3] та резолюцію 58/199 «Створення глобальної 
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культури кібербезпеки та захист найважливіших інформаційних інфраструктур», 

що визнала право кожної окремої країни самостійно визначати власні 

найважливіші інформаційні інфраструктури, відмічаючи, що до їх числа входять 

інфраструктури, що використовуються для виробництва, передачі та розподілу 

електроенергії, а також в секторах повітряного та морського транспорту, 

банківських та фінансових послуг, електронної торгівлі, водопостачання, 

розподілу продукції та охорони здоров’я. У додатку до резолюції перераховано 11 

елементів для захисту найважливіших інформаційних інфраструктур, зокрема: 

наявність мереж для попередження про загрози та інциденти в кіберпросторі; 

підвищення ступеня інформованості зацікавлених сторін; аналіз інфраструктур; 

сприяння розвитку партнерських відносин між державним і приватним сектором; 

створення систем комунікації в кризовій ситуації; забезпечення врахування 

процедурами надання доступу до даних; сприяння відстеженню спроб злому 

захисту найважливіших інформаційних інфраструктур; організація професійної 

підготовки та проведення тренувань з метою зміцнення потенціалу реагування на 

інциденти; наявність матеріальних та процесуальних законів та кваліфікованого 

персоналу з метою розслідування спроб порушення захисту найважливіших 

інформаційних інфраструктур; участь в міжнародному співробітництві шляхом 

створення та координації роботи систем миттєвого попередження та обміну 

інформацією; сприяння національним та міжнародним науковим дослідженням, 

що відповідають міжнародним стандартам [99, с. 1-4]. 

Резолюція 59/61 «Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у 

контексті міжнародної безпеки», прийнята на 59-й сесії ГА ООН, підтвердила 

зацікавленість світового співтовариства в подальшому дослідженні проблематики 

міжнародної інформаційної безпеки.  

60-та сесія ГА ООН розглянула доповідь Генерального секретаря ООН, що 

містила відповіді урядів Бразилії, Канади, Мексики та Чилі, в яких було 

наголошено, що системи комунікації окремих держав та інформація є 

стратегічними сферами не лише для окремо взятих країн, а й важливим чинником 

підтримання міжнародної безпеки в цілому. У своїй відповіді Бразилія 
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запропонувала усім державам-членам ООН вжити такі заходи: створити резервні 

та альтернативні мережі для захисту життєво-важливих структур; заохочувати 

державно-приватне партнерство у сфері захисту інформації; провести переговори 

щодо укладення міжнародної конвенції з кібербезпеки; створити системи захисту, 

що дозволяють мінімізувати кібератаки та інші. Також, було запропоновано 

розглянути можливість підготовки конвенції в рамках ООН щодо розробки 

кодексу поведінки при використанні інформаційної зброї; створення міжнародних 

механізмів, що дозволяли б регулювати конфлікти, пов’язані з актами 

кіберагресії; створення глосарію ООН у сфері МІБ [100, с. 3-4].  

Під час 60-ї сесії ГА ООН було ухвалено резолюцію 60/45 «Досягнення у 

сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки», що 

лише розширила коло питань, щодо яких держави-члени повинні інформувати 

Генерального секретаря. До них додали питання щодо: можливих заходів, що 

могли б бути прийняті міжнародним співтовариством для посилення 

інформаційної безпеки на глобальному рівні та зусилля національних урядів щодо 

сприяння міжнародному співробітництву в цій сфері [101, с. 3].  

Також, під час засідання Першого комітету ООН розглядався проект 

міжнародної конвенції з інформаційної безпеки, проте ухвалити документ не 

вдалось. Сполучені Штати Америки проголосували проти цієї ініціативи.   

Болівія на 61-ій сесії ГА ООН запропонувала власне бачення заходів 

посилення інформаційної безпеки в глобальному масштабі, до яких увійшли:  

визначення основних критеріїв, що стосуються безпеки інформації та 

телекомунікацій, несанкціонованого доступу чи незаконного використання цих 

систем за допомогою Інтернету; розробка міжнародних принципів, що сприятиме 

посиленню безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем у світі задля 

боротьби з тероризмом та торгівлею секретною інформацією; запровадження у 

воєнній та оборонній сферах телекомунікаційних систем, захист яких 

забезпечувався б з урахуванням світових технологічних досягнень, а також 

здійснення аналізу безпеки інформаційно-комунікаційних систем на 

міжнародному рівні [102, с. 3].  
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Об’єднані Арабські Емірати запропонували такі заходи посилення 

інформаційної безпеки на міждержавному рівні: сформулювати універсальне 

визначення кіберзлочинності; розробити загальні правові механізми, що 

дозволятимуть безперешкодно здійснювати обмін інформацією і співробітництво 

між країнами з питань МІБ, а також виробити механізми вдосконалення роботи 

правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності [102, с. 9-10].  

  Під час проведення 61-ї сесії ГА ООН було ухвалено резолюцію 61/54, в 

якій було зазначено про поновлення мандату групи урядових експертів з 2009 

року [103, с. 3]. На 62-ї та 63-ї сесій ГА ООН були ухвалені відповідні резолюції 

62/17 та 63/37 «Досягнення в сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті 

міжнародної безпеки» [104, с. 1-3; 105, с. 1-3]. На вищезазначених сесіях ГА ООН 

держави-члени обговорили питання доцільності створення на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях груп реагування на загрози інформаційній 

безпеці, посилення координації діяльності правоохоронних служб у галузі 

інформаційної безпеки, опрацювання єдиних міжнародних технічних норм для 

застосуванню заходів контролю, приведення у відповідність законодавчі системи 

для забезпечення національної безпеки з одночасним дотриманням вимог 

міжнародної безпеки, [102, с. 2].  

Резолюція 64/25 «Досягнення в сфері інформатизації та телекомунікацій у 

контексті міжнародної безпеки», ухвалена на 64-й сесії ГА ООН, констатувала 

проведення в Женеві в листопаді 2009 року першої сесії групи урядових експертів 

[106, с. 3]. 64-а сесія ГА ООН підтвердила бажання держав посилювати свою 

систему правових норм у сфері кіберпростору, оскільки резолюції ГА ООН – це 

тверда основа для збалансованого підходу до вдосконалення законодавчих 

механізмів на міжнародному рівні з метою посилення міжнародної безпеки, з 

одного боку, та забезпечення вільного потоку інформації – з іншого. Зокрема, 

Сербія запропонувала створити міжнародне агентство, що виконувало б такі 

завдання: оцінку проблем захисту даних та телекомунікаційних каналів; 

відслідковування факторів можливих загроз у сфері міжнародного кібертероризму 

та кіберзлочинності; оцінку проблем міжнародної безпеки в сфері інформатизації 
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та телекомунікаційних систем; розробку наукових програм, направлених на 

підвищення рівня обізнаності про загрози кібертероризму; забезпечення обміну 

знаннями та досвідом на міжурядовому рівні [107, с. 11-12]. 

У доповіді Казахстану злочини в мережі Інтернет умовно розподілені на три 

категорії. До першої категорії входять універсальні державні та суспільні: заклики 

до повалення державного устрою, втрати суверенітету та незалежності, підриву 

національних інтересів, пропаганда тероризму, шовінізму, ксенофобії, всіх видів 

екстремізму, етнічної, расової, релігійної, гендерної та іншої дискримінації. Друга 

категорія – це універсальні громадянські: зазіхання на права та свободи людини, 

компромат, дискредитація особистості, поширення конфіденційної інформації, 

підробка документів, порушення авторських прав. І до третьої групи – 

традиційних – входять злочини, що загрожують моральним принципам 

суспільства [107, с. 4-8].  

Крім того, під час проведення 64-ї сесії ГА ООН Другим комітетом ГА було 

ухвалено резолюцію 64/211 «Створення глобальної культури кібербезпеки оцінка 

національних зусиль щодо захисту важливих інформаційних інфраструктур». Ця 

резолюція визначила необхідність заохочувати, формувати, розвивати та активно 

впроваджувати глобальну культуру кібербезпеки, а також те, що уряди, 

організації та окремі користувачі інформаційних технологій повинні нести 

відповідальність за безпеку інформаційних технологій відповідно до їх функцій. 

Резолюція ще раз відмітила важливість мандату Форуму з питань управління 

Інтернетом як платформи для ефективного міжнародного діалогу для 

протистояння кіберзагрозам транснаціонального характеру на міжнародному 

рівні. Відповідно до цієї резолюції, кожна держава має активізувати свої зусилля 

задля подолання цифрової нерівності та самостійно визначати власні 

найважливіші інформаційні інфраструктури. З цією метою державам-членам 

пропонується проаналізувати національні програми щодо захисту найважливіших 

інформаційних інфраструктур відповідно до рекомендованих критеріїв, що 

містяться в додатку до резолюції. Обмін інформацією щодо передової практики та 

засобів захисту шляхом надання таких даних Генеральному секретарю сприяв би 
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посиленню глобальної кібербезпеки. До вищезазначених критеріїв входять: аналіз 

ролі ІКТ й в національній економіці, національній безпеці, транспортній системі, 

водопостачанні, забезпечені продовольством, енергетиці, фінансах, охороні 

здоров’я та роботі екстрених служб; визначення ризиків у галузі кібербезпеки; 

виявлення слабких місць у використовуваних мережах та рівні загроз у кожному 

секторі; визначення цілей національної стратегії із забезпечення кібербезпеки; 

визначення ключових зацікавлених сторін в посиленні кібербезпеки держави; 

визначення існуючих формальних та неформальних механізмів взаємодії між 

урядом та галуззю розробки стратегій та операцій по захисту важливих 

інформаційних інфраструктур; визначення інших форумів для інтеграції позицій 

уряду та неурядових експертів; надання інформації про всі прийняті заходи з 

розвитку співробітництва між урядом та приватним сектором щодо реагування на 

кіберзагрози; визначення державного відомства, відповідального за 

координаційну діяльність у цій сфері; визначення загальнодержавного механізму 

реагування на комп’ютерні збої, включаючи групу спеціального реагування; 

визначення мереж та процесів міжнародного співробітництва; аналіз списків 

правових органів, що займаються питаннями кібербезпеки, захистом даних та 

комерційним правом; визначення відповідності правових кодексів та норм 

існуючим та потенційним проблемам кібербезпеки; визначення рівня 

національної участі в міжнародній діяльності по боротьбі з кіберзлочинністю; 

визначення потреб правоохоронних органів у співробітництві з міжнародними 

колегами; надання Генеральному секретаря інформації щодо реалізації плану 

кібербезпеки [108, с. 1-6].  

65-а сесія ГА ООН ухвалила резолюцію 65/41 «Досягнення у сфері 

інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки», в якій 

відзначила результативну роботу групи урядових експертів, що за результатами 

своєї роботи представила доповідь [109, с. 2-3].  

Під час проведення 66-ї сесії ГА ООН було ухвалено резолюцію 66/24, що 

суттєво не змінила положення попередніх резолюцій, лише констатувала намір в 

майбутньому поновити роботу групи урядових експертів [110, с. 3]. Проте, на 
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розгляд 66-ї сесії ГА ООН було винесено обговорення документа під назвою 

«Правила поведінки у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки», 

запропонованого у листі на ім’я Генерального секретаря представниками Китаю, 

Росії, Таджикистану та Узбекистану. Основною метою цього документа було 

визначення прав та обов’язків держав в інформаційному просторі, стимулювання 

їх відповідальної поведінки та посилення співробітництва. Відповідно до 

вищезазначеного документа, кожна держава, що добровільно погоджується на 

виконання згаданих правил, зобов’язується: дотримуватись Статуту ООН та 

загальноприйнятих норм міжнародного права; не використовувати ІКТ, 

включаючи мережі, для здійснення ворожих дій, актів агресії, створення загроз 

міжнародному миру та безпеці, чи поширення інформаційної зброї та відповідних 

технологій; здійснювати співробітництво у сфері боротьби з злочинним чи 

терористичним використанням ІКТ та стримувати поширення інформації 

терористичного, екстремістського чи сепаратистського характеру; докладати 

зусиль щодо забезпечення безпеки на всіх етапах постачання продукції у сфері 

ІКТ; підтверджувати права та обов’язки кожної держави відносно законного 

захисту її інформаційного простору; поважати права та обов’язки в 

інформаційному просторі відповідно до національного законодавства держав; 

сприяти створенню багатосторонніх, демократичних міжнародних механізмів 

управління Інтернетом; сприяти формуванню культури інформаційної безпеки; 

сприяти країнам, що розвиваються в розширені їх можливостей у сфері 

інформаційної безпеки та ліквідації цифрового розриву; посилювати двостороннє 

регіональне та міжнародне співробітництво, а також сприяти тому, щоб ООН 

стала платформою для опрацювання міжнародних норм у сфері інформаційної 

безпеки; сприяти мирному вирішенню спорів, утримуючись від застосування 

воєнної сили чи погрози силою [111, с. 3-5].  

На 67-й сесії ГА ООН було відзначено початок роботи нової групи урядових 

експертів [112, с.3]. Під час проведення 68-ї сесії ГА ООН було прийнято 

резолюцію 68/243  «Досягнення в сфері інформатизації та телекомунікацій в 
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контексті міжнародної безпеки» [113, с. 1-4] та заслухано доповідь про результати 

роботи групи урядових експертів.  

Прийнята на 69-й сесії ГА ООН резолюція 69/28 вкотре підтвердила 

занепокоєність світового співтовариства проблемами безпеки в інформаційній 

сфері та визначила відповідно до доповіді групи урядових експертів, заслуханій 

на попередній сесії ГА ООН, що міжнародне право застосовується до питань 

використання інформаційно-комунікаційних технологій державами [114, с. 1-4]. 

Крім того, під час проведення 69-й сесії ГА ООН було винесено на 

обговорення новий проект «Правил поведінки у сфері забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки» 2015 року. Розробляючи новий проект правил, до уваги 

вже було взято рекомендації, викладені в другій доповіді ГУЕ від 24 червня 2013 

року, а також той факт, що положення існуючого міжнародного права безумовно 

мають застосовуватись державами й у сфері використання ІКТ, оскільки саме 

міжнародне право є необхідним елементом протидії порушення міжнародного 

миру, безпеки та стабільності у світі [115, с. 4]. 

Порівнюючи нову редакцію Правил поведінки держав з існуючою, варто 

звернути увагу на те, що нова редакція була доповнена положенням про обов’язок 

держав не використовувати інформаційно-комунікаційні технології та мережі для 

втручання у внутрішні справи інших держав з метою підриву їх економічної, 

політичної чи соціальної стабільності. Також, було змінено та значно розширено 

пункт правил, що регулював права та свободи в інформаційному просторі. У 

новій редакції визнано той факт, що всі права, які особа має в офлайн просторі 

повинні мати відповідний рівень захисту і в онлайн середовищі. Крім того, чітко 

зазначено, що відповідно до Міжнародного пакту про політичні та громадянські 

права, свободи та права в інформаційному просторі, включаючи право на пошук, 

отримання та поширення інформації, за необхідності можуть бути обмежені з 

метою охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я, суспільної 

моралі та поваги до прав і репутації інших осіб. Що стосується пункту про 

створення демократичних міжнародних механізмів управління мережею Інтернет, 

то його було доповнено положенням про те, що всі держави мають відігравати 
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однакову роль в міжнародному управлінні Інтернетом, і відповідно, нести 

однакову відповідальність за безпеку, безперервність та стабільність 

функціонування мережі. Ще одним доповненням нової редакції правил стало 

положення про розвиток таких заходів посилення довіри між державами, як: 

добровільний обмін інформацією про національні стратегії та організаційні 

структури забезпечення державної інформаційної безпеки, обмін практичним 

досвідом та публікація «білих книг» з метою зниження ризику виникнення 

непорозуміння серед держав і як результат – напруги та конфлікту [115, с. 3-6].  

Важливу роль у питаннях дослідження проблеми міжнародної 

інформаційної безпеки в рамках ООН відіграє Інститут ООН з питань роззброєння 

(ЮНІДІР).  

У 2012 році за сприяння ЮНІДІР було проведено низку конференцій з 

питань розширення заходів довіри в забезпеченні кіберстабільності. Перша 

конференція пройшла 8-9 листопада в Женеві, де обговорювались питання 

технічних та політичних викликів стабільності в кіберпросторі, розширення 

заходів довіри в контексті міжнародних багатосторонніх ініціатив у 

кіберпросторі, участі представників бізнесу та громадянського суспільства в цих 

процесах, ознак безпечного кіберпростору, заходів довіри в кіберпросторі з точки 

зору воєнного контексту, зростаючого застосування кібератак, можливості 

застосування норм міжнародного гуманітарного права до воєнних дій у 

кіберпросторі, розуміння збройного нападу в кіберпросторі [116, с. 1-15]. 

Наступні конференції «Кібербезпека та конфлікти» та «Запобігання 

кіберконфліктам» у Женеві проводились 19 листопада 2012 року та 10 лютого 

2014 відповідно. Ці конференції забезпечили можливість обговорення практичних 

кроків до створення стабільного та передбачуваного кіберпростору, при цьому 

особливу увагу було зосереджено на ризиках ескалації кіберконфліктів, на 

зростаючій потребі в розробці механізмів міждержавного обговорення цієї 

проблеми та конструктивної взаємодії [117, с. 1-11]. 

У рамках дослідницького проекту ЮНІДІР щодо національних 

можливостей, доктрин та побудови відкритого, заснованого на заходах довіри 
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кіберпростору було опубліковано спеціальне дослідження ЮНІДІР щодо 

загальної картини діяльності у сфері кібербезпеки на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях. Крім того, в дослідженні висвітлено 

підходи до зменшення ризиків непорозуміння в кіберпросторі, що могли б 

спричинити виникнення напруги в міжнародних відносинах або призвести до 

конфлікту. У документі наголошується та тому, що проблема кібербезпеки дуже 

багатогранна, складна та суперечлива, а тому одне дослідження не може охопити 

всі її аспекти, проте визначення кола питань, що потребують негайного 

врегулювання, вкрай необхідне [118, с. 138]. Також, у 2013 році було проведено 

конференцію ЮНІДІР «Кіберзагрози: інформація в якості зброї». Наступним 

кроком у реалізації дослідницького проекту ЮНІДР стала публікація під назвою 

«Питання кіберстабільності: керівні принципи для політиків» 2015 року. Ця 

робота – специфічна інструкція до майбутньої цифрової бази документів різних 

організацій, законодавчих підходів різних держав, експертних досліджень, що 

будуть розміщені на одному ресурсі з метою узагальнення напрацювань у сфері 

міжнародної інформаційної безпеки [119, c. 6-11].    

Інститутом ООН з питань роззброєння 9-10 грудня 2014 року в м. Сеул 

Республіки Корея було проведено Азіатсько-Тихоокеанський регіональний 

семінар щодо питань міжнародного права та поведінки держав у кіберпросторі, 

під час проведення якого розглядались такі питання міжнародного права та його 

застосування до кіберпростору: проблема кібербезпеки в контексті міжнародної 

політики, правові режими в кіберпросторі, проблема застосування сили в 

кіберпросторі, проблема ведення бойових дій у кіберпросторі та кіберзброя, 

питання визначення державного суверенітету та кордонів у кіберпросторі, 

національні підходи до розуміння міжнародного миру та безпеки в кіберпросторі 

[120, с. 1-16].  

Семінар за тією ж тематикою було проведено 3-4 березня 2015 року в Кенії 

для африканського регіону, під час проведення якого розглядались питання 

кібербезпеки та розвитку ІКТ в Африканському регіоні, існуючі механізми 

вирішення проблеми кібербезпеки в Африці: питання національної, регіональної 



93 

та багатосторонньої юридичної взаємодії, проблеми кіберзлочинності в регіоні та 

кіберстабільності [121, с. 1-14].  

Проблема забезпечення міжнародної інформаційної безпеки стала 

предметом обговорення й в рамках Міжнародного союзу електрозв’язку. Під час 

проведення другого етапу Всесвітнього саміту з питань інформаційного 

суспільства, що відбувся в Тунісі в 2005 році, МСЕ було доручено взяти на себе 

координацію напрямку діяльності С5 «Зміцнення довіри та безпеки при 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій», оскільки на даний 

момент МСЕ нараховує 191 державу-члена та більше 700 членів секторів та 

асоційованих членів і має унікальні можливості для того, щоб досягти консенсусу 

відносно основ міжнародного співробітництва у сфері МІБ.  

Відповідно до визначення кібербезпеки, запропонованого МСЕ, основними 

завданнями кібербезпеки є: доступність, цілісність та конфіденційність.  

У 2007 році в рамках МСЕ було прийнято Глобальну програму 

кібербезпеки, що визначила основні принципи, цілі та стратегії розробки моделей 

законодавства у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Глобальна програма 

кібербезпеки базується на п’ятьох стратегічних принципах, а саме: 1) правові 

заходи; 2) технічні та процедурні заходи; 3) організаційні структури; 4) створення 

потенціалу; 5) міжнародне співробітництво. При цьому основну увагу приділено 

рівням співробітництва. Правова база, технічні заходи та організаційні структури 

мають бути реалізовані на національному та регіональному рівнях, однак їх 

необхідно погоджувати на міжнародному рівні. Глобальна програма кібербезпеки 

визначила 7 першочергових цілей: 1) формування стратегій розробки типового 

законодавства з боротьби із кіберзлочинністю, яке можна застосовувати у 

глобальному масштабі і яке буде сумісним з чинними національними і 

регіональними законодавчими актами; 2) формування глобальних стратегій для 

створення належних національних і регіональних організаційних структур, а 

також політики в сфері боротьби із кіберзлочинністю; 3) розробка стратегії для 

встановлення прийнятних на глобальному рівні мінімальних критеріїв безпеки та 

схем авторизації апаратних засобів, програмних додатків і систем; 4) вироблення 
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стратегій для створення глобальної структури для нагляду, оповіщення і 

реагування на інциденти для забезпечення міжнародної координації діяльності;  

5) розробка глобальних стратегій для створення і утвердження загальної і 

спеціальної системи цифрової ідентифікації, а також необхідних організаційних 

структур з метою визнання цифрових посвідчень особи без врахування 

географічних кордонів; 6) розробка глобальної стратегії в цілях сприяння 

розвитку людського і інституційного потенціалів для збільшення знань та ноу-

хау; 7) підготовка пропозицій на основі глобальної стратегії, заснованої на участі 

багатьох зацікавлених сторін, в цілях налагодження міжнародного 

співробітництва, діалогу та координації діяльності [122, c. 13]. 

Крім того, в рамках МСЕ було прийнято низку резолюцій з питань 

кібербезпеки. Резолюція 71/2006 містить Стратегічний план Союзу на 2008-2011 

роки, включаючи детальні завдання окремих секторів. Резолюція 130/2006 

підкреслює визначну роль МСЕ в зміцненні довіри та безпеки при використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій. Програма 3 Дохінського плану дій 

Всесвітньої конференції з розвитку електрозв’язку МСЕ визначила елементи 

електронних стратегій та додатків на базі ІКТ. У Резолюції 2 Всесвітньої 

конференції з розвитку електрозв’язку МСЕ (2006 р.) було вирішено, що перша 

Дослідницька комісія вивчить Питання 22/1 «Захищеність мереж інформації та 

зв’язку: передовий досвід зі створення культури кібербезпеки». Резолюція 50/2004 

Всесвітньої асамблеї з питань стандартизації електрозв’язку МСЕ підтвердила 

нагальність проблеми забезпечення кібербезпеки у світі та доручила Директору 

Бюро стандартизації електрозв’язку підготувати перелік національних, 

регіональних та міжнародних ініціатив з метою сприяння глобальному 

погодженню стратегій та підходів до вирішення проблеми кібербезпеки, а всім 

державам-членам, членам секторів та асоційованим членам активно долучатися 

до виконання положень цієї резолюції. Резолюція 149/2006 містить дослідження 

визначень та термінів, пов’язаних зі зміцненням довіри та безпеки при 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій. У Резолюціях 45/2006, 

51/2004 та 52/2004 йдеться про механізми вдосконалення співробітництва в сфері 
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кібербезпеки, включаючи боротьбу зі спамом. Резолюція 181/2010 дала 

визначення поняттю «кібербезпека», що застосовується в діяльності МСЕ та 

доручила Генеральному Секретарю донести її положення до відома усіх 

зацікавлених міжнародних організацій та інших структур, що займаються 

питаннями безпеки електрозв’язку [122, с. 11-12]. Резолюція 130/2010 визначила 

певні обмеження в діяльності МСЕ для сфер, що стосуються питань національної 

юрисдикції. В ній йдеться про те, що «МСЕ має сконцентрувати ресурси та 

програми на тих сферах кібербезпеки, що відповідають його основному мандату 

та досвіду, а саме в технічній сфері та сфері розвитку, і виключити сфери 

застосування державами-членами правових чи політичних принципів, пов’язаних 

з національною обороною, національною безпекою, контентом і 

кіберзлочинністю, що відносяться до їх суверенних прав». У Резолюції 

підкреслюється, що це не перешкоджає виконанню МСЕ свого мандату з 

розробки технічних рекомендацій, покликаних зменшувати вразливість 

інфраструктури ІКТ [123, c. 28]. Резолюція 179/2010 присвячена питанням захисту 

дітей в онлайн середовищі, що є ще одним важливим напрямком роботи МСЕ у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю. Резолюція містить заклик продовжити роботу 

в напрямку Ініціативи з питань захисту дітей в онлайн середовищі як платформи 

для підвищення рівня обізнаності населення щодо існуючих у кіберпросторі 

загроз, а також пропонується продовжити діяльність Робочої групи Ради МСЕ з 

питань захисту дітей в онлайн середовищі. Крім того, Резолюція доручає 

Генеральному Секретарю координувати діяльність МСЕ з іншими ініціативами на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях та донести положення 

згаданої Резолюції до відома Генерального Секретаря ООН з метою посилення 

участі системи ООН в захисті дітей в онлайн середовищі [124, c. 414-419]. 

Резолюція 174/2010 підкреслила важливість рішень Всесвітнього саміту з питань 

інформаційного суспільства, зокрема роль МСЕ в забезпеченні «напрямку 

діяльності С5 ВСІС», що передбачає «необхідність органів державного 

управління разом із приватним сектором попереджувати, виявляти прояви 

кіберзлочинності та неналежного використання ІКТ та реагувати на ці прояви 
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шляхом розробки керівних принципів; вивчення законодавства, яке дає 

можливість ефективно розслідувати та досліджувати неналежне використання 

ІКТ; сприяння ефективним заходам взаємодопомоги; посилення на міжнародному 

рівні інституційної підтримки профілактики таких інцидентів, їх виявлення та 

ліквідації їх наслідків, а також шляхом сприяння освіті та обізнаності»                          

[125, c. 1-3]. З цією метою в Резолюції було запропоновано організувати зібрання 

держав-членів та зацікавлених сторін в сфері ІКТ, включаючи постачальників 

геопросторових та інформаційних послуг, задля обговорення підходів до 

вирішення проблеми незаконного використання ІКТ.  

Крім великої кількості резолюцій, у межах МСЕ було прийнято низку 

рекомендацій, серед яких: рекомендація МСЕ-Т Х.509 «Структура сертифікатів 

відкритих ключів та атрибутів (глобальний стандарт управління ідентифікацією)», 

рекомендація МСЕ-Т серії Х.8хх «Глобальні стандарти по ключовим аспектам 

безпеки», рекомендація МСЕ-Т Х.805 «Архітектура безпеки для систем, що 

забезпечують зв'язок між кінцевими пристроями», рекомендація МСЕ-Т Х.811 

«Інформаційні технології; взаємодія відкритих систем, структури безпеки для 

відкритих систем: Структура автентифікації», рекомендація МСЕ-Т Х.812 

«Інформаційні технології; взаємодія відкритих систем, структури безпеки для 

відкритих систем: Структура контролю доступу», рекомендація МСЕ-Т Х.1051 

«Система управління інформаційною безпекою – Вимоги до електрозв’язку 

(ISMS-T)», рекомендація МСЕ-Т Х.1121 «Структура технологій безпеки для 

рухомої передачі даних між кінцевими пристроями», рекомендація МСЕ-R 

M.1457 «Механізми безпеки, що включені в систему IMT-2000», рекомендація 

МСЕ-R M.1711 «Вдосконалення робочих характеристик протоколу управління 

передачею з використанням супутникових мереж», рекомендація МСЕ-R M.1645 

«Структура та загальні цілі майбутнього розвитку IMT-2000 та наступних 

систем», рекомендація МСЕ-R M.1223 «Оцінка механізмів захисту для IMT-

2000», рекомендація МСЕ-R M.1250 «Архітектура управління мережею для 

цифрових супутникових систем, що входять до складу транспортних мереж СЦІ 
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фіксованої супутникової служби», рекомендація МСЕ-R M.1078 «Принципи 

безпеки для IMT-2000» [122, c. 11-12].  

Велику увагу МСЕ приділяє проблемі забезпечення кібербезпеки в країнах, 

що розвиваються. Зокрема, у 2009 році було запропоновано проект документа під 

назвою «Поняття кіберзлочинності: інструкція для країн, що розвиваються». Цей 

документ визначив поняття та типологію кіберзлочинності, статистичні 

показники кібернетичних правопорушень, основні проблеми боротьби з 

кіберзлочинністю та її стратегії, а також основні законодавчі підходи до 

розуміння поняття кіберзлочинності як на міжнародному, так і на регіональному 

рівнях. Відповідно до Інструкції, кібернетичні правопорушення поділяються на 

такі види: злочини проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних та систем; злочини, пов’язані з контентом; злочини, 

пов’язані з правом власності та товарними знаками; злочини, пов’язані 

безпосередньо з комп’ютерами та комбіновані правопорушення, до яких увійшли 

кібертероризм, інформаційна війна, відмивання коштів за допомогою 

комп’ютерних технологій та фішинг [126, с. 11-14].  

Варто зауважити, що дотепер єдиного бачення щодо регулювання проблеми 

міжнародної інформаційної безпеки на універсальному рівні не існує, як і 

жодного універсального міжнародного договору в цій сфері. Єдине беззаперечне 

твердження, запропоноване Групою урядових експертів ООН, з яким 

погоджуються держави, це те, що міжнародна інформаційна безпека регулюється 

нормами міжнародного права, зокрема Статутом ООН. Щороку ООН та МСЄ 

розробляють резолюції, рекомендації, стандарти та інші документи, присвячені як 

окремим аспектам міжнародної інформаційної безпеки, так і проблемі загалом. 

Проте, ці документи є актами «м’якого права», а тому радше є перспективним 

напрямком розвитку правового регулювання проблеми забезпечення МІБ на 

універсальному рівні, та в подальшому можуть виступити правовим підґрунтям 

для укладання єдиного договору з питань МІБ.  Крім того, існує доктринальний 

підхід, що полягає в застосуванні норм таких міжнародних договорів, як, 

наприклад, Конвенція про транснаціональну організовану злочинність, Конвенція 
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про фінансування тероризму, норм міжнародних договорів у сфері захисту прав 

людини та інших, що могли б стосуватись усіх трьох аспектів міжнародної 

інформаційної безпеки в інформаційній сфері також.  

 

2. 2. Регіональний рівень забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки 

На відміну від універсального рівня забезпечення МІБ, на регіональному 

рівні існують п’ять організацій, в межах яких прийнято документи, що регулюють 

той чи інший аспект міжнародної інформаційної безпеки. Тому вважаємо за 

доцільне розпочати аналіз регіонального рівня забезпечення МІБ з огляду 

діяльності саме цих організацій.  

Питання МІБ почали поставати на порядку денному Співдружності 

Незалежних Держав ще з кінця 90-х років. Так, ще в 1998 році у відповідності до 

Перспективного плану підготовки документів та заходів з реалізації Концепції 

формування інформаційного простору СНД, було розроблено Концепцію 

співробітництва держав-учасниць СНД у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки. Ця концепція містила в собі сукупність офіційних поглядів та положень 

про цілі, принципи та основні напрямки міждержавного співробітництва у сфері 

інформаційної безпеки. Вищезазначена Концепція в подальшому була 

доопрацьована та ще раз прийнята рішенням Ради держав-учасниць СНД у жовтні 

2008 року та є чинною дотепер [127, c. 209].  

Державами-учасницями СНД 01 червня 2001 року у м. Мінськ було 

підписано Угоду про співробітництво держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав у боротьбі із злочинами у сфері комп’ютерної інформації, що 

визначила перелік діянь, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, 

компетентні органи сторін, форми співробітництва між державами, а також 

питання стосовно запитів про надання сприяння та забезпечення конфіденційності 

інформації. Угода визначає, що співробітництво здійснюється на основі запитів 

компетентних органів про надання сприяння. Такі запити можуть надаватись як в 

письмовій формі, так і в усній з подальшим письмовим підтвердженням. Угода 
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також детально регулює форму та зміст такого запиту та процедуру і строки 

опрацювання та надання відповіді на нього іншою стороною. Цікавим є той факт, 

що сторона може відмовитись від виконання запиту, якщо таке виконання буде 

суперечити її національному законодавству [26, c. 247-248]. Варто зазначити, що 

вищезазначений документ було підписано і Україною, угода набула чинності для 

України 14.03.2002 року.   

У 2002 році в рамках СНД було створено Координаційну раду з питань 

інформатизації при Регіональній співдружності в галузі зв’язку. Основними 

завданнями Координаційної ради є створення умов для формування 

інформаційного простору СНД, гармонізація нормативно-правової бази у сфері 

інформатизації та обмін інформаційними ресурсами.  

Відповідно до рішення Координаційної ради в 2004 році було також 

створено Комісію Регіональної співдружності в галузі зв’язку з питань 

інформаційної безпеки, що надає пропозиції та рекомендації щодо пріоритетних 

напрямків міждержавного співробітництва у цій сфері. В рамках діяльності 

Комісії здійснюється обмін інформацією, нормативно-правовою базою, 

розглядаються питання захисту інформаційно-комунікаційних систем та мереж 

держав-учасниць. За участі представників Комісії було розроблено Стратегію 

співробітництва держав-учасниць СНД щодо створення та розвитку 

інформаційного суспільства та Плану дій до 2015 року, в частині інформаційної 

безпеки, а також проект Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки.  

Варто зазначити, що останнім часом увага до питання інформаційної 

безпеки в рамках СНД суттєво підвищилась. У 2013 році під час Мінського саміту 

СНД було затверджено Концепцію співробітництва держав-учасниць СНД в 

боротьбі зі злочинами, скоєними з використанням інформаційних технологій       

[127, c. 210-211]. Концепція визначає принципи, засади, напрямки та форми 

співробітництва між державами. Зокрема, в Концепції визначається, що злочини, 

скоєнні з використанням інформаційних технологій, мають транснаціональний 

характер та створюють загрозу національній безпеці держав-учасниць СНД та 
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підкреслюється, що ефективна боротьба з такими злочинами може бути 

забезпечена на основі як тісної взаємодії правоохоронних органів держав-

учасниць між собою, так і взаємодії з правоохоронними органами інших держав. 

Серед основних напрямків співробітництва, визначених у Концепції, є такі: 

удосконалення договірно-правової бази; розробка та реалізація спільних програм 

та планів протидії кіберзлочинності; співробітництво зі спеціалізованими 

міжнародними організаціями; надання сприяння при проведенні слідчих дій, 

оперативно-пошукових та інших заходів; розробка, виробництво, постачання, 

надання допомоги компетентним органам держав-учасниць СНД у запровадженні 

спеціальних програмно-технічних засобів, необхідних для виявлення, фіксації та 

дослідження слідів злочинів, скоєних з використанням інформаційних технологій 

та обмін досвідом [128]. 

Крім того, в 2013 році було прийнято ще один важливий документ – Угоду 

про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки. Особливий інтерес викликає те, що в цьому документі надається 

визначення поняття «інформаційна безпека», під якою автори тексту документа 

розуміють «стан захищеності інформаційної сфери від зовнішніх та внутрішніх 

загроз, що формується, розвивається та використовується з урахуванням життєво-

важливих інтересів особистості, суспільства та держави», а також поняття 

«забезпечення інформаційної безпеки», що являє собою «систему заходів 

правового, організаційно-технічного та організаційно-економічного характеру 

щодо виявлення загроз інформаційній безпеці, попередженню їх реалізації та 

ліквідації їх наслідків» [129]. Ця угода передбачає досить широке коло напрямків 

міждержавного співробітництва, серед яких: зближення нормативно-правових 

актів та нормативно-методичних документів держав-учасниць; нормативно-

правове забезпечення розвитку програмно-технічних засобів та засобів захисту 

інформації; розробка міждержавних стандартів у сфері інформаційної безпеки; 

створення захищених інформаційних систем прикладного значення; організація 

транскордонної передачі інформації; аналіз та оцінка загроз інформаційній 

безпеці; реалізація погоджених заходів, спрямованих на недопущення 
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несанкціонованого доступу до інформації; модернізація міждержавних 

інформаційних систем та їх програмного забезпечення; встановлення порядку 

сертифікації засобів захисту інформації; експертиза науково-дослідних, 

конструкторських робіт та науково-технічної продукції у сфері інформаційної 

безпеки; професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 

організація та проведення наукових конференцій та симпозіумів.  

Також, у рамках СНД наразі обговорюється питання створення Єдиного 

центру з забезпечення безпеки в кіберпросторі держав-учасниць СНД.  

Підсумовуючи вищесказане, доходимо висновку, що питання забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки безперечно є одним із пріоритетних 

напрямків співробітництва держав у рамках Співдружності Незалежних Держав, 

тому СНД продовжує активно працювати над формуванням організаційних та 

правових основ міждержавного інформаційного партнерства [127, с. 209-212].    

У рамках Ради Європи питання МІБ обговорюються із середини 70-х років 

XX сторіччя. У 1981 році була прийнята Конвенція Ради Європи «Про захист осіб 

у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» та Додатковий 

протокол до неї від 08 листопада 2001 року. Ці документи регулювати питання 

захисту персональних даних та основних порушень прав людини у цій сфері. Крім 

того, Кабінетом Міністрів Ради Європи було прийнято пакет рекомендацій щодо 

захисту персональних даних, які стосувались таких питань: автоматизованих баз 

медичних даних; наукових досліджень та статистики; прямого маркетингу; 

соціальної безпеки; передачі даних суспільним установам; фінансових платежів та 

пов’язаних з ними операції; захисту персональних даних у сфері телезв’язку; і 

захисту прав людини в мережі Інтернет [130].  

У 1985 році Радою Європи було затверджено створення комітету експертів з 

метою обговорення правових аспектів комп’ютерних злочинів, а в 1989 році було 

ухвалено Доповідь експертів щодо комп’ютерних злочинів. Відповідно до цієї 

доповіді, у 1989 році Комітетом міністрів Ради Європи було прийнято 

Рекомендацію щодо комп’ютерних злочинів, в якій було визнано транскордонний 

характер комп’ютерних злочинів, необхідність гармонізації законодавства та 
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практики, а також міжнародно-правового співробітництва у сфері реагування на 

нові загрози, пов’язані із комп’ютерною злочинністю [131, с. 1]. У 1995 році 

Комітетом міністрів було прийнято ще одну Рекомендацію щодо проблем 

застосування норм кримінально-процесуального права до злочинів, пов’язаних з 

інформаційними технологіями.   

Варто відзначити, що саме у 2001 році в рамках Ради Європи було прийнято 

2 надзвичайно важливі документи, а саме: Європейську Конвенцію про правовий 

захист послуг, що надаються на основі обумовленого доступу, або які полягають 

у наданні обумовленого доступу, від 24 січня 2001 року та Конвенцію про 

кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року. Перший документ визначив 

кримінальну, адміністративну та іншу відповідальність винних осіб за 

несанкціонований доступ до захищених послуг. Конвенція ж про 

кіберзлочинність не просто зобов’язала держави вживати законодавчих та інших 

заходів щодо забезпечення встановлення кримінальної відповідальності 

відповідно до внутрішнього законодавства, а й класифікувала злочини на чотири 

групи: правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних та систем; правопорушення, пов’язані з комп’ютерами; 

правопорушення, пов’язані зі змістом інформації; правопорушення, пов’язані з 

порушенням авторських і суміжних прав [132, c. 177]. 

П’ята група правопорушень, а саме: правопорушення, пов’язані з діями 

расистського та ксенофобського характеру, вчинених через комп’ютерні системи, 

поповнила цей перелік Додатковим протоколом 2003 року [27].  

Окрім визначення кримінальної відповідальності за вищезгадані групи 

злочинів, Конвенція спрямована на підвищення ефективності розслідувань цих 

злочинів та забезпечення правової основи для міжнародного співробітництва між 

державами-учасницями, включаючи обмін інформації, видачу та надання взаємної 

допомоги, а також запровадження контактних пунктів 24/7. Україна також 

ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність 07.09.2005 та додатковий протокол 

до неї 21.07.2006, для України вони набули чинності 01.07.2006 та 01.04.2007 

відповідно.   
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Декларація Комітету міністрів Ради Європи «Про принципи управління 

Інтернетом» від 21 вересня 2011 року визначила перелік принципів та засад 

управління мережею, закріпила наміри держав-членів не лише дотримуватись їх, а 

й використовувати як основу для розробки міжнародної та національної політик. 

Основними принципами визнано такі: механізми управління Інтернетом мають 

забезпечувати захист прав людини, демократії та верховенства закону; механізми 

управління Інтернетом повинні здійснюватись на багатосторонній основі, 

включаючи участь урядів, приватного сектору, громадянського суспільства, 

технічного співтовариства та користувачів; відповідальність держав; розширення 

прав і можливостей інтернет-користувачів; універсальність Інтернету та 

забезпечення загального доступу; цілісність Інтернету; децентралізований 

характер відповідальності за оперативне управління Інтернетом; архітектурні 

принципи відкритих стандартів та сумісності Інтернету; відкритість мережі, 

шляхом забезпечення максимально можливого доступу до Інтернет-контенту, 

послуг та додатків на вибір користувачів; та збереження культурного і мовного 

різноманіття в мережі [133, с. 331-332].  

Рада Європи сформулювала також ключові пріоритети в мережі Інтернет на 

чотири роки, які містяться в документі під назвою «Стратегія по управлінню 

Інтернетом на 2012-2015 роки». Основними цілями визнано: захист 

універсальності, цілісності та відкритості Інтернету; максимальне розширення 

прав користувачів Інтернету; захист персональних даних та приватного життя; 

взаємодія в боротьбі з кіберзлочинністю; захист та розширення прав дітей та 

молоді; та максимізація потенціалу Інтернету для розвитку демократії                         

[134, с. 1-7]. 

Питання МІБ детально розглядаються в рамках Шанхайської організації 

співробітництва. Ще у 2006 році на саміті в Шанхаї було прийнято Заяву глав 

держав-членів ШОС з питань міжнародної інформаційної безпеки. В цій заяві 

йшлося про занепокоєння можливістю використання ІКТ з метою заподіяння 

шкоди безпеці людини, суспільства та держави з метою порушення принципів 

рівноправності, мирного врегулювання спорів та невтручання у внутрішні справи 
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держави [135]. Відповідно до цієї заяви та з метою координації заходів держав-

членів ШОС було прийнято рішення створити групу експертів держав-членів 

ШОС для підготовки Плану дій держав-членів ШОС по забезпеченню МІБ. У 

2007 році відповідний План дій було розроблено, він стосувався нових викликів в 

галузі міжнародної інформаційної безпеки та передбачав проведення спільних 

заходів у сфері забезпечення інформаційної безпеки [136, c. 215].  

Це питання порушувалось і в Єкатеринбурзькій Декларації ШОС під час 

проведення саміту в 2009 році, за результатами проведення якого було підписано 

основоположний документ ШОС у сфері інформаційної безпеки – Угоду між 

урядами держав-членів ШОС про співробітництво в сфері забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки. Вищезазначений документ класифікував 

загрози у сфері забезпечення МІБ відповідно до кожного аспекту. Такі базові 

поняття, як «інформаційна війна», «інформаційний тероризм», «інформаційна 

безпека», «інформаційна зброя», визначено Додатком 1 до Угоди [28, с. 9-10].  

Країни арабського регіону також знаходяться в процесі розробки 

регіональних підходів до врегулювання питань інформаційної безпеки. У 2003 

році в рамках Ліги арабських держав було прийнято Типовий закон про боротьбу 

із злочинністю у сфері інформаційних технологій з метою гармонізації 

національних підходів, орієнтуючись на міжнародні стандарти.  

У 2010 році ЛАД було прийнято вже згадану Конвенцію про боротьбу із 

злочинами у сфері інформаційних технологій, що є обов’язковою для всіх 

арабських держав.  

Країни африканського регіону також намагаються не відставати у 

врегулюванні питань інформаційної безпеки. Як вже було згадано, в рамках 

Африканського Союзу було ухвалено Конвенцію з питань кібербезпеки та захисту 

персональних даних. Це засвідчило прагнення держав-учасниць гармонізувати 

національне законодавство щодо електронної комерції, захисту персональних 

даних, забезпечення кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю. Проект 

конвенції було запропоновано відповідно до принципів Африканської ініціативи з 

питань інформаційного суспільства та Африканського регіонального Плану дій 
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щодо створення економіки знань з метою визначити основні цілі та орієнтири для 

побудови інформаційного суспільства в Африці та вдосконалити національні 

законодавчі підходи до врегулювання питань кібербезпеки. Проте, після 

винесення вищезазначеного проекту на обговорення, він викликав багато 

заперечень з боку громадських організацій, експертів та приватного сектору, 

основними аргументами яких було суттєве обмеження прав на свободу слова 

вільне висловлення поглядів тощо. У 2014 документ було підписано [137]. 

Оскільки країни Європейського Союзу нерозривно пов’язані між собою в 

політичній, економічній, соціальній та науково-технічній сферах, то з розвитком 

комп’ютерних технологій пріоритетним напрямком стало створення єдиних 

інформаційних систем у фінансовій, банківській, страховій та інших галузях. 

Перша проблема, з якою довелось зіткнутись країнам ЄС, став захист 

персональних даних. Тому 24 жовтня 1995 року було прийнято Директиву 

95/46/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про захист осіб у зв’язку з 

обробкою персональних даних та вільним обігом цих даних». Ця директива 

застосовується до всіх персональних даних, що повністю або частково 

обробляються автоматичними засобами та до процесу обробки персональних 

даних, в яких застосовуються інші засоби обробки, проте вони є частиною 

системи подання документів, або призначаються для її формування [138, с. 1-9]. 

Також, у 1997 році було прийнято Директиву 97/66/ЄС Європейського 

парламенту та Ради «Про обробку персональних даних і захист права на 

невтручання в особисте життя осіб у телекомунікаційному секторі». Ця директива 

була спрямована на гармонізацію законодавства у сфері захисту персональних 

даних у телекомунікаційному секторі [139, с. 1-8]. 

Поняття незаконного та шкідливого контенту в Інтернеті було визначено в 

однойменній доповіді Європейською Комісією у 1996 році та наголошено на 

важливості співробітництва між державами-членами в цій сфері [140, с. 1-26]. 

25 січня 1999 року Європейським парламентом і Радою було прийнято 

Рішення про багаторічний план дій Співтовариства зі сприяння безпечному 

використанню Інтернету шляхом боротьби із незаконним і шкідливим контентом 
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у глобальних мережах №276/1999/ЄС, або як його ще називають – План дій 

«Безпечний Інтернет» (1999-2004 рр.). Він сприяв  гармонізації правової 

термінології та формуванню сприятливого середовища для розвитку мережі 

Інтернет в рамках ЄС [141, с. 11]. З метою боротьби з кіберзлочинністю в ЄС було 

прийнято такі документи: «План дій з питань безпеки Інтернету», «Електронна 

Європа» та «Технології інформаційного суспільства».  

У 2001 році Європейська Комісія опублікувала доповідь під назвою 

«Створення безпечного інформаційного суспільства, підвищення безпеки 

інформаційних інфраструктур та боротьба з комп’ютерною злочинністю». У 

доповіді Комісії зазначено, що ІКТ стали не лише важливою частиною економіки 

європейського регіону, а й відкрили нові можливості для здійснення злочинної 

діяльності, тому державам-членам необхідно направити свої зусилля на 

попередження такої діяльності, шляхом підвищення безпеки інформаційних 

інфраструктур та надання правоохоронним органам необхідних засобів для 

протистояння злочинцям, дотримуючись прав і свобод людини. Також, у доповіді 

йшлося про те, що Комісія й надалі буде висувати законодавчі ініціативи щодо 

зближення норм існуючого кримінального права зі сферою кіберзлочинності, 

зокрема із злочинами, пов’язаними із хакерськими атаками та відмовами в доступі 

[142, с. 1-28]. Ще одним документом, що підтвердив необхідність гармонізації 

кримінального законодавства держав-членів у сфері кіберзлочинності, стала 

Доповідь Європейської Комісії «Мережа та інформаційна безпека» [143, с. 1-27].  

Результатом вищезазначених ініціатив Європейської Комісії стало 

прийняття у 2001 році Європейським Союзом Рішення щодо боротьби з 

шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів. Це рішення 

зобов’язало держави-члени визнавати кримінальними злочинами ті види 

шахрайства, які напряму пов’язані з використанням комп’ютерних технологій 

[144, с. 1-4].    

Директиви Європейського парламенту та Ради 2202/21/ЄС від 07.03.2002 

про загальну нормативно-правову базу для електронних комунікаційних мереж і 



107 

послуг та Директиви 2002/20/ЄС, 2002/22/ЄС та 2002/58/ЄС були прийняті з 

метою формування та гармонізації нормативно-правової бази у сфері МІБ.   

2004 рік ознаменувався створенням Європейського агентства з мережевої та 

інформаційної безпеки, що покликано забезпечувати високий рівень захисту 

даних, сприяти підвищенню рівня поінформованості громадян та формувати 

культуру кібербезпеки [145, c. 106-117].  

У 2005 році Європейським Союзом було прийнято оновлене Рішення щодо 

атак проти інформаційних систем. У Рішенні наголошено, що такі види 

кримінальних злочинів, як піратство, віруси і атаки, спрямовані на відмову в 

обслуговуванні системи, не мають кордонів, а тому боротись з ними необхідно 

підвищенням безпеки інформаційних інфраструктур та наданням дієвих 

інструментів правоохоронним органам. Для цього потрібно гармонізувати 

системи кримінального законодавства держав-членів та зміцнити співробітництво 

між судовими органами щодо таких видів злочинів, як: незаконний доступ до 

інформаційних систем; незаконне втручання у функціонування систем; та 

незаконне вплив на дані, що зберігаються в цих системах [146, с. 1-5].  

У травні 2005 року Європейським парламентом і Радою було прийнято 

Рішення про запровадження багаторічної програми Співтовариства зі сприяння 

безпечному використанню Інтернету і нових онлайн-технологій №854/2005/ЄС 

від 11.05.2005 [147, с. 1-13]. Відповідна програма «Безпечний Інтернет Плюс» 

була розрахована на 2005 – 2008 роки та була спрямована переважно на боротьбу 

зі спамом. 

У 2006 році була прийнята Директива Європейського Союзу з питань 

збереження даних, отриманих або опрацьованих у зв’язку з наданням 

загальнодоступних послуг електронних комунікацій чи мереж зв’язку загального 

користування. Згадана Директива зобов’язувала постачальників послуг Інтернету 

зберігати такі дані щодо ідентифікації злочинців, як: дані, необхідні для 

відстеження та ідентифікації джерела зв’язку; дані, необхідні для ідентифікації 

адресата; дані, необхідні для визначення дати, часу та тривалості зв’язку; дані, 

необхідні для ідентифікації типу зв’язку; дані, необхідні для ідентифікації 
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комунікаційного обладнання; та дані, необхідні для визначення місцезнаходження 

обладнання мобільного зв’язку [148, с. 1-10]. Проте, в 2014 році Європейський 

Суд остаточно підтвердив визнання цієї Директиви недійсною, оскільки, на думку 

Суду, положення цієї Директиви значною мірою порушували громадянська права, 

пов’язані з повагою особистого життя та захисту персональних даних.   

У 2007 році Європейська Комісія опублікувала Комюніке з питань загальної 

політики в боротьбі з кіберзлочинністю. Відповідно до положень цього 

документа, під кіберзлочинністю розуміється три категорії злочинів: традиційні 

злочини в електронних мережах (різні типи шахрайств, крадіжка особистих 

даних, фішинг, використання шкідливих кодів, незаконна Інтернет-торгівля, 

включаючи торгівлю наркотичними засобами та зброєю); незаконний контент 

(зростаюче число сайтів, що містять інформацію про сексуальне насильство над 

дітьми, підбурювання до терористичних актів, пропаганду насильства, тероризму, 

расизму та ксенофобії); злочини, спрямовані проти електронних мереж 

(масштабні атаки проти інформаційних систем або організацій та фізичних осіб та 

прямі напади на критично важливі інфраструктури). В комюніке також визначено 

пріоритетні напрямки діяльності на майбутнє. До них входять: моніторинг 

кіберзагроз з метою приведення законодавства у відповідність до викликів; 

посилення міжнародного співробітництва; організація експертних зустрічей 

правоохоронних органів; та фінансова підтримка освітніх заходів; налагодження 

державно-приватного партнерства [149, c. 3-10].  

Також, у 2008 році Європейський Союз прийняв поправки до Рішення про 

боротьбу з тероризмом, в якому зазначено, що Інтернет все частіше 

використовується для поширення ідей тероризму, для мобілізації послідовників та 

виступає джерелом інформації про терористичні засоби і методи, таким чином, 

функціонуючи як віртуальний тренувальний табір, оскільки вартість та ризики 

здійснення такої діяльності, як публічне підбурювання до вчинення 

терористичних злочинів, вербування та підготовка кадрів для проведення 

терористичних актів, дуже низькі [150, с. 1-3]. 
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Відповідно до Рішення Європейського парламенту та Ради «Про 

встановлення багаторічної програми Співтовариства по захисту дітей, що 

користуються Інтернетом і іншими комунікаційними технологіями» 

№1351/2008/ЄС від 16.12.2008 року, було розпочато програму ЄС «Безпечний 

Інтернет на 2009-2013 роки». Ця програма спрямована на ідентифікацію ризиків 

використання нових технологій та підвищення навичок у дітей при користуванні 

Інтернетом [145, c. 106-117].  

У 2013 році прийнято оновлену Директиву Європейського Союзу щодо атак 

проти інформаційних систем. Оновлена Директива розширила коло кримінальних 

злочинів, доповнивши їх статтями про незаконне перехоплення даних та засоби 

для скоєння злочинів [151, с. 5-7].    

Питання електронної комерції також не залишилось поза увагою 

Європейського Союзу. У 2000 році було прийнято Директиву Європейського 

парламенту та Ради 2000/31/ЄС про деякі правові аспекти інформаційних послуг, 

зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку (Директива про 

електронну комерцію) [152].  

Проблема боротьби з дитячою порнографією знайшла своє відображення в 

рамках Директиви Європейського Парламенту та Ради 2011/92/EU щодо боротьби 

із сексуальним насильством, сексуальною експлуатацією та дитячою 

порнографією, що зобов’язала держави-члени здійснювати всі необхідні заходи 

для забезпечення швидкого видалення сайтів, що містять таку інформацію, а 

також держави можуть на свій розсуд забороняти доступ до таких сайтів на 

загальнодержавному рівні [153, с. 7-14].  

Особливу увагу, на нашу думку, варто звернути на «Стратегію кібербезпеки 

Європейського Союзу: відкритий, безпечний та захищений кіберпростір», 

прийняту у 2013 році. Відповідно до Стратегії, під кібербезпекою розуміються 

заходи захисту та дії, що здійснюються для захисту кіберпростору від загроз у 

цивільній та воєнній сферах. Кібербезпека спрямована на захист доступності та 

цілісності мереж та інфраструктури, а також на захист конфіденційності 

інформації, що там зберігається. Розуміння кіберзлочинності в Стратегії повністю 
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збігається з положеннями, закріпленими в Комюніке Європейської Комісії з 

питань загальної політики в боротьбі з кіберзлочинністю [154, с. 3].  

У документі відображено 5 основних принципів політики кібербезпеки ЄС: 

базові цінності ЄС поширюються на цифровий світ на рівні з фізичним; захист 

основних прав, свободи самовираження, персональних даних та приватного 

життя; рівний доступ до Інтернету для всіх; демократичне управління Інтернетом; 

загальна відповідальність за забезпечення безпеки.  

Стратегічними пріоритетами відповідно до Стратегії визначено: досягнення 

кіберстійкості; радикальне зменшення кіберзлочинності; розробку політики та 

потенціалу кібероборони відповідно до Загальної політики безпеки та оборони; 

розвиток промислових та технологічних ресурсів кібербезпеки; запровадження 

послідовної політики міжнародного кіберпростору для ЄС, а також підтримку 

базових цінностей. Відповідно до цих пріоритетів у Стратегії чітко розмежовано 

обов’язки та функції між інституціями ЄС, спеціалізованими агентствами, 

приватним сектором, промисловим сектором та іншими зацікавленими сторонами 

[154, с. 3-5].  

Тут варто звернути увагу на те, що Європейська Комісія розробила 

Політику мережевої та інформаційної безпеки, а в 2004 році було створено 

Європейське агентство з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), що 

також бере активну участь у реалізації положень Стратегії кібербезпеки ЄС. 

Також, у 2012 році було створено Європейський центр боротьби з 

кіберзлочинністю. З метою вдосконалення координації діяльності між 

компетентними органами, групами швидкого реагування на інциденти в 

кіберпросторі, правоохоронними органами та оборонними відомствами Стратегія 

чітко розмежовує їх повноваження на національному рівні, на рівні ЄС та на 

міжнародному рівні.           

 Огляд існуючих правових інструментів та ініціатив ЄС свідчить про те, що 

загалом ЄС приділяє значну увагу питанням інформаційної безпеки, хоча бачення 

інформаційної безпеки в ЄС зводиться до вирішення лише кримінально-правових 

її аспектів, пов’язаних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Питання безпеки інформаційного простору не залишаються поза увагою 

Організації Північноатлантичного договору (НАТО). У листопаді 2002 року під 

час Празького саміту вперше лідери країн-членів НАТО висловили бажання 

посилювати свої можливості щодо протидії інформаційним атакам. Також, у цей 

період відбувається створення Агентства НАТО з обслуговування комунікаційних 

та інформаційних систем. Бажання посилювати можливості протидії кібератакам 

було підтверджено в 2006 році під час проведення Ризького саміту.  

Серія кібератак, спрямованих на урядові та неурядові установи Естонії в 

2007 році, сприяла тому, що НАТО визнала кібератаки стратегічними загрозами. 

Як результат, під час проведення саміту в Бухаресті у 2008 році міністрами 

оборони країн-членів НАТО було схвалено офіційну політику НАТО у сфері 

кібероборони [132, c. 175]. Бухарестська декларація (п. 47) визначає: «Ми 

прийняли політику кібероборони та створюємо структури та керівні органи для 

втілення її в життя. Політика кібероборони НАТО базується на необхідності 

НАТО та держав-членів захищати ключові інформаційні системи відповідно до 

своїх зобов’язань, обмінюватись передовим досвідом та створювати потенціал, 

що дозволить надавати допомогу державам-членам НАТО в протидії 

кібератаками відповідно до їх запитів» [155].  

Логічним продовженням політики НАТО у сфері боротьби з атаками в 

інформаційному просторі стало створення в 2008 році Управління з питань 

забезпечення кібероборони, що координує дії держав в разі кібератаки на будь-

яку з держав-членів, та Центру з питань кооперативної кібероборони (CCDCOE) в 

Таллінні як дослідницького та освітнього центру, що покликаний розробляти 

доктринальні та концептуальні основи кібербезпеки[156].  

У листопаді 2010 року міністрами оборони країн-членів НАТО була 

прийнята нова політика НАТО у сфері кібероборони, відповідно до якої країни-

члени НАТО визначили, що кібератаки стають дедалі частішими, більш 

організованими і збитковішими для державних установ, підприємств, економіки 

та інших об’єктів критичної інфраструктури, а джерелом таких атак можуть бути 

іноземні військові і розвідувальні служби, організовані злочинні угруповання, 
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терористичні або екстремістські угрупування. Країни-члени погодили й надалі 

розвивати можливості щодо запобігання, виявлення і захисту від кібератак, 

зокрема шляхом координації національних зусиль із органами НАТО [157].  

Доктрину кібербезпеки НАТО та план дій були прийняті у червні 2011 року, 

що окреслили практичні кроки НАТО у сфері підвищення кібербезпеки. Серед 

основних елементів варто згадати такі: усвідомлення факту, що кібероборона –  

це необхідний елемент для реалізації завдань колективної оборони НАТО; 

забезпечення кібероборони та централізованого захисту власних мереж НАТО; 

визначення мінімальних технічних вимог до національних інформаційних систем; 

необхідність повного інтегрування питань кібербезпеки в процес планування 

загальної безпеки НАТО; допомога союзникам задля досягнення мінімального 

рівня кіберзахисту та зменшення вразливості національних критичних 

інфраструктур; удосконалення засобів попередження та попереднього реагування 

на інциденти у кіберпросторі; тісна взаємодія з партнерами, іншими 

міжнародними організаціями, приватним сектором та науковою спільнотою [158, 

с. 3].  

У квітні 2012 року було розпочато процес інтеграції питань кібероборони в 

процес планування військової стратегії НАТО. Так, під час проведення 

Чиказького саміту 20 травня 2012 року країни-члени НАТО знову підтвердили 

свої зобов’язання в галузі протидії кібернетичним нападам, взяті на себе під час 

Лісабонського саміту, а також зобов’язання щодо вдосконалення здатності 

запобігати, виявляти, захищатися та усувати наслідки кібернетичних нападів. 

Країни-члени НАТО також висловили готовність співпрацювати за необхідності з 

відповідними країнами-партнерами, а також з міжнародними організаціями, 

такими як ЄС, Рада Європи, ООН та ОБСЄ для подолання загрози безпеці 

кіберпростору та з метою підвищення рівня загальної безпеки [159].  Крім того, у 

2012 році було створено Агентство з питань комунікації та інформації НАТО, а 

також розпочато впровадження програми кіберзахисту NCIRC (NATO Computer 

Incident Response Capability).  
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2013 рік ознаменувався оприлюдненням документа під назвою «Талліннська 

інструкція з питань міжнародного права, що застосовуються до кібервійни» (The 

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare). Цей документ 

розроблено експертами в межах Центру експертизи з питань кооперативної 

кібероборони (CCDCOE) в Таллінні [160]. Він не є офіційним документом ані 

CCDCOE, ані НАТО, скоріше експертним поглядом на трактування існуючих 

норм міжнародного права та можливості їх застосування до ведення війни в 

інформаційному просторі. На наш погляд, одним із надзвичайно важливих 

висновків, до якого дійшли експерти, є теза проте, що держави несуть 

відповідальність за кібероперації проти інших держав, що здійснюються з їх 

території, навіть у тому випадку, якщо такі операції проводяться не спецслужбами 

цієї держави, а, наприклад, залученими хакерами.  

4-5 вересня 2014 під час проведення Уельського саміту року країни-члени 

НАТО ухвалили нову розширену політику кібероборони та новий план дій. Ця 

політика підтверджує принципи неподільності безпеки союзників та нагадує про 

те, що фундаментальна відповідальність НАТО в галузі кіберзахисту полягає в 

захисті своїх власних мереж, а також про те, що допомога союзникам має 

здійснюватись у дусі солідарності, підкреслюючи відповідальність союзників за 

розвиток відповідних можливостей для захисту національних мереж. Було 

визначено, що міжнародне право, в тому числі міжнародне гуманітарне право і 

Статут ООН, застосовуються в кіберпросторі, а рішення про те, що кібернапад 

призведе до застосування статті 5 Вашингтонського договору НАТО про 

колективну оборону, прийматиметься Північноатлантичною радою на 

індивідуальній основі в кожному конкретному випадку [132, c. 175-176]. Також 

було наголошено на тому, що тісне двостороннє та багатостороннє 

співробітництво відіграє ключову роль у підвищенні кіберобороноздатності 

НАТО, у зв’язку з чим буде поглиблюватись інтегрування питання кіберзахисту в 

ході операцій НАТО та під час планування заходів бойової та оперативної 

підготовки, а також розширено обмін інформацією між союзниками НАТО. 

Продовжуватиметься інтенсифікація співпраці з промисловим комплексом та 
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приватним сектором у галузі кібербезпеки, підвищуватиметься рівень освіти в 

галузі кіберзахисту НАТО, а також буде активізовано проведення навчань і 

тренувань [161]. Крім того, під час проведення Уельського саміту було підписано 

угоду про розміщення на території Естонії Центру з підготовки спеціалістів у 

сфері кібербезпеки.  

Аналіз діяльності НАТО у сфері кібербезпеки свідчить про те, що 

організація фокусує свою увагу на створенні ефективного колективного 

механізму протистояння загрозам, що виникають в кіберпросторі. 

 Питання МІБ розглядались на порядку денному Організації з Безпеки та 

Співробітництва в Європі як однієї з найширших за представницьким складом 

регіональних організацій з безпеки в регіоні.  

За результатами проведення зустрічі ОБСЄ на найвищому рівні в Астані в 

2010 році було прийнято Декларацію «На шляху до суспільства безпеки», що 

поставила кіберзагрози в один ряд із такими транснаціональними загрозами як: 

тероризм, організована злочинність, нелегальна міграція, поширення зброї 

масового ураження, а також незаконний обіг легкої та стрілкової зброї, наркотиків 

та торгівля людьми. Представники 56 держав-учасників ОБСЄ визнали, що ці 

загрози можуть виникати як в межах європейського регіону, так і за його межами 

[162, с. 1-4].  

У 2011 році у Відні в рамках ОБСЄ було проведено конференцію 

«Всеохоплюючий підхід до кібербезпеки: дослідження майбутньої ролі ОБСЄ». 

Увагу учасників було зосереджено на трьох основних питаннях: кіберзагрози 

важливих інфраструктурних об’єктів, кіберзлочинність та використання Інтернету 

в терористичних цілях. Детально було розглянуто питання доцільності та 

характеру впровадження загальнообов’язкових норм поведінки держав у 

кіберпросторі, контрзаходів, національного досвіду у сфері ведення розслідування 

та судового переслідування за кіберзлочини. Також, у 2011 році 

Антитерористичний підрозділ активізував свою діяльність у напрямку 

кібербезпеки [163, с. 97].  
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Під час проведення 20-ої сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ ухвалено 

Резолюцію щодо загального підходу ОБСЄ до посилення кібербезпеки, в якій 

наголошувалось на тому, що дотримання прав людини та основних свобод, 

верховенство права та демократія є невід’ємною частиною зусиль ОБСЄ щодо 

посилення кібербезпеки. Також у резолюції акцентувалось на необхідності 

створення заходів посилення довіри з метою посилення кібербезпеки за 

допомогою забезпечення транспарентності, включаючи обмін думками між 

державами про міжнародні правові норми та можливі політичні зобов’язання 

щодо кодексів поведінки держав у сфері використання ІКТ та обмін досвідом, а 

також заходів щодо посилення стабільності та зменшення загроз, шляхом 

створення окремих каналів зв’язку. Вищезгадана резолюція також підкреслила 

важливість напрацювань ООН у сфері кібербезпеки, зокрема, відзначила роботу 

ГУЕ ООН як основи для подальшого вдосконалення заходів довіри в 

інформаційній сфері. Особливу увагу в резолюції було приділено питанням 

налагодження міждержавного діалогу для обговорення норм, що стосуються 

захисту важливих національних та міжнародних інфраструктур, розробки заходів 

посилення довіри та стабільності, включаючи обмін думками про використання 

ІКТ державами під час конфлікту та обмін інформацією про національне 

законодавство, національні стратегії та технології, практику та досвід у сфері 

посилення безпеки інформаційно-комунікаційних технологій [164, с. 19-21].  

У 2012 році в рамках ОБСЄ було створено Департамент з питань протидії 

транснаціональним загрозам. Цей департамент поєднав чотири напрямки 

діяльності: кібербезпека, боротьба з обігом наркотиків, підтримка поліцейської 

діяльності та боротьба з тероризмом [165, с. 21-23].  

Відповідно до цього рішення у 2012 році Міністри закордонних справ 

схвалили пакет із 4 рішень Постійної Ради, серед них Рішення № 1039 щодо 

розробки заходів посилення довіри з метою зменшення ризиків виникнення 

конфліктів у результаті використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. Цим рішенням було фактично створено неофіційну робочу групу 

ОБСЄ під егідою Комітету з питань безпеки, яка уповноважена розробити проект 
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комплексу заходів посилення довіри з метою поглиблення міждержавного 

співробітництва, зменшення ризиків помилкового сприйняття, ескалації та 

конфліктів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій [166, с. 1].  

У 2013 році Парламентською Асамблеєю ОБСЄ було прийнято Резолюцію 

під назвою «Кібербезпека», яка констатувала, що кібератаки становлять серйозну 

загрозу безпеці, а їх наслідки для КВІ за своєю суттю нічим не відрізняються від 

звичайних актів агресії, вони перешкоджають економічному розвитку країн і 

впровадженню інновацій. Боротьба з кіберзагрозами потребує підвищення рівня 

знань, підготовки кадрів та розробки концептуальних та доктринальних підходів 

до протидії їм. Крім того, в Резолюції наголошено на необхідності активізації 

міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки, оскільки, не дивлячись на те, 

що окремі держави прийняли заходи щодо боротьби із різними видами 

кіберзагроз, протистояти їм окремо від світового співтовариства неможливо. 

Тому, Парламентською Асамблеєю було запропоновано використовувати ОБСЄ 

як регіональний механізм підтримки, координації та аналізу розробки і виконання 

заходів у цій сфері. Особлива увага у Резолюції приділена питанням забезпечення 

в кіберпросторі основних прав і свобод, якими люди користуються і поза його 

межами, включаючи свободу слова та свободу обміну інформацією. Занепокоєння 

викликає той факт, що міжнародним співтовариством досі не погоджено 

конкретні заходи щодо боротьби з кіберзагрозами. Єдиним документом, що 

регулює ці питання, залишається Конвенція РЄ про кіберзлочинність, яка є 

відкритою для підписання усіма державами, але її ратифікували невелика 

кількість держав. Тому, у своїй резолюції ОБСЄ закликало держави розглянути 

можливість приєднання до Конвенції РЄ, використовувати всі механізми та 

формати діалогу для боротьби із кіберзагрозами, розробити та виконати 

національні плани дій у сфері кібербезпеки, а також сприяти подальшому 

налагодженню міждержавного діалогу [167, с. 19-21].      

 Знаковою подією в роботі ОБСЄ стало прийняття у 2013 році «Першого 

переліку заходів посилення довіри в рамках ОБСЄ з метою скорочення ризиків 

виникнення конфліктів у результаті використання інформаційних та 
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комунікаційних технологій». Прийняття цього документа засвідчило добру волю 

держав до розширення співробітництва та обміну інформацією з метою 

зменшення ескалації конфліктів у кіберпросторі. У цьому документі держави-

учасниці ОБСЄ домовились на основі принципу доброї волі ділитись думками 

щодо національних та транснаціональних загроз у сфері ІКТ та їх використання; 

сприяти співробітництву між національними компетентними органами та 

обмінюватись інформацією з питань безпеки ІКТ; проводити консультації з метою 

уникнення можливої політичної чи воєнної напруги або конфлікту в результаті 

використання ІКТ; ділитись інформацією про заходи щодо забезпечення 

відкритості, функціональної сумісності та надійності Інтернету; використовувати 

ОБСЄ в якості платформи для діалогу та обміну досвідом; вести ефективні 

національні законодавчі норми, що сприятимуть співробітництву між 

компетентними відомствами держав; обмінюватись інформацією про 

організаційну структуру, стратегії та політичні програми в сфері безпеки ІКТ; 

надати інформацію про координаційний пункт, призначений для проведення 

діалогу з питань безпеки ІКТ та забезпечити оперативний зв'язок між цими 

пунктами; надати перелік термінів, що використовуються у сфері безпеки ІКТ з 

метою створення єдиного глосарію в рамках ОБСЄ, а також проводити наради з 

питань виконання цих домовленостей щонайменше тричі на рік [168, с. 1-4]. 

Значну увагу ОБСЄ приділяє також проблемам боротьби з використанням 

Інтернету в терористичних цілях.  

Таким чином, ОБСЄ відіграє важливу роль у процесі налагодження 

міждержавного діалогу у сфері безпеки ІКТ, сприяє безпеці та стабільності в 

регіоні та намагається розшити свій внесок у цю сферу.  

Питання інформаційної безпеки є одним із пріоритетних напрямків 

діяльності Організація економічного співробітництва та розвитку ще з 1980-х 

років. Першим документом, що стосувався питань інформаційної політики, стали 

«Керівні принципи ОЕСР щодо захисту приватного життя та транскордонні 

потоки особистих даних», опубліковані у 1980 році, оновлена редакція яких 

з’явилась у 2013 році.  
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У 1985 році ОЕСР опублікувала доповідь під назвою «Злочини у сфері 

комп’ютерних технологій: аналіз правової політики ОЕСР» [169], в якій було 

запропоновано єдиний перелік діянь, що повинні кваліфікуватись як комп’ютерні 

злочини в законодавстві держав-членів ОЕСР.  

Комітет ОЕСР з питань інформаційної, комп’ютерної та комунікаційної 

політики у 1990 році створив групу експертів з метою розробки принципів 

інформаційної безпеки. Цей документ було прийнято у 1992 році у вигляді 

Рекомендацій Ради ОЕСР. У подальшому цей документ було переглянуто у 2002 

році. Він отримав назву «Керівні принципи ОЕСР щодо забезпечення безпеки 

інформаційних систем та мереж: до культури безпеки» та містив 9 основних 

принципів: 1) обізнаність – учасникам варто знати про необхідність 

інформаційних систем та мереж в безпеці, а також про те, що вони можуть 

зробити для посилення безпеки; 2) відповідальність – всі учасники несуть 

відповідальність за безпеку інформаційних систем та мереж; 3) реакція – 

учасникам необхідно діяти своєчасно та колективно для попередження, виявлення 

та реагування на випадок порушення безпеки; 4) етика – учасникам треба 

поважати законні інтереси інших; 5) демократія – безпека інформаційних систем 

та мереж повинна бути сумісна з цінностями демократичного суспільства;                   

6) оцінка ризиків – учасникам необхідно проводити оцінку ризиків; 7) розробка та 

реалізація безпеки – учасникам необхідно розглядати безпеку як важливий 

елемент інформаційних систем та мереж; 8) управління безпекою – учасникам 

варто дотримуватись всеохоплюючого підходу до управління безпекою;                          

9) повторна оцінка – учасникам варто переглядати та повторно оцінювати безпеку 

інформаційних систем та мереж і вносити відповідні зміни в політику, практику, 

заходи та процедури безпеки [170, с. 5-8]. У документі чітко вказано, що 

вищезазначені принципи не є єдиним правильним рішенням усіх проблем, 

пов’язаних з інформаційною безпекою, проте, така структура принципів сприяє 

кращому розумінню культури кібербезпеки. Саме тому, Рада ОЕСР рекомендує 

використання цих принципів державними установами, приватним сектором та 
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окремим користувачам з метою практичного використання та координації роботи 

на національному та міжнародному рівнях. 

Варто звернути увагу на ще один важливий документ, прийнятий в рамках 

ОЕСР, – це «Рекомендація Ради ОЕСР щодо принципів формування Інтернет-

політики», прийнята у 2011 році. Ця Рекомендація містить 14 принципів, 

закріплених у «Комюніке щодо принципів формування Інтернет політики», 

прийнятого на Засіданні високого рівня ОЕСР щодо питань Інтернет-економіки: 

генерація інновацій та росту в червні 2011 року [171]. Ці принципи були 

сформульовані з метою збереження фундаментальної відкритості Інтернету та 

відповідності таким цілям як захист приватного життя, безпека дітей в Інтернеті, 

захист інтелектуальної власності та посилення заходів довіри в мережі Інтернет.   

До переліку вищезазначених принципів входять такі: «підтримка на захист 

глобального вільного обміну інформацією; підтримка відкритого, розподіленого 

та взаємопов’язаного характеру Інтернету; сприяння інвестиціям та конкуренції в 

сфері високошвидкісних мереж та послуг; підтримка та сприяння 

транскордонному наданню послуг; заохочення співробітництва сторін у процесі 

розробки політики; сприяння формуванню норм та правил поведінки; 

вдосконалення можливостей надання загальнодоступних, достовірних даних в 

процесі розробки політики; забезпечення прозорості процесів та звітності; 

посилення узгодженості та ефективності захисту приватного життя на 

глобальному рівні; максимальне розширення повноважень приватних осіб; 

сприяння творчості та інноваціям; обмеження відповідальності Інтернет-

посередників; заохочення співробітництва щодо посилення безпеки мережі 

Інтернет; та надання необхідного пріоритету діяльності правоохоронних органів» 

[171, с. 5-15]. Ці принципи покликані сприяти погодженості підходів держав-

членів та зацікавлених сторін у формуванні своєї політики як на міжнародному, 

так і на національному рівнях.  

Важливими напрацюваннями в межах ОЕСР є й інші документи, що 

стосуються окремих аспектів міжнародної інформаційної безпеки. До них можна 

віднести: «Керівні принципи ОЕСР щодо криптографічної політики» (1997 р.), 
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«Декларацію міністерства про захист недоторканості приватного життя в 

глобальних мережах» (1998 р.) та «Декларацію міністерства щодо автентифікації 

для електронної торгівлі» (1998 р.), «Рекомендацію Ради ОЕСР щодо електронної 

автентифікації» (2007 р.), «Рекомендацію Ради ОЕСР щодо транскордонного 

співробітництва у сфері забезпечення дотримання законів про конфіденційність» 

(2007 р.), «Рекомендацію Ради ОЕСР щодо захисту критично важливих 

інформаційних інфраструктур» (2008 р.), «Рекомендацію Ради ОЕСР щодо 

захисту дітей в Інтернет-середовищі» (2012 р.), «Декларацію ОЕСР щодо 

майбутнього Інтернет-економіки» («Сеульська декларація», 2008 року), 

«Рекомендацію Ради ОЕСР щодо транскордонного співробітництва у сфері 

забезпечення дотримання законів про боротьбу зі спамом» (2006 року).  

Крім того, в рамках ОЕСР проводяться конференції, форуми та зустрічі на 

різних рівнях у сфері міжнародної інформаційної безпеки за 4 основними 

напрямками – конфіденційність; безпека; цифрова ідентифікація та електронна 

автентифікація, а також безпека дітей в мережі Інтернет.   

Організація американських держав також приділяє значну увагу питанням 

інформаційної безпеки в регіоні. У 1999 році було створено міжурядову групу 

експертів з питань кіберзлочинності. Ця група експертів уповноважена проводити 

аналіз національних підходів до врегулювання питань кіберзлочинності, 

визначати механізми співробітництва, розробляти правові інструменти та 

модельне законодавство для держав-членів ОАД з метою поглиблення 

співробітництва у сфері боротьби із кіберзлочинністю. Питання кібербезпеки 

розглядаються під час Зустрічей міністрів юстиції та міністрів чи генеральних 

прокурорів країн американського континенту, під час проведення яких 

заслуховуються рекомендації групи міжурядових експертів [63, c. 152-153].  

У 2004 році Генеральною Асамблеєю ОАД було прийнято «Загальну 

міжамериканську стратегію боротьби із загрозами кібербезпеці: багатовимірний 

та міждисциплінарний підхід до створення культури кібербезпеки». Ця стратегія 

розділила повноваження між 3 основними органами: Міжамериканським 

комітетом по боротьбі з тероризмом, до функцій якого було віднесено створення 
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центрів реагування на інциденти інформаційної безпеки; Міжамериканською 

комісією з телекомунікацій, на яку було покладено обов’язок оцінки існуючих та 

ухвалення нових технічних стандартів кібербезпеки; та Зустрічами міністрів 

юстиції та міністрів чи генеральних прокурорів країн американського континенту 

за посередництва групи міжурядових експертів з питань кіберзлочинності, які 

повинні забезпечити держав-членів ОАД правовими інструментами, необхідними 

для захисту Інтернет користувачів та інформаційних мереж [172, с. 1-8].  

Крім того, у 2011 році в рамках об’єднання Спільний ринок Східної та 

Південної Африки було розроблено проект Модельного законопроекту щодо 

питань кібербезпеки. А у 2009 Економічним співтовариством країн Західної 

Африки було запропоновано проект Директиви щодо боротьби з 

кіберзлочинністю в рамках ЕКОВАС. У проекті директиви визначено три основні 

напрями регулювання, до яких входять: матеріальне кримінальне право, 

процесуальне право та співробітництво у сфері правосуддя. Основний акцент 

зроблено на регулюванні питань матеріального кримінального права, оскільки 

матеріальні норми завжди легше гармонізувати, ніж процесуальні та норми, що 

регулюють міжнародне співробітництво [173, с. 1-11].  

Країни Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва активно 

беруть участь у розробці підходів до посилення кібербезпеки. У 2002 році було 

прийнято Стратегію кібербезпеки АТЕС, що визначила шість основних напрямків 

співробітництва держав-членів АТЕС у боротьбі з кіберзлочинністю та захистом 

критично важливих інфраструктур: вдосконалення правової бази; обмін 

інформацією та тісна співпраця; уніфікація технічних стандартів безпеки; 

підвищення рівня громадської обізнаності та свідомості; навчання та освіта; 

безпека телекомунікацій [174, с. 2-6].  

Також, в рамках АТЕС створено робочу групу з питань електрозв’язку та 

інформації, що проводить конференції з питань посилення кібербезпеки, 

займається розробкою законодавчих підходів до врегулювання цього питання, а 

також координує дії держав-учасниць щодо посилення кібербезпеки шляхом 

розробки стандартів безпеки, моніторингу потенційних проблем, поглиблення 
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міжнародного співробітництва. У 2005 році в рамках АТЕС було проведено 

конференцію з питань законодавства у сфері кіберзлочинності.  

Варто зазначити, що в межах АТЕС створено базу даних існуючих 

законодавчих підходів до врегулювання питань кіберзлочинності з метою 

допомоги країнам вдосконалювати власне законодавство. Робоча групу АТЕС з 

питань електрозв’язку та інформації активно співпрацює з іншими міжнародними 

організаціями у сфері кібербезпеки.   

Окремо варто відзначити, що в березні 2015 року відбулась чергова зустріч 

Міністрів телекомунікацій та інформацій. Результатом зустрічі стало прийняття 

оновленого Стратегічного плану дій Робочої групи на 2016-2020 роки. Відповідно 

до Стратегічного плану дій, основними сферами діяльності робочої групи 

визначено: розвиток та підтримка інноваційних ІКТ, створення атмосфери 

безпеки та довіри у сфері ІКТ, стимулювання регіональної економічної інтеграції, 

посилення цифрової та інтернет-економік, посилення взаємодії Робочої групи з 

іншими групами в межах АТЕС [175, с. 5-6].   

Асоціація держав Південно-Східної Азії у відповідності з Планом дій 

АСЕАН на 2009-2015 роки приділяє значну увагу питанням боротьби з 

транснаціональною кіберзлочинністю шляхом налагодження співробітництва між 

правоохоронними органами держав та вдосконалення законодавства у сфері 

кіберзлочинності. Ще в 1997 було засновано проведення Зустрічей Міністрів 

АСЕАН з питань транснаціональної злочинності, що проводяться кожні 2 роки, 

розширюючи коло питань. Кіберзлочинність, так само як боротьба з тероризмом 

та торгівлею людьми, входить до ключових сфер співробітництва між державами-

членами АСЕАН [176]. Відповідно до рішення Форуму АСЕАН у 2004 році 

створено регіональний механізм боротьби з кібертероризмом, а у 2007 році 

проведено Саміт з питань кібертероризму в Південній Кореї [177, с. 6]. 

У Міжнародному форумі Великої Сімки питання кібербезпеки віднесені до 

компетенції Групи щодо високотехнологічних злочинів, основним завданням якої 

є розслідування, попередження та притягнення до відповідальності осіб, винних у 

скоєнні кіберзлочинів. У 1996 році Група експертів прийняла низку рекомендацій 
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щодо організованої транснаціональної злочинності, до яких увійшли такі: 

необхідність вдосконалення кримінального законодавства, визначення питань 

юрисдикції, розширення повноважень правоохоронних органів та заходів 

міждержавного співробітництва у сфері боротьби з організованою 

транснаціональною злочинністю, розширення сфер надання взаємної дороги між 

державами шляхом укладання відповідних угод та договорів, необхідність 

створення центрального органу, що буде забезпечувати швидке реагування на 

запити про взаємну допомогу, налагодження каналів прямого обміну інформацією 

між правоохоронними органами, модернізувати договори про екстрадицію [178]. 

У 1997 році було організовано роботу Мережевого контактного центру 

високотехнологічних злочинів 24/7, що надав можливість отримувати 

правоохоронним органам інформацію про вчинення кіберзлочинів 24 години на 

добу.  

У 1999 році відбулась Конференція Міністрів країн Великої Вісімки щодо 

питань боротьби з організованою транснаціональною злочинністю, за 

результатами якої було прийнято спільне Комюніке, в якому визначено, що 

держави спрямовують свої зусилля на боротьбу з використанням нових 

технологій у злочинних цілях, такими як дитяча порнографія, фінансові злочини і 

напади на критично важливі інфраструктури. Держави заявили про свій намір 

заповнити всі законодавчі прогалини та створити нові правові механізми 

боротьби з транскордонною злочинністю, забезпечити принцип транскордонного 

доступу до інформації, що може бути використана для розслідування таких 

злочинів, сприяти ідентифікації та затриманню осіб, причетних до скоєння 

високотехнічних злочинів, сприяти роботі Контактного мережевого центру 24/7 

між державами та третіми країнами, протистояти фінансовим злочинам з 

використанням мережевих технологій та Інтернет-шахрайствам, а також 

створювати необхідні умови для поглиблення партнерства з промисловим 

сектором [179, с. 1-7].  

Крім того, в 2008 році Римсько-Ліонською Групою експертів Великої 

Вісімки було розроблено доповідь щодо боротьби з міжнародним тероризмом та 
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організованою транснаціональною злочинністю. В доповіді висвітлено 8 блоків 

питань: повна підтримка зусиль ООН, спрямованих на боротьбу з тероризмом; 

протидія новим загрозам у сфері ІКТ; нарощення потенціалу в протидії 

міжнародному тероризму та організованій транснаціональній злочинності; 

зміцнення прикордонного контролю в Афганістані та Пакистані; запобігання 

поширенню радикальних настроїв в суспільстві; залучення до співробітництва 

приватного сектору; боротьба з корупцією та повага прав людини в умовах 

боротьби з тероризмом. У розділі, присвяченому протидії новим загрозам у сфері 

ІКТ, увага експертів спрямована на врегулювання таких питань, як боротьба із 

зловживанням сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями в 

терористичних чи злочинних цілях; боротьба із сексуальною експлуатацією дітей; 

здійснення ефективного прикордонного контролю та протидія злочинам, 

пов’язаним із підробкою документів ідентифікації особистості; забезпечення 

транспортної безпеки; посилення безпеки критично важливих інфраструктур; 

протистояння використанню терористами хімічної, біологічної, радіологічної та 

ядерної зброї; боротьба з незаконним обігом готівки, спрямованим на 

фінансування тероризму [180, c. 2-6]. Важливим досягненням у роботі Великої 

Сімки можна вважати Довільську декларацію «Незмінна прихильність свободі та 

демократії», що ще раз підтвердила наміри держав дотримуватись принципів 

відкритості, транспарентності та свободи Інтернету в контексті поваги до прав 

людини та верховенства закону. В Декларації зазначено, що основним завданням 

держав є боротьба із загрозами, що порушують права інтелектуальної власності в 

Інтернеті; ефективний захист особистих даних та недоторканості приватного 

життя в Інтернеті; безпека мереж та послуг, що потребує скоординованих зусиль з 

боку урядів, міжнародних організацій, приватного сектору та Великої Сімки по 

лінії Римсько-Ліонської групи з метою попередження та припинення 

використання ІКТ в терористичних чи злочинних цілях; захист критично 

важливих об’єктів інфраструктури; боротьба з використанням Інтернету з метою 

торгівлі дітьми чи їх сексуальною експлуатацією; а також розширення 

можливостей країн, що розвиваються для доступу до Інтернет [181].      
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На нашу думку, варто надати перелік ключових форумів, організацій та 

програм, діяльність яких присвячена управлінню інформаційним простором та 

інформаційною безпекою. Незважаючи на те, що переважна більшість з них є 

лише групами експертів та не уповноважена приймати рішення, все ж вони мають 

важливе значення для розробки технічних стандартів та вирішення проблем 

реагування на інциденти в кіберпросторі. До таких організацій можна віднести: 

Форум реагування на інциденти в сфері безпеки (FIRST), Міжнародну 

організацію стандартизації (ISO), Міжнародну електротехнічну комісію (IEC), 

Інститут інженерів електротехніки та електроніки (IEEE), Міжнародну 

організацію доменних імен, протоколів та адрес (ICANN), Інженерну раду 

Інтернету (IETF), Форум з питань управління Інтернету (IGF), Інтерпол, Європол 

та Конференцію «МЕРИДІАН» [182, с. 38].  

Проаналізувавши регіональний рівень забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки, доходимо висновку, що попри величезну кількість 

регіональних організацій, що займаються питанням забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки, переважна більшість цього міжнародно-правового масиву 

є актами «м’якого права». Тобто, на сучасному етапі формування міжнародно-

правового механізму забезпечення МІБ лише в п’ятьох регіональних організацій є 

договори, що відображають їх підхід до розуміння міжнародної інформаційної 

безпеки, всі інші документи міжнародних регіональних організацій містять лише 

пропозиції та перспективні напрямки співробітництва між державами-

учасницями.         

 

2. 3. Місце України в забезпеченні міжнародної інформаційної безпеки 

на універсальному та регіональному рівнях 

З метою розвитку глобальної культури кібербезпеки та мотивації держав 

щодо вдосконалення національного законодавства у сфері забезпечення 

кібербезпеки МСЕ було розроблено Глобальний індекс кібербезпеки, що являє 

собою комплексне дослідження показників рівня розвитку кібербезпеки окремих 

країн відповідно до 5 сфер: юридичної, технічної, організаційної, розвитку 
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потенціалу та міжнародного співробітництва. Насамперед, хотілося б звернути 

увагу на те, що відповідно до вищезазначеного дослідження Україна посідає 17-те 

місце в глобальному рейтингу рівня забезпечення національної кібербезпеки та         

4-те місце в рейтингу регіону Співдружності Незалежних Держав із зауваженням, 

що одну й ту саму позицію можуть займати кілька держав одночасно [183, c. 3, 

13].  

Україна усвідомлює нагальну необхідність у розробці прогресивного 

національного законодавства у сфері інформаційної безпеки та ключову роль, яку 

вона відіграє на міжнародному та регіональному рівні щодо протистояння 

загрозам в інформаційному просторі, особливо з огляду на агресію РФ щодо 

України. Тому, за останні кілька років Україна розробила ряд принципових 

документа в сфері забезпечення інформаційної безпеки.  

Зокрема, Стратегія кібербезпеки України від 27 січня 2016 року (далі - 

Стратегія), затверджена Указом Президента України від 15 березня 2016 року 

вказує, що загрози кібербезпеці України актуалізуються через дію таких чинників: 

«1) невідповідність інфраструктури електронних комунікацій держави рівня її 

розвитку та захищеності сучасним вимогам; 2) недостатній рівень захищеності 

критичної інформаційної інфраструктури, державних електронних інформаційних 

ресурсів та інформації; 3) безсистемність заходів кіберзахисту критичної 

інформаційної інфраструктури; 4) недостатній розвиток організаційно-технічної 

інфраструктури забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту критичної 

інформаційної інфраструктури та державних електронних інформаційних 

ресурсів; 5) недостатню ефективність суб’єктів сектору безпеки і оборони 

України в протидії кіберзагрозам воєнного, кримінального, терористичного та 

іншого характеру; 6) недостатній рівень координації, взаємодії та інформаційного 

обміну між суб’єктами забезпечення кібербезпеки» [184].  

Також, в документі перераховано основних суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки з відповідними функціями, закріпленими за ними та пріоритети і 

напрямки забезпечення кібербезпеки України, серед яких: 1) розвиток безпечного, 

стабільного і надійного кіберпростору; 2) кіберзахист державних електронних 
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інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури, призначеної для 

обробки інформації; 3) кіберзахист критичної інфраструктури; 4) розвиток 

потенціалу сектору безпеки і оборони у сфері забезпечення кібербезпеки;                  

5) боротьба з кіберзлочинністю [184].  

У вищезазначеному документі чітко вказано на існування кіберзагроз 

воєнного, кримінального та терористичного характеру, а саме: «посилення 

спроможностей суб’єктів сектору безпеки та оборони для забезпечення 

ефективної боротьби із кіберзагрозами воєнного характеру, кібершпигунством, 

кібертероризмом та кіберзлочинністю, поглиблення міжнародного 

співробітництва у цій сфері» визначено необхідними умовами реалізації Стратегії 

[184]. Проте, в документі  відсутній комплексний підхід до розробки способів 

протидії цим загрозам. Також, використовуючи термін «кібербезпека» документ 

фактично звужує сферу його дії лише до комунікаційного аспекту трьох елементів 

інформаційної безпеки, виключаючи їх змістовну компоненту, що в контексті 

агресії Росії проти України має найпринциповіше значення.     

Важливим практичним кроком України в протидії кіберзагрозам стало 

створення відповідно до Указу Президента України від 7 червня 2016 року 

Національного координаційного центру кібербезпеки як робочого органу Ради 

національної безпеки і оборони України. На зазначений координаційний центр 

покладено завдання щодо: «здійснення аналізу стану кібербезпеки, стану 

готовності суб’єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань 

протидії кіберзагрозам та даних про кіберінциденти стосовно державних 

інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах; розробки 

галузевих індикаторів стану кібербезпеки; прогнозування та виявлення 

потенційних та реальних загроз у сфері кібербезпеки України; розроблення 

концептуальних засад та пропозицій щодо забезпечення кібербезпеки держави, 

узагальнення міжнародного досвіду у сфері забезпечення кібербезпеки» та ряд 

інших завдань [185].  

У 2016 році рішенням Ради національної безпеки і оборони України було 

затверджено Доктрину інформаційної безпеки України. Цей документ було 
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розроблено на основі проекту Концепції інформаційної безпеки України, 

запропонованої Міністерством інформаційної політики України, останній проект 

якої було винесено на обговорення у 2015 році. Проект вищезазначеної Концепції 

викликав серйозне занепокоєння та критику з боку ОБСЄ. Офісом представника 

ОБСЄ зі свободи медіа було проведено правовий аналіз проекту Концепції, що 

ноголошував на недоцільності боротьби з пропагандою правовими нормами, 

оскільки це може суттєво обмежити свободу слова та свободу медіа в державі. На 

думку Офісу представника ОБСЄ зі свободи медіа, мандат та завдання Ради 

національної безпеки та оборони занадто широкі, що дозволяє їй втручатись в 

діяльність інших органів у сфері медіа. Також, рекомендується виключити з 

концепції положення, що дозволяють державі залучатись до формування медіа-

контенту або впливати на його створення, а також положення, що забороняють 

критикувати владні органи, оскільки це позбавляє медіа їх головної функції – 

спостереження за діяльністю влади [186, c. 5]. Загалом зауваження, висловлені 

представниками ОБСЄ було враховано в Доктрині інформаційної безпеки 

України: повноваження Ради національної безпеки та оборони було обмежено 

здійсненням координації діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення 

національної безпеки в інформаційній сфері, а інші функції по забезпеченню 

пріоритетів державної політики в інформаційній сфері було розподілено між 

Кабінетом Міністрів України, Міністерством інформаційної політики України, 

Міністерством закордонних справ України, Міністерством оборони України, 

Міністерством культури України, Службою безпеки України, Державним 

агентством України з питань кіно, Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення, Державним комітетом телебачення і радіомовлення 

України та Національним інститутом стратегічних досліджень [187].     

Відповідно до положень Доктрини інформаційної безпеки України життєво 

важливі інтереси України в інформаційній сфері розподілено на окремі блоки, в 

залежності від об’єкта – особи, суспільства та держави. Також, в документі 

визначено актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці 

України в інформаційній сфері. До них віднесено: «здійснення спеціальних 
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інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію 

особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань, 

провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, 

загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної 

ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні; 

проведення державою-агресором спеціальних інформаційних операцій в інших 

державах з метою створення негативного іміджу України у світі; інформаційну 

експансію держави-агресора та контрольованих нею структур, зокрема шляхом 

розширення власної інформаційної інфраструктури на території України та в 

інших державах; інформаційне домінування держави-агресора на тимчасово 

окупованих територіях; недостатню розвиненість національної інформаційної 

інфраструктури, що обмежує можливості України ефективно протидіяти 

інформаційній агресії та проактивно діяти в інформаційній сфері для реалізації 

національних інтересів України; неефективність державної інформаційної 

політики, недосконалість законодавства стосовно регулювання суспільних 

відносин в інформаційній сфері, невизначеність стратегічного наративу, 

недостатній рівень медіа-культури суспільства; поширення закликів до 

радикальних дій, пропаганда ізоляціоністських та автономістських концепцій 

співіснування регіонів в Україні» [187]. В проекті Концепції інформаційної 

безпеки України загрози інформаційній безпеці було класифіковано на загрози 

«комунікативного характеру у сфері реалізації потреб людини і громадянина, 

суспільства та держави щодо продукування, споживання, розповсюдження та 

розвитку національного стратегічного контенту та інформації і загрози 

технологічного характеру у сфері функціонування та захищеності кібернетичних, 

телекомунікаційних та інших автоматизованих систем, що формують матеріальну 

(технічну, інструментальну) основу внутрішньодержавного інформаційного 

простору» [188]. На нашу думку такий підхід до класифікації загроз є 

виправданим, з огляду запропонований широкий підхід до розуміння 

інформаційної безпеки.  
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Пріоритети державної політики в інформаційній сфері розподілено за 4 

напрямками: щодо забезпечення інформаційної безпеки; щодо забезпечення 

захисту і розвитку інформаційного простору України, а також конституційного 

права громадян на інформацію; щодо відкритості та прозорості держави перед 

громадянами та щодо формування позитивного міжнародного іміджу України 

[187]. Важливо наголосити, що при цьому документ не містить визначення 

понять: «інформаційна безпека» та «інформаційний простір», а також не 

розмежовує загрози на воєнно-політичні, терористичні та кримінальні, що суттєво 

звужує предмет її регулювання.  

Крім того, наразі йде процес обговорення та доопрацювання ще одного 

принципово важливого документу у сфері забезпечення інформаційної безпеки 

України – проекту Закону України про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України.  

Проект Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» було розроблено Адміністрацією Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації. У вищезазначеному проекті закону детально 

висвітлено питання організаційного забезпечення кібербезпеки України, 

міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки та контролю за 

законністю заходів із забезпечення кібербезпеки [189]. Проект Закону чітко 

визначає, що його положення не поширюються на відносини та послуги, пов’язані 

зі змістом інформації, тобто змістовний аспект інформаційної безпеки знову 

залишається поза межами регулювання зазначеного нормативно-правового акту. 

Найбільш дискусійними положеннями проекту виявились положення щодо 

критеріїв та порядку віднесення певних об’єктів до переліку об’єктів критичної 

інфраструктури та вимога проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки 

таких об’єктів. Тому Проект закону було направлено на подальше доопрацювання 

[189].  

Проаналізувавши основні документи у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки, що відображають концептуальне розуміння цього поняття законодавцем, 

приходимо до висновку, що усі ці документи мають суттєві недоліки в контексті 
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використаної там термінології та її змістовного навантаження, а також з позиції 

логіки і побудови, а тому потребують суттєвого доопрацювання. 

Попри це, варто зазначити, що Україна впевнено крокує до створення 

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

технічної точок зору, беручи активну участь у міжнародних ініціативах на 

універсальному і регіональному рівнях та вносячи свій вклад у розбудову 

глобальної системи міжнародної інформаційної безпеки [190, с. 204-206]. 

У рамках співробітництва з ООН щодо досягнень в сфері інформатизації та 

телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки Україною було підготовлено та 

направлено три доповіді Генеральному Секретарю у відповідь на однойменну 

резолюцію.  

Україною було запропоновано розглянути можливість реалізації таких 

заходів міжнародного співробітництва: введення в практику консультативних 

механізмів співробітництва у сфері кіберзахисту; створення системи обміну 

інформацією щодо моніторингу кіберпростору та системи оперативного 

оповіщення про початок кібератак; співробітництво з метою усунення негативних 

наслідків кібератак, напрацювання технічних рішень та організаційних 

рекомендації з цього питання. Важливо наголосити, що крім зазначених, Україна 

виступила з ініціативою розробки міжнародно-правових актів щодо погодження 

єдиної термінології та правил, наприклад, Кодексу поведінки в Інтернеті            

[191, с. 20-21].   

Крім того, в рамках ООН Україна бере участь у роботі групи експертів 

всебічного дослідження проблеми кіберзлочинності, що проводяться з 2011 року. 

Під час останнього засідання групою експертів розглядались пропозиції та 

зауваження до проекту всебічного дослідження проблем кібербезпеки, державами 

було здійснено обмін інформацією та думками щодо національного 

законодавства, практики, технічної допомоги та міжнародного співробітництва 

[192, c. 13]. Під час засідання також порушувалось питання створення нового 

міжнародно-правового документа з питань кібербезпеки, проте експертам не 

вдалось дійти консенсусу з цього питання [192, c. 10]. 
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Україна бере активну участь у роботі МСЕ, вносить пропозиції до 

рекомендацій МСЕ та активно захищає національні інтереси, зокрема, під час 

проведення у 2015 році Всесвітньої конференції радіозв’язку Україна виступила із 

заявою щодо порушення РФ правил експлуатації передавальних засобів у межах 

офіційних кордонів України та незаконного використання українських 

радіочастот. Україною було також запропоновано провести в Україні тематичні 

заходи щодо забезпечення кібербезпеки правомірного використання радіочастот 

[193]. 

Варто зазначити, що з метою поглиблення співробітництва в рамках 

Форуму реагування на інциденти у сфері безпеки (FIRST), в Україні у 2007 році 

було створено національну команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

України CERT-UA як спеціалізований структурний підрозділ Державного центру 

кіберзахисту та протидії кіберзагрозам з подальшою акредитацією в FIRST.   

Що стосується основних пріоритетів та напрямків забезпечення 

кібербезпеки України, то Стратегією кібербезпеки України визначено що, поряд із 

«розвитком міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки, 

підтримкою міжнародних ініціатив у сфері кібербезпеки, які відповідають 

національним інтересам України» основними пріоритетами є також «поглиблення 

співпраці України з ЄС та НАТО для посилення спроможностей України у сфері 

кібербезпеки, а також участь у заходах зі зміцнення довіри у кіберпросторі, які 

проводяться під егідою ОБСЄ» [184].  

Україна активно адаптує національне законодавство до законодавства ЄС, 

зокрема розробляється проект Дорожньої карти з наближення законодавства 

України до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій; відбувається процес 

імплементації Директиви 2008/114/ЄК щодо захисту критичної інфраструктури, 

зокрема з питань кібербезпеки та кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури 

[194].  

Активну позицію Україна займає щодо поглиблення співпраці в рамках 

Ради Європи. Наразі імплементуються положення Конвенції про кіберзлочинність 

щодо забезпечення строків збереження комп’ютерних даних, збирання і 
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вилучення доказів в електронній формі в кримінальних справах. Україні надається 

постійна експертна підтримка в рамках спільного проекту Ради Європи та ЄС 

«Кіберзлочинність та Східне партнерство III», що спрямований на вдосконалення 

правових методів співробітництва публічного та приватного сектору у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю та електронних доказів [195, c. 3]. Також, Україна є 

членом Комітету з питань Конвенції РЄ про кіберзлочинність, а тому бере участь 

в обговоренні підготовку проекту 2 додаткового протоколу до Конвенції РЄ з 

метою погодження питань розмежування юрисдикцій та сприяння захисту 

електронних доказів.  

Варто зазначити, що Україна поглиблює співробітництво з питань 

кібербезпеки і з ОБСЄ, зокрема, під егідою координатора проектів ОБСЄ в 

Україні щодо кібербезпеки та протидії кіберзлочинності проводяться навчання та 

тренінги для підрозділів кіберполіції України щодо нових видів злочинів. 

Необхідно зауважити, що з метою реалізації курсу України на вступ до 

НАТО, однією з найрозгорнутіших сфер співробітництва є співпраця України з 

Альянсом. Так, розроблено Річну національну програму співробітництва Україна 

- НАТО на 2016 рік; продовжується взаємодія з НАТО у сфері кібербезпеки 

шляхом забезпечення співпраці в рамках функціонування Трастового фонду 

НАТО, спрямованого на розвиток систем кіберзахисту в Україні; проводяться 

консультації експертів Україна - НАТО в рамках робочої підгрупи з питань 

кіберзахисту під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної 

реформи високого рівня [196].  

 Таким чином, вважаємо за доцільне наголосити, що для ефективної 

реалізації національної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки 

необхідно: привести у відповідність існуючі правові норми у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки сучасним досягненням у сфері ІКТ; сформувати єдиний 

підхід до розуміння інформаційної безпеки з огляду на її триелементну структуру 

та наявність технічної і змістовної компоненти кожного з них; привести 

законодавство України у відповідність до цього підходу; гармонізувати існуючі 

правові норми у сфері забезпечення інформаційної безпеки з метою уникнення 
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дублювання різними нормативними актами функцій органів державної влади 

держави в сфері забезпечення інформаційної безпеки, а також ліквідації прогалин 

щодо регулювання окремих її аспектів; створити технічний потенціал для 

протидії загрозам в інформаційному просторі; заохочувати розробку програмного 

забезпечення національного виробництва з метою мінімізації ризиків 

використання програмного забезпечення з вбудованими шкідливими програмами; 

сприяти впровадженню національної культури інформаційної безпеки та   

підвищенню обізнаності громадян і всіх зацікавлених сторін у цій сфері; 

заохочувати розвиток державно-приватного партнерства у сфері  інформаційної 

безпеки; запозичити досвід ЄС щодо розмежування функцій державних органів та 

приватного сектору та їх відповідальність у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки; створити ефективний механізм протидії загрозам в інформаційному 

просторі на національному та регіональному рівнях.  

  

Висновки до Розділу 2 

Проблема забезпечення міжнародної інформаційної безпеки на 

універсальному рівні розглядається в рамках ООН та МСЕ. Основна увага в 

рамках ООН приділяється таким напрямкам, як: досягнення у сфері 

інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки, боротьба із 

злочинним використанням інформаційних технологій, створення глобальної 

культури кібербезпеки та захист найважливіших інформаційних інфраструктур.   

Загалом, якщо підходити з точки зору триелементної структури 

міжнародної інформаційної безпеки, то військово-політичному її аспекту 

найбільше уваги приділено в доповідях ГУЕ ООН з питань досягнень у сфері 

інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки, оскільки 

рекомендації, викладені в доповідях, стосуються саме відповідальної поведінки 

держав в інформаційному просторі. Ґрунтовне дослідження антитерористичного 

аспекту міжнародної інформаційної безпеки, а саме проблеми використання 

мережі Інтернет в терористичних цілях, в рамках ООН було проведено 

Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, а обговорення кримінально-
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правового аспекту міжнародної інформаційної безпеки та напрацювання 

рекомендацій щодо протидії інформаційній злочинності відбувається під час 

проведення відповідних конгресів ООН щодо попередження злочинності та 

кримінального правосуддя.  

Що стосується еволюції поглядів на врегулювання проблеми МІБ у рамках 

ООН, то вперше це питання порушувалось лише з огляду на існування проблеми 

подвійного призначення досягнень науки та техніки та можливості їх 

використання як в мирних, так і у військових цілях. Пізніше перед міжнародним 

співтовариством постало питання врегулювання проблеми використання саме 

інформаційних технологій для вчинення протиправних дій чи використання їх в 

терористичних цілях. Відповідно, державами було здійснено практичний крок та 

прийнято рішення про створення групи урядових експертів з метою вивчення 

проблеми МІБ.  

Оскільки перед державами постають все нові загрози в інформаційному 

просторі, як, наприклад, нові види інформаційної злочинності, збільшення 

цифрового розриву між країнами, можливість нападів на об’єкти критично-

важливої інфраструктури, та можливість виникнення конфлікту в інформаційному 

просторі, вони приймають відповідні резолюції щодо необхідності застосування 

превентивних заходів підтримки міжнародної інформаційної безпеки та щодо 

визнання за державами права визначати об’єкти критично-важливої 

інфраструктури та розробляти елементи їх захисту.  

Своєю чергою ГУЕ ООН чітко встановила, що міжнародне право, а саме 

Статут ООН та основні принципи міжнародного права застосовуються і до 

інформаційного простору, а також визнала, що суб’єктами загроз в 

інформаційному просторі можуть бути як держави, так і злочинці та терористи, а 

ІКТ можливо використовувати як знаряддя ведення війни. Саме тому, ГУЕ 

розробляються рекомендації щодо таких основних напрямків: правил та 

принципів відповідальної поведінки держав та заходів посилення довіри в 

інформаційному просторі, а також застосування норм міжнародного права до 

використання ІКТ.          
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Міжнародний союз електрозв’язку відіграє з найважливіших ролей в 

питаннях уніфікації технічних стандартів та забезпечення зміцнення довіри та 

безпеки при використанні ІКТ. Оскільки на МСЕ покладено відповідальність за 

координацію напрямку діяльності під назвою «Зміцнення довіри та безпеки при 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій», то він розробляє та 

приймає відповідні резолюції та рекомендації щодо забезпечення технічного 

(комунікаційного) аспекту інформаційної безпеки. В рамках МСЕ було 

розроблено Глобальну програму кібербезпеки та Комплексне дослідження 

кіберзлочинності з класифікацією найсучасніших видів інформаційних злочинів, 

що базується на дослідженні національних підходів різних держав. Багато уваги в 

рамках МСЕ приділяється питанням допомоги країнам, що розвиваються та 

захисту прав дітей в інформаційному середовищі.  

Проаналізувавши діяльність ООН та МСЕ у сфері забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки, можемо констатувати, що на універсальному 

рівні відсутній конвенційний механізм забезпечення МІБ, а вищезазначеними 

організаціями приймаються резолюції, рекомендації, стандарти та інші 

документи. Зазначені документи є актами «м’якого права», що відображають 

лише перспективні напрямки розвитку правового регулювання проблеми 

забезпечення МІБ на універсальному рівні.   

Аналіз основних нормативних документів та діяльності міжнародних 

регіональних організацій у сфері забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки, свідчить, що з-поміж великої кількості проаналізованих міжнародних 

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

інформаційної безпеки, а саме 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 
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персональних даних. Зазначені документи суттєво різняться за предметом свого 

регулювання, відображають регіональні підходи до розуміння МІБ, а також 

передбачають різні форми співробітництва.  

Інші регіональні організації, як: Європейський Союз, Організація з Безпеки 

та Співробітництва в Європі, Організація економічного співробітництва та 

розвитку, Організація американських держав, об’єднання Спільний ринок Східної 

та Південної Африки, Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, 

Асоціація держав Південно-Східної Азії та група держав G-7 в переважній 

більшості спрямовують свою діяльність на врегулювання кримінально-правового 

та антитерористичного аспектів МІБ. Щоправда, варто зауважити, що в рамках 

ОБСЄ, ОECР і групи держав G-7 значна увага приділяється також питанню 

захисту об’єктів критично-важливої інфраструктури.  

Проаналізувавши універсальний та регіональний рівні забезпечення МІБ, 

доходимо висновку, що попри величезну кількість міжнародних організацій, що 

займаються питанням МІБ, переважна більшість норм є актами «м’якого права». 

Тобто на сучасному етапі формування міжнародно-правового механізму 

забезпечення МІБ лише у п’яти регіональних організацій є договори, а всі інші 

документи міжнародних регіональних організацій містять лише пропозиції та 

перспективні напрямки співробітництва між державами-учасницями.  

Україна займає активну позицію щодо поглиблення співпраці зі своїми 

партнерами в рамках міжнародних універсальних та регіональних організацій в 

сфері забезпечення МІБ, приймаючи участь в діалозі на рівні ООН та ініціативах 

МСЄ. В системі регіонального забезпечення МІБ найбільше уваги Україна 

приділяє співпраці з НАТО, ОБСЄ та Радою Європи.  Україна вдосконалює 

національне законодавство у сфері інформаційної безпеки, про що свідчить 

прийняття таких важливих документів, як Доктрина інформаційної безпеки 

України та Стратегія кібербезпеки України. Варто зауважити, що все ж внутрішнє 

законодавство України потребує суттєвого доопрацювання, як з позиції 

використаної там термінології та її змістовного навантаження, так і з точки зору 

логіки і побудови.  
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РОЗДІЛ 3. 

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ ОКРЕМИХ 

АСПЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

3.1. Міжнародно-правове регулювання військово-політичного аспекту 

міжнародної інформаційної безпеки 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу та інформаційно-

комунікаційних технологій сприяли виникненню постійно зростаючого 

взаємозв’язку усіх критично важливих інфраструктур держав, включаючи 

системи оборони, з інформаційною інфраструктурою, а це своєю чергою 

підсилило їх вразливість до внутрішніх та зовнішніх чинників. Якщо на початку 

90-х років ХХ століття світове співтовариство, розглядаючи проблеми 

міжнародної інформаційної безпеки, обговорювало лише проблему захисту 

персональних даних у зв’язку з активізацією співробітництва між державами в 

політичній, соціально-економічній та науково-технічній сферах, то сьогодні 

можна з впевненістю констатувати виникнення загрози застосування військових 

дій в інформаційному просторі. Варто зазначити, що майже всі держави світу 

ведуть дослідження та розробки у галузі застосування інформаційної зброї. На 

сучасному етапі зусилля держав на розробку оборонних стратегій все частіше 

спрямовуються в бік необхідності напрацювань в наступальній стратегії ведення 

кібервійн. Безумовно, це питання викликає занепокоєння світового співтовариства 

та нагальну потребу у врегулюванні питань на міжнародному рівні.      

Проблема використання ІКТ в цілях, несумісних з підтримкою 

міжнародного миру та безпеки, останнім часом займає провідне місце як в 

наукових дослідженнях, так і в політичному діалозі держав на міжнародному та 

регіональному рівнях [197, c. 47].  

Підтвердженням цього факту є дослідження, що регулярно проводяться 

ГУЕ ООН щодо досягнень у сфері інформатизації й телекомунікацій у контексті 

міжнародної безпеки та висвітлюються у відповідних доповідях, в яких чітко 

визначено, що загрози у сфері інформаційної безпеки можуть бути спричинені 
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різними джерелами і проявлятись в підривній діяльності, направленій як проти 

фізичних і юридичних осіб, так і проти національної інфраструктури й урядів         

[16, с. 6]. Варто зауважити, що розробка державами ІКТ як інструментів ведення 

війни та з метою застосування їх в політичних цілях була визнана ГУЕ ООН 

окремою загрозою міжнародному миру та безпеці.  

У 2011 та 2012 роках Джеймс А. Льюїс та Катріна Тімлін провели 

дослідження в рамках Інституту ООН з питань роззброєння (ЮНІДІР) з метою 

оцінки національних доктрин держав у сфері кібербезпеки та кібервійни.  В 

залежності від того до військової чи до цивільної доктрини держави відносять 

питання інформаційної безпеки, їх було розподілено на дві категорії. Дослідження 

2011 року продемонструвало, що 68 із 193 держав-членів ООН мають національні 

доктрини інформаційної безпеки, поняття кібервійни включили до своїх 

національних стратегій 33 держави, а питання інформаційної безпеки віднесено 

до компетенції воєнних відомств, в той час як у 36 державах питаннями 

інформаційної безпеки віднесено до відання цивільних відомств та організацій 

[198, с. 3]. Дослідження 2012 року засвідчило швидке зростання національних 

доктрин інформаційної безпеки серед держав-членів ООН. Станом на 2012 рік 

кількість національних доктрин зросла до 114, з яких 47 включили питання 

інформаційної безпеки до військового аспекту, а 67 визначили їх як цивільні 

програми. Варто підкреслити, що проведене дослідження зафіксувало факт 

стрімкого зростання кількості держав, що вже створили чи мають в планах 

створити спеціальні військові формування з питань кібербезпеки, а саме: за рік їх 

кількість зросла з 12 до 27 [199, с. 1-2]. Як справедливо зауважують автори 

кількість держав, що створюють військові підрозділи чи нарощують наступальні 

можливості в кіберпросторі може бути набагато більша, оскільки держави можуть 

просто не надавати такої інформації в загальний доступ. У зв’язку з цим суттєво 

зростає актуальність військового аспекту МІБ. Свідченням чого є активізація 

переговорного процесу з цього питання як на регіональному, так і на глобальному 

рівнях [200, c. 113]. 
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Проблеми безпеки в інформаційному просторі давно стали частиною 

національних оборонних стратегій багатьох держав та організацій. Так, в США 

затверджено «Міжнародну стратегію щодо діяльності в кіберпросторі», у Великій 

Британії та Німеччині ці документи мають назву «Стратегія безпеки в 

кіберпросторі», в Індії – «Національна політика кібербезпеки», у Фінляндії – 

«Стратегія кібербезпеки Фінляндії», в рамках НАТО прийнято «Доктрину 

кібербезпеки НАТО» та відповідний План Дій, в рамках Міжнародного Союзу 

Електрозв’язку – «Глобальну програму кібербезпеки», в Європейському Союзі – 

«Стратегію кібербезпеки ЄС: відкритий, безпечний та надійний кіберпростір». 

Крім того, держави створюють спеціалізовані урядові агентства з питань 

кібербезпеки та навіть окремі військові підрозділи, основним завданням яких є 

протидія кіберзагрозам, а також проведення оборонних та наступальних операцій 

у кіберпросторі. 

Дотепер не існує уніфікованого підходу до визначення таких основних 

термінів, як: інформаційна війна та інформаційна зброя, тому важливо 

проаналізувати наукові підходи до розуміння цих понять, а також положення 

існуючих  нормативно-правових документів у сфері МІБ.  

Оскільки більшість конвенцій у сфері МІБ взагалі не включають до сфери 

свого регулювання питання воєнно-політичного аспекту, а обмежуються лише 

регулюванням кримінально-правового, доцільно зупинитись на аналізі положень 

документа, який регулює питання військово-політичного використання 

інформаційного простору, а саме Угоди між урядами держав-членів Шанхайської 

Організації Співробітництва про співробітництво в сфері забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки та двох додатків до неї. Додаток 1 до 

Конвенції містить визначення понять, серед яких, зокрема, і поняття 

«інформаційної війни», під якою розуміється «протистояння між двома чи більше 

державами в інформаційному просторі з метою нанесення збитку інформаційним 

системам, процесам і ресурсам, критично важливим та іншим структурам, підриву 

політичної, економічної та соціальної систем, масового психологічного впливу на 

населення для дестабілізації суспільства та держави, а також  з метою змусити 
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державу приймати рішення в інтересах ворогуючої сторони» [28] та 

«інформаційної зброї», до якої автори Конвенції відносять інформаційні 

технології, засоби та методи, що застосовуються з метою ведення інформаційної 

війни [28]. Конвенція держав-членів ШОС визначила невичерпний перелік 

напрямів співробітництва, що поділені відповідно до загроз у сфері забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки. Всього у Конвенції визначається 6 таких 

загроз, але лише 4 з них відносяться до предмета нашого дослідження, зокрема:       

1) «розробка та застосування інформаційної зброї, підготовка та ведення 

інформаційної війни; 2) використання домінуючого становища в інформаційному 

просторі з метою нанесення збитку інтересам та безпеці інших держав; 3) загрози 

безпечному функціонуванню глобальних та національних інформаційних 

інфраструктур, що мають техногенний чи природний характер; 4) поширення 

інформації, що наносить шкоду суспільно-політичній, соціально-економічній, 

духовній, моральній та культурній системам інших держав» [28].  

Додаток 2 до Конвенції надає коротку характеристику кожного виду загроз, 

конкретизуючи їх з точки зору джерел їх виникнення та притаманних їм ознак. 

Так, джерелом першої загрози визнано створення та розробку інформаційної 

зброї, а її основними ознаками є застосування цієї зброї з метою ведення 

інформаційної війни, деструктивний вплив на критично важливі інфраструктури 

іншої держави, а також вплив на будь-які інші системи її оборонних об’єктів. 

Джерелом іншої загрози автори документа вважають збільшення цифрової 

нерівності держав та нерівномірний розвиток ІКТ у різних країнах. Виходячи з 

цього, основними ознаками визнано монополізацію виробництва програмного 

забезпечення окремими державами, можливість вбудовувати в програмне 

забезпечення та обладнання приховані функції з метою встановлення контролю 

над інформаційними ресурсами іншої держави та обмеження участі держав в 

інформаційно-техгологічному співробітництві. Джерелом загроз стабільному 

функціонуванню національних та глобальних інформаційних структур відповідно 

до положень Додатку 2 визнано стихійні лиха та техногенні катастрофи, що 

можуть мати доволі різні причини, а їх основною ознакою є порушення 
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функціонування об’єктів інформаційної інфраструктури держави. І нарешті, 

джерелом четвертої загрози визнано держави, організації чи окремих осіб, що 

поширили інформацію, шкідливу для суспільно-політичної, соціально-

економічної, духовної, моральної та культурної систем інших держав за 

допомогою використання інформаційної інфраструктури. Її ознаками може 

виступати поширення через засоби масової інформації чи Інтернет такої 

інформації, що спотворює уявлення про державний устрій, політичну систему, 

зовнішню та внутрішню політику держави чи духовні і моральні принципи її 

населення [28].  

Таким чином, уряди держав-членів ШОС відстоюють позицію 

триелементної структури МІБ. З огляду на те, що переважна більшість загроз, що 

виникають в інформаційному просторі, на думку держав-членів ШОС, мають саме 

воєнно-політичний характер, було відповідно запропоновано і напрямки 

міжнародно-правового співробітництва у цій сфері [197, c. 48-49].  

Організація Об’єднаних Націй, також, приділяє значну увагу питанням 

воєнно-політичного аспекту міжнародної інформаційної безпеки. Зокрема, під час 

проведення 66-ї сесії ГА ООН представниками 4 держав було запропоновано 

«Правила поведінки в сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки», а 

в 2015 році – їх оновленої версії. Основною метою цих документів було 

стимулювання відповідальної поведінки держав в інформаційному просторі та  

посилення співробітництва.  

Зазначені правила також були закріплені в концепції Конвенції про 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки 2011 року. Цей документ 

суттєво розширив коло воєнно-політичних загроз в інформаційному просторі, 

визначив основні принципи забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, а 

також окремими розділами врегулював заходи протидії використання 

інформаційного простору у воєнно-політичних, терористичних та злочинних 

цілях. Основними засобами протидії воєнним конфліктам в інформаційному 

просторі є зобов’язання держав співпрацювати у сфері забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки, вживати всі необхідні заходи для попередження 
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деструктивного інформаційного впливу зі своєї території, а також взаємодіяти з 

метою встановлення джерела комп’ютерних атак та ліквідації їх наслідків, 

утримуватись від розробки планів та доктрин, здатних спровокувати виникнення 

загроз в інформаційному просторі чи виникнення інформаційної війни, 

утримуватись від дій, що могли б порушити цілісність інформаційного простору 

іншої держави, не використовувати інформаційно-комунікаційні технології з 

метою втручання у внутрішні справи інших держав, утримуватись від погрози 

силою чи її застосування проти інформаційного простору іншої держави, 

утримуватись від ворожої пропаганди та наклепів з метою втручання у внутрішні 

справи іншої держави, утримуватись від поширення недостовірних відомостей та 

вживати заходи проти поширення інформаційної зброї [31, c. 171-172]. Крім 

цього, концепція визначає заходи довіри між державами у сфері воєнного 

виростання інформаційного простору. До них відносяться обмін національними 

концепціями інформаційної безпеки, оперативний обмін інформацією про 

критичні події чи загрози, заходи щодо їх врегулювання і нейтралізації та 

консультації з питань діяльності в інформаційному просторі [31, c. 176].  

Варто зауважити, що визначення термінів «інформаційна війна» та 

«інформаційна зброя» у вищезазначеній концепції Конвенції повністю збігається 

з визначеннями, запропонованими в Конвенції держав-членів ШОС. Тому можна 

стверджувати, що запропонована концепція відображає підхід до розуміння МІБ, 

закріплений у Конвенції держав-членів ШОС, проте розширює та деталізує її 

положення. Попри те, що цей документ широко обговорювався міжнародним 

співтовариством, наразі не вдалося досягнути консенсусу щодо нього і він все ще 

залишається лише концепцією.  

У рамках дослідження питань воєнно-політичного аспекту міжнародної 

інформаційної безпеки не можна не згадати ще один концептуальний підхід до її 

розуміння. У 2013 році експертами Центру експертизи з питань кооперативної 

кібероборони (CCDCOE) у Таллінні було оприлюднено документ під назвою 

Талліннська інструкція з питань міжнародного права, що застосовуються до 

кібервійни. Цей документ не є офіційним, а лише відображає окрему точку зору 
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експертів НАТО. Та, незважаючи на це, він надзвичайно цікавий з точки зору 

трактування існуючих норм міжнародного права та можливості їх застосування до 

ведення війни в інформаційному просторі.  

Талліннська Інструкція регулює надзвичайно широке коло питань, серед 

яких: міжнародне право інформаційної безпеки, питання суверенітету, юрисдикції 

та відповідальності держав у кіберпросторі, питання застосування сили, права на 

самооборону, діяльності міжнародних організацій. Окремим розділом 

регулюються питання права, що застосовується до збройних конфліктів в 

інформаційній сфері. До них входять як загальні питання, так і ведення бойових 

дій, участь у збройному конфлікті, розуміння кібератак, здійснення їх проти 

окремих осіб та об’єктів, засоби та методи ведення війни, віроломство, незаконне 

використання емблем та символіки міжнародних організацій, електронний 

шпіонаж, блокада, правовий режим окремих зон, питання, пов’язані із діяльністю 

окремих категорій осіб та об’єктів, серед яких: медичний персонал і духовні 

особи, співробітники ООН, діти, журналісти, ув’язнені особи, об’єкти підвищеної 

небезпеки, об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення, об’єкти 

культурної спадщини, питання захисту навколишнього середовища, захист 

дипломатичних архівів та дипломатичної кореспонденції, гуманітарна допомога, 

окупація та нейтралітет [160, c. 15-301]; [197, c. 50-51].  

Чіткого визначення застосування кіберсили в документі немає, проте 

зазначається, що таке діяння має супроводжуватись нанесенням збитків окремим 

особам чи пошкодженням певних об’єктів. Відповідно до положень документа, 

держави мають право на застосування контрзаходів проти кібератак, тобто 

застосування кібератак у відповідь вважається виправданим, а держава, що стала 

жертвою «збройного нападу» в кіберпросторі, що призвело до людських втрат чи 

іншої серйозної шкоди, має право на відповідь за допомогою застосування сили в 

кіберпросторі чи у фізичному світі. Допускається застосування контрзаходів, в 

тому числі, і на території іншої держави проти кібертерористів; збройні конфлікти 

в кіберпросторі співвідносяться з терміном «збройний конфлікт», що дозволяє 

застосовувати норми міжнародного гуманітарного права; збройні конфлікти, що 
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перейшли в військові злочини, повинні тягнути за собою кримінальну 

відповідальність для осіб, що керують кіберопераціями; кібероперації проти 

цивільних об’єктів та осіб, що не наносять шкоди життю та здоров’ю, не 

заборонені міжнародним гуманітарним правом за умови, якщо вони не сіють 

страх та паніку серед населення; кібероперації, що спричинили жертви серед 

цивільного населення чи могли б спричинити такі жертви, класифікуються як 

воєнні злочини; кібератаки повинні бути спрямовані проти конкретних цілей та 

об’єктів; заборонено спрямовувати кібератаки проти об’єктів, необхідних для 

виживання цивільного населення, на медичний персонал та представників церкви, 

оскільки вони підпадають під норми міжнародного гуманітарного права                  

[160, c. 4-7]. 

Таким чином, Талліннська Інструкція включає в себе аспекти jus ad bellum, 

тобто положення міжнародного права, що регулюють питання застосування сили 

державами як інструмент їх національної політики та аспекти  jus in bello, тобто ті 

положення міжнародного права, що регулюють поведінку держав під час 

збройного конфлікту – положення міжнародного гуманітарного права. В 

документі аналізуються положення чотирьох Женевських конвенцій: про 

поводження з військовополоненими, про захист цивільного населення під час 

війни, про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях, про поліпшення 

долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних 

сил на морі та відповідні протоколи до них; положення Гаазьких конвенцій про 

закони та звичаї сухопутної війни, про права та обов'язки нейтральних держав та 

осіб у разі сухопутної війни, про права та обов'язки нейтральних держав у разі 

морської війни, положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини, 

Конвенції про безпеку персоналу ООН та пов’язаного з нею персоналу, Гаазької 

конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту, 

Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого 

використання засобів впливу на природне середовище, Конвенції про права 

дитини, Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів 

звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних 
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ушкоджень або мають невибіркову дію, Конвенції ООН про юрисдикційні 

імунітети держав та їх власності, положення Римського Статуту Міжнародного 

кримінального Суду, Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку, а також  

Статут міжнародних трибуналів по Руанді та колишній Югославії.  

 Варто зазначити, що аналізуючи аспект контрзаходів держав, Талліннська 

Інструкція робить акцент на регулюванні питання «кібератаки у відповідь на 

кібератаки» іншої сторони, прикладом можуть служити кібератаки проти 

критично важливих інфраструктур держави чи нанесення шкоди системам 

командування противника, таким чином ця інструкція не регулює питання, 

пов’язані, наприклад, із повітряними нападами на центри кіберуправління держав 

чи методи радіоелектронної боротьби, оскільки на ці операції беззаперечно 

поширюється дія норм права збройних конфліктів [160, c. 36-41]. Крім того, 

Талліннська інструкція стосується як міжнародних, так і неміжнародних збройних 

конфліктів. У відповідних коментарях до кожного правила Інструкції вказується, 

чи застосовується воно до обох видів конфлікту чи обмежується лише 

застосуванням до міжнародного збройного конфлікту. Варто звернути увагу на те, 

що саме міжнародне право, що застосовується до міжнародних збройних 

конфліктів, виступає відправною точкою для юридичного аналізу [197, c. 51].  

Інформаційно-комунікаційні технології створили можливість для 

проведення широкого кола різних комп’ютерних та електронних атак, які 

відрізняються не лише засобами, методами та наслідками від традиційних атак, а 

й, насамперед, середовищем їх застосування – кіберпростором. Втім, велике 

занепокоєння світового співтовариства викликає той факт, що міждержавний 

конфлікт у кіберпросторі може спричинити виникнення звичайного збройного 

конфлікту між державами [200, c. 113]. 

Не виключено розвиток подій за такими трьома сценаріями: 1) всеосяжна 

кібервійна, тобто здійснення кібератак, спрямованих на знищення військових сил 

держави, економічної та комунікаційної інфраструктур. Вчені сходяться на тому, 

що такий розвиток подій навряд чи можливий, проте виключати його зовсім не 

варто; 2) використання кібератак разом із застосуванням звичайних збройних сил, 



147 

тобто, це ті випадки, коли застосування кібератак є частиною стратегії ведення 

бойових дій. Такий сценарій дуже реалістичний, тому що в переважній більшості 

випадків супротивник намагається обмежити чи відключити інформаційні 

можливості ворога, а сама інфраструктура нерідко є мішенню. Очевидним є той 

факт, що в усіх майбутніх конфліктах застосовуватимуться кібероперації;                 

3) використання кібероперацій як елементу в гібридному конфлікті, тобто 

поєднання звичайних підривних зусиль з кіберопераціями з метою дестабілізувати 

країну. Використання кібероперацій в таких конфліктах дає безперечну перевагу, 

бо забезпечує зловмиснику анонімність; 4) перехід від кіберінциденту до 

повномасштабного збройного протистояння – тобто випадки, коли кіберінцидент 

може спричинити таке напруження між державами, що може призвести до 

ескалації конфлікту та застосування сили, якщо постраждала від кіберінциденту 

країна вважатиме, що такі дії загрожують її національному суверенітету чи 

державній безпеці й у відповідь застосує силу [201, с. 3].   

Спричинити виникнення напруги між державами може загроза 

використання ІКТ однієї держави з метою атаки чи впливу на ІКТ іншої, що 

неминуче загрожуватиме міжнародному миру та безпеці. Науковці виокремлюють 

такі 3 загрози: 1) вплив та пошкодження інформаційних ресурсів та 

телекомунікаційних систем іншої держави з використанням ІКТ; 2) навмисний 

вплив на життєво важливі інфраструктури іншої держави; 3) підрив 

функціонування економічних і соціальних систем держави, а також здійснення 

психологічної маніпуляції населення іншої держави з метою дестабілізації 

суспільства [202, с. 7-8]; [200, c. 113-114].  

Тому, встановлення обмежень суверенних прав держав шляхом створення 

зобов’язань за міжнародним правом є загальною та необхідною практикою для 

забезпечення захисту «спільних інтересів» світового співтовариства [203, c. 6]. 

Усвідомлення реальної загрози ведення бойових дій у кіберпросторі ще 

тільки формується, так само, як і термінологічний апарат у цій сфері. Різні 

науковці та законодавці по-різному підходять до визначення таких понять, як  
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«інформаційна війна», «кібервійна», «інформаційні операції», «кібератаки», 

«кібернетична війна», «використання інформаційної зброї». 

За М. Н. Шміттом, інформаційна війна – це «вид інформаційних операцій, 

тобто заходи, спрямовані на здійснення впливу на інформацію та інформаційні 

системи противника з метою захисту власної інформації та інформаційних 

систем» [204, с. 122]. До таких операцій він відносить будь-які заходи, спрямовані 

на виявлення, модифікацію, знищення чи передачу даних, що зберігаються в 

комп’ютері, підлягають комп’ютерній обробці чи пересиланню за допомогою 

комп’ютера. Також, до таких операцій можна віднести психологічні операції, 

воєнні хитрощі, електронну війну та фізичний напад на комп’ютерні мережі. Він 

зауважує, що вищезазначені заходи принципово відрізняються від інших методів 

нанесення шкоди своїм об’єктом, яким в цьому випадку виступає інформація та 

можуть застосовуватись як в мирний час, так і під час військових конфліктів  

[204, с. 122]. 

У більш вузькому розумінні інформаційна війна – це «інформаційні 

операції, що проводяться під час виникнення кризи чи конфлікту з метою 

досягнення чи сприяння досягненню конкретних цілей щодо конкретного 

супротивника» [205, с. 132-133]. Тобто, основною відмінністю такого розуміння 

інформаційної війни є її застосування виключно під час кризи чи конфлікту. Таке 

розуміння інформаційної війни часто використовується науковцями при 

дослідженні питань застосування норм міжнародного гуманітарного права до 

операцій у кіберпросторі. В цьому контексті деякі з них використовують термін 

«кібернетична війна», під якою розуміють «засоби та методи ведення війни, що є 

операціями в інформаційному просторі і які можна розглядати як збройний 

конфлікт чи які ведуться в контексті збройного конфлікту відповідно до змісту 

норм міжнародного гуманітарного права» [206, с. 7]. 

У широкому сенсі під терміном «кібервійна» часто розуміють «будь-яке 

вторгнення з використанням кіберпростору, незалежно від сфери такого 

вторгнення чи виконавця» [207, с. 100-101]. Георг Кершішніг розглядає термін 

«кібервійна» як «геополітичний воєнний конфлікт між державами, що 
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відбувається у кіберпросторі, включаючи конфлікти до яких залучені недержавні 

суб’єкти, відповідальність за дії яких лежить на державах» [83, с. 84]. На його 

думку, кібервійна поєднує в собі дії як оборонного, так і наступального характеру, 

а також дії, пов’язані з виявленням та припиненням кібершпигунства. Багато 

науковців умисно обмежуються використанням терміну «кібервійна», таким 

чином виключаючи з предмету дослідження психологічні операції [200, c. 114].  

Мережко О.  О. визначає «кібервійну» як «використання Інтернету та 

пов’язаних з ним технологічних та інформаційних засобів однією державою з 

метою нанесення шкоди військовій, технологічній, економічній, політичній та 

інформаційній безпеці і суверенітету іншої держави» та стоїть на позиції заборони 

кібервійни [208].  

У воєнній доктрині також часто використовується поняття «інформаційні 

операції», що потенційно становлять одну з найбільш руйнівних форм сили. Ці 

операції здебільшого спрямовані на порушення функціонування ключових 

військових, промислових та адміністративних об’єктів противника, його критично 

важливих систем, а також на маніпулювання інформацією та здійснення 

психологічного впливу на політичне та воєнне керівництво іншої держави, 

військових та цивільне населення, насамперед, з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій [209, с. 37].  

У спільному дослідженні «Російсько-американський базовий перелік 

критичних понять у сфері кібербезпеки» «кібервійна» визначається як «найвищий 

рівень кіберконфлікту між державами, за якого держави застосовують кібератаки 

проти кіберінфраструктур противника як частину воєнної кампанії. Кібервійна 

може бути оголошена формально однією чи всіма конфліктуючими сторонами або 

існувати de facto» [12, с. 30].  

Редакцію вищезазначеного глосарію 2014 році було доповнено визначенням 

«інформаційної війни». Під цим терміном автори розуміють «найвищий ступінь 

інформаційного конфлікту між державами, коли інформаційні операції 

проводяться державними структурами для досягнення воєнно-політичних цілей» 

[13, с. 35]. 
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На сьогодні єдиним конвенційним визначенням поняття «інформаційна 

війна» є визначення закріплене в Угоді між урядами держав-членів Шанхайської 

Організації Співробітництва про співробітництво у сфері забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки та двох додатках до неї [200, с. 114-115].  

Коли мова йде про інформаційну війну, багато наукових дискусій точиться 

щодо атак на критично важливі об’єкти інфраструктури та здійснення контролю 

над інформацією в ході конфлікту між державами [83, с. 41-42]. 

Юристи-міжнародники у сфері міжнародного гуманітарного права 

відстоюють позицію застосування терміну «збройний кіберконфлікт», оскільки 

сам термін «війна» є дещо застарілим та зрідка використовується в міжнародному 

праві починаючи із середини ХХ століття. Він навмисно був відкинутий 

міжнародним співтовариством на користь терміну «збройний конфлікт» у 

четвертій Женевській Конвенції 1949 року щоб продемонструвати, що норми 

міжнародного гуманітарного права застосовуються незалежно від факту 

оголошення війни чи інших формальностей, а від фактичного стану участі 

держави в збройному конфлікті [210, c. 7].    

Підтвердженням того факту, що норми міжнародного права однозначно 

застосовуються і до діяльності держав в інформаційному просторі, є доповіді ГУЕ 

ООН [21, с. 8].   

Оскільки в інформаційному просторі відсутня географічна прив’язка в 

звичайному її розумінні, а технічно атаки можна вчиняти з будь-якого куточку 

світу, то фактично держави можуть стати об’єктами нападу без фізичного 

вторгнення на їх територію. Це актуалізує питання, як саме варто застосовувати 

норми міжнародного права до інформаційного простору.  

З точки зору jus ad bellum однозначно неможливо сказати, чи можна 

вважати операції в кіберпросторі застосуванням сили чи загрози силою відповідно 

до статті 2 (4) Статуту ООН і якщо можна, то за яких саме обставин. Важко також 

визначити можливість кваліфікації операцій в кіберпросторі як збройного нападу 

відповідно до Ст. 51 Статуту ООН і чи виникає в постраждалих держав право на 

самооборону.  
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У статті 2 (4) Статуту ООН чітко визначено, що «усі члени ООН 

утримуються у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її 

застосування як проти територіальної недоторканності або політичної 

незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чином, несумісним із 

цілями ООН» [211]. Проте, в міжнародному праві немає чіткого визначення, які 

саме дії держав можна вважати застосуванням сили відповідно до положень цієї 

статті. Тому, думки науковців розділились: одна частина вважає, що стаття 2 (4) 

Статуту ООН прямо забороняє лише застосування військової сили, а інші 

наполягають на тому, що ця стаття, також, забороняє заходи політичного та 

економічного примусу. І відповідно виникає питання, яким чином можна 

кваліфікувати операції в кіберпросторі відповідно до заборони, визначеної 

Статутом ООН.  

Попри доволі широке трактування поняття застосування сили в 

міжнародному праві, на сьогодні воно може включати й інші форми примусу, 

хоча більшість науковців схиляється до ототожнення поняття застосування сили 

із застосуванням саме військової сили [212, с. 10-11]. Проте, це не означає, що 

така заборона поширюється лише на застосування кінетичної, хімічної, 

біологічної або ядерної зброї. Зокрема, Міжнародний Суд ООН, розглядаючи 

питання законності погрози та використання ядерної зброї, у своєму 

консультативному висновку зазначив, що заборона поширюється на застосування 

сили, незалежно від того яка зброя застосовувалась [213, с. 7]. Враховуючи такий 

підхід Міжнародного Суду ООН, операції в кіберпросторі потраплятимуть під 

заборону статті 2 (4) Статуту ООН у випадку, якщо їх застосування призведе до 

наслідків, які можна прирівняти до наслідків від застосування кінетичної, 

хімічної, біологічної чи ядерної зброї [214, с. 924]. Беззаперечно, до таких 

операцій відносяться ті їх види, що спрямовані на нанесення травм, призводять до 

втрати життя чи руйнування об’єктів інфраструктури, незалежно від того, чи 

завдають вони фізичного руйнування, функціональної шкоди, чи поєднують 

обидва випадки [83, с. 108]; [200, c. 116].  
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На цій позиції стоять експерти, що займались розробкою Талліннської 

інструкції. Вони однозначно погоджуються з тим, що операції в кіберпросторі, 

вчинені однією державою проти іншої, що призвели до травм чи смерті осіб, а 

також до нанесення шкоди чи руйнування майна повинні кваліфікуватись як 

застосування сили [160, с. 47].   

Труднощі виникають із кваліфікацією операцій у кіберпросторі, що не 

завдають великої матеріальної шкоди та не призводять до травм чи втрати життя. 

Деякі науковці наполягають на узагальненій кваліфікації таких операцій як інших 

форм примусу. Це твердження є досить суперечливим, оскільки передбачає 

виключення кібероперацій із парадигми використання сили та прирівнює їх до 

економічної чи політичної агресії. Кібератаки занадто багатогранні та занадто 

непередбачувані для того, щоб підпадати під класифікацію нелетальної зброї або 

засобів примусу, тому необхідно чітко розмежувати різні види кібератак 

відповідно до їх наслідків [83, с. 132]. Загалом, на даний момент немає консенсусу 

щодо кваліфікації кібератак з позиції статті 2 (4) Статуту ООН, як немає і 

критеріїв їх розмежування. Відсутність правових норм та державної практики в 

цій сфері свідчить про те, що операції в кіберпросторі залишаються посередині 

між заходами застосування сили та іншими заходами примусу, і в разі виникнення 

суперечки кваліфікуватимуться окремо для кожного випадку [213, с. 9-12]. 

Ще одним із найважливіших питань забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки є гарантоване статтею 51 Статуту ООН право держав на 

індивідуальну чи колективну самооборону у разі збройного нападу. Закономірно 

виникає питання: чи можна прирівнювати операції у кіберпросторі до поняття 

збройного нападу?  

Серед науковців сформувались три основні підходи щодо вирішення цього 

питання. Перший ґрунтується на визначенні засобів вчинення кібероперацій. Його 

прихильники наполягають на тому, що самі по собі атаки в кіберпросторі не 

можуть бути визнані актами збройного нападу відповідно до статті 51 Статуту 

ООН, оскільки під час їх здійснення не використовується військова зброя. 

Відповідно до цього підходу кібератаки можна визнати актами збройного нападу 
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тільки у випадку застосування звичайної військової зброї під час їх проведення 

[215, с. 845]. Проте, особливою відмінністю кібератак від інших видів зброї є саме 

їх можливість спричиняти значну шкоду без використання звичайних видів зброї.  

Прихильники іншого підходу наполягають на тому, що актом збройного 

нападу можна вважати будь-які операції в кіберпросторі, основною ціллю яких є 

життєво необхідні комп’ютерні системи, тобто чи нанесено в результаті 

кібератаки збитку, достатнього, щоб виправдати застосування заходів 

самооборони у відповідь [215, с. 846-847]. Супротивники такого підходу 

наголошують на тому, що держави зможуть використовувати його з метою 

санкціонування силових заходів самооборони і конфлікт у кіберпросторі цілком 

ймовірно зможе перерости у повноцінний міждержавний конфлікт. 

Третій підхід був запропонований професором М. Шміттом та є найбільш 

поширеним серед наукової спільноти. М. Шмітт пропонує розмежувати операції в 

кіберпросторі на акти збройного нападу та інші заходи примусу відповідно до 

наслідків, які вони спричинюють. Своєю чергою, ці наслідки він класифікує за 

такими критеріями: серйозність – ступінь пошкодження чи збитків; оперативність 

– швидкість поширення негативних наслідків; спрямованість – прямий ефект чи 

необхідності додаткових факторів; здатність до проникнення; вимірюваність – 

передбачуваність певного рівня руйнування; передбачувана легітимність – 

когнітивний підхід до сприйняття легітимності тих чи інших дій [214, с. 936]. 

Такий підхід дозволяє зрозуміти, чи досягли кібератаки рівня збройного 

нападу та чи можуть вони виправдати застосування збройної самооборони. 

Довести доречність застосування подібних методів має держава, яка вдалась до 

силового самозахисту. Якщо рівня збройного нападу не було досягнуто, силове 

вирішення проблеми може базуватись лише на Статті 39 Статуту ООН, згідно з 

якою подібні питання мають бути розглянуті Радою Безпеки, яка і прийме 

рішення про те, як реагувати на загрози миру або його порушення [83, с. 134]; 

[200, с. 115-117]. 

Виходячи з визначення агресії, закріпленого в однойменній Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН, кібератаки можуть виправдати силові методи 
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самооборони, якщо вони застосовувались одночасно із звичайним збройним 

нападом, або їхні наслідки сягали рівня збройного нападу. Велика частина 

кібератак може не викликати прямого фізичного знищення або пошкоджень. Втім, 

деякі атаки можуть нанести такої істотної шкоди – нематеріальної за характером, 

але масштабної за своїми наслідками, що їх реальна величина перекриває 

застереження, засновані на відсутності матеріального вираження. Врешті, 

характер збройного нападу залежить від країни-мішені: якщо напади становлять 

загрозу важливим національним інтересам, це фактично може сягати рівня 

збройного нападу [83, с. 112-113]. 

Що стосується питання колективної кібероборони, то чимало науковців 

вважають, що колективна самооборона і колективна безпека в кіберпросторі 

мають три форми вираження: по-перше, кібератаки, які сягають рівня збройного 

нападу, здійснені проти однієї держави, можуть стати приводом для колективної 

самооборони з боку інших держав, на умовах вузькоспеціалізованих угод або на 

підставі існуючих договорів про колективну безпеку. Подібна самооборона може 

бути здійснена за допомогою звичайних засобів або з використанням кіберзброї. 

По-друге, держава може прийняти рішення допомогти іншій державі, яка стала 

жертвою традиційного збройного нападу за допомогою засобів, доступних  в 

кіберпросторі, а не шляхом надання звичайної військової силової підтримки. По-

третє, і найголовніше, держави могли б гіпотетично розглянути імітацію 

створення угоди щодо колективної кібербезпеки на основі домовленості, можливо 

навіть з перспективою на створення організації по сприянню співробітництву 

згідно з положеннями розділу VIII Статуту ООН [83, с. 157-158]. 

Закономірно виникає питання, чи застосовуються норми міжнародного 

гуманітарного права до конфліктів у кіберпросторі? Хоча у жодному з документів 

МГП не існує ніяких застережних заходів, що безпосередньо стосуються 

кібератак, це можна пояснити тим, що вищезазначені документи приймались 

після I та II Світових війн, а в той час про існування, а тим паче про можливість 

застосування кіберзброї не йшлося взагалі, тим не менш, посилаючись на 

застереження Мартенса, ми розуміємо, що не існує жодних правових прогалин, 
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які дають можливість нехтувати загальними принципами міжнародного 

звичаєвого права у разі виникнення нових загроз міжнародному миру та безпеці.  

Крім того, в практиці Міжнародного суду також знаходимо підтвердження 

того, що принципи МГП орієнтовані на майбутнє, незважаючи на те, що були 

розроблені задовго до розвитку нових видів зброї та нових форм ведення війни. 

Тому, питання полягає скоріше не в можливості застосування МГП до кібервійни, 

а в тому, як його доречно застосовувати за аналогією [204, с. 158]. Багато 

відповідей на ці питання висвітлено в Талліннській інструкції. 

Юристи-міжнародники схиляються до того, що доцільно розглядати 

проблематику інформаційних воєн через призму міжнародного гуманітарного 

права [216, c. 268].  

Таким чином, необхідність та шляхи міжнародно-правового регулювання 

міждержавного військового протистояння в інформаційному просторі є новими 

викликами для сучасного міжнародного права. Проблематика міжнародно-

правового регулювання військово-політичного аспекту МІБ та кваліфікація таких 

основних понять, як: «інформаційна війна», «кібервійна», «інформаційна зброя», 

«операції в кіберпросторі» потребують нормативного закріплення з метою 

уникнення загрози проведення повномасштабних військових дій в 

інформаційному просторі. Різновекторність підходів до визначення 

вищезазначених понять та виключення психологічного операцій з парадигми 

силового протистояння між державами продиктована концептуальними 

розбіжностями до розуміння військово-політичного аспекту МІБ. 

Аналіз положень існуючих нормативно-правових документів, що 

торкаються зазначеного питання, доктринальних підходів та експертних 

напрацювань свідчить про нагальну потребу у правовому регулюванні військової 

діяльності держав в інформаційному просторі.  

На нашу думку, найдієвішим механізмом міжнародно-правового 

забезпечення військово-політичного аспекту МІБ є укладання універсального 

міжнародного договору, що врахував би як технічний (комунікаційний), так і 

змістовний (інформаційний) елементи військово-політичного аспекту МІБ та став 
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би належним правовим підґрунтям для регламентації дій держав в 

інформаційному просторі.   

 

3. 2. Міжнародно-правове регулювання антитерористичного аспекту 

міжнародної інформаційної безпеки 

У XXI столітті інформаційно-комунікаційні технології та стрімкий розвиток 

технічного прогресу стали не лише каталізатором позитивних змін, розвитку 

електронної торгівлі, впровадження новітніх технологій у виробництво, 

медицину, освіту, науку та інші галузі, а й, на превеликий жаль, перетворились на 

засіб для досягнення терористичних цілей. Можливість здійснення 

терористичного акту з будь-якої точки земної кулі, ігноруючи державні кордони 

та заходи безпеки, мінімальні капіталовкладення та труднощі у виявлення 

джерела загрози уповноваженими органами сприяли появі однієї із найбільших 

загроз людства – інформаційного тероризму. Терористичні угруповання 

використовують мережу Інтернет як засіб та як простір для вчинення 

терористичних актів, а також як засіб комунікації, вербування послідовників, 

поширення відповідної літератури та залякування людей, шляхом онлайн 

трансляцій актів насилля. Важко спрогнозувати наслідки від терористичних дій в 

мережі Інтернет, вони можуть коштувати життя великої кількості людей, великих 

фінансових втрат та навіть втрати обороноздатності держав. Оскільки 

інформаційний тероризм має транснаціональний характер, а його наслідки 

можуть поширюватись на території одразу кількох держав, необхідно створити 

міжнародно-правові механізми протидії цьому явищу, а також розробити та 

реалізувати правові заходи забезпечення безпеки в інформаційному просторі.  

Широкомасштабне використання ІКТ технологій та підвищення рівня 

залежності держав, а саме їх критично-важливих інфраструктур, від новітніх 

технологій спровокували появу нового явища у сфері міжнародної інформаційної 

безпеки – інформаційного тероризму. Дотепер загальноприйнятого визначення 

цього поняття не існує, в теорії міжнародного права та в міжнародно-правових 

документах зустрічаються різні визначення: «кібертероризм», «інформаційний 
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тероризм», «комп’ютерний тероризм» та «використання Інтернету в 

терористичних цілях». Спільними для усіх цих понять є характерні риси, 

притаманні цьому поняттю, а саме: «використання комп’ютера як інструменту 

злочину; наявність Інтернету як міжнародного інформаційного простору, в якому 

розміщується об’єкт злочину; та навмисна атака з боку злочинців чи злочинних 

груп на комп’ютери, інформацію, програми, локальні та глобальні мережі, що 

може спричинити загибель людей, порушення суспільного порядку, екологічні чи 

техногенні катастрофи» [217, с. 102].  

Досліджуючи питання інформаційного тероризму, науковці акцентують 

увагу на подвійній ролі ІКТ у здійсненні актів інформаційного тероризму. З 

одного боку, інформаційно-комунікаційні системи та технології можуть 

розглядатись як об’єкт нападу, а з іншого боку – як зброя в руках терористів. 

Достатньо важко провести чітку межу між інформаційним тероризмом та 

використанням інформаційних технологій у воєнних чи кримінальних цілях. 

Тому, основними відмінностями інформаційного тероризму від інших 

протиправних діянь в інформаційній сфері є його цілі, що притаманні і 

терористичним актам в загальному їх розумінні. До цих цілей ми можемо 

віднести: «залякування населення, створення атмосфери страху та паніки, 

створення атмосфери загрози повторення теракту, виклик великого суспільного 

резонансу, наслідки, небезпечні для життя та здоров’я людей, поширення 

інформації про теракт для широкої аудиторії» [218, с. 98-99].  

Характерними рисами терористичних актів в інформаційній сфері є: 

«прихований характер підготовки та реалізації таких діянь – відсутність проявів 

та слідів проникнення; масштабність атак – нанесення удару по великій кількості 

об’єктів; синхронність атак – вони можуть бути здійснені одночасно по багатьом 

об’єктам; віддаленість – джерело атаки може знаходитись за межами країни, в 

якій здійснюється напад; інтернаціональність – шкода може поширюватись на 

території кількох держав» [219, с. 287-288].  

Васенін В. О. акцентує увагу на тому, що шкода від терористичних дій в 

інформаційному просторі насамперед пов’язана з: людськими жертвами чи 
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матеріальними втратами, викликаними деструктивним використанням елементів 

мережевої інфраструктури; можливими втратами від несанкціонованого 

використання інформації з високим рівнем секретності чи мережевою 

інфраструктурою управління в життєво-важливих сферах діяльності держави; 

витратами на відновлення керованості пошкодженою чи знищеною мережею; 

моральною шкодою власника мережевої інфраструктури та власного 

інформаційного ресурсу; іншими втратами від несанкціонованого доступу до 

інформації з високим рівнем секретності [220, 70].  

Він вводить поняття «антитерористична інформаційна безпека», що означає 

«сукупність механізмів, інструментальних засобів, методів та заходів, що 

дозволяють попередити, виявити, а в разі виявлення – оперативно зреагувати на 

дії, що здатні призвести до порушення інфраструктури мережі шляхом поломки 

системи управління нею чи її окремими елементами або до несанкціонованого 

доступу до інформації, що охороняється законом та має високий рівень 

секретності, порушення її цілісності, керованості та захищеності» [220, 71]. Тобто 

врегулювання цього питання має здійснюватись як на законодавчому, так і на 

програмно-технічному та операційному рівнях.  

Досліджуючи інформаційний тероризм як один із напрямків тероризму, 

теоретики зробили спробу розглянути його через призму впливу на критично 

важливі об’єкти інфраструктури за допомогою їх комп’ютерної системи 

управління. При цьому, до критично важливих об’єктів інфраструктури віднесено 

«такі об’єкти, які в разі часткової деградації чи повної втрати функціональності 

здатні впливати на стан національної безпеки держав чи її структурних 

елементів» [221, с. 36]. До таких елементів відносять управління 

енергоресурсами, транспортну систему, обороноздатність та інші.  

Розглядаючи проблему інформаційного тероризму, варто зазначити, що 

терористичні угрупування використовують Інтернет не лише як спосіб 

проведення своїх атак, а й як елемент маніпулювання свідомістю та поведінкою 

людей за допомогою інформаційного впливу та з використанням глобальних 

комунікацій. Терористи спрямовують свої зусилля не лише на заподіяння 
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матеріальної шкоди та загрозу життю людей, а й на інформаційно-психологічний 

шок великої кількості людей, з метою створення сприятливого середовища для 

досягнення своїх цілей [222, с. 102].  

Не можна оминути увагою й той факт, що терористи використовують 

глобальну мережу Інтернет і як засіб спілкування, підготовки до терористичних 

актів та вербування прибічників. Професор Дж. Бірд виокремлює п’ять основних 

напрямків діяльності терористів у цій сфері в мережі Інтернет: спілкування – за 

допомогою електронної пошти, блогів, чатів та цілих сайтів, присвячених 

діяльності терористичних угруповань; медіа-вплив – поширення екстремістських 

поглядів з метою вербування нових прибічників та здійснення масштабної 

пропаганди задля маніпулювання свідомістю та думкою громадськості; пошукова 

діяльність – пошук в мережі Інтернет карт місцевості, планів будівель, систем 

охорони, транспортних систем та іншої інформації, необхідної для здійснення 

атаки; приналежність – створення сайтів, що прямо чи опосередковано 

пропагують ідеї тероризму та екстремізму з використанням спеціальної 

символіки, графічних об’єктів та відповідного контенту, та альтернативна 

реальність – анонімність в мережі Інтернет дозволяє людям жити паралельним 

життям, сповідуючи ідеї тероризму та залишатись непоміченими [223, с. 509-511]; 

[224, с. 312-313].  

Аналізуючи поняття кібертероризму, професор Деннінг визначає його як: 

«незаконні напади або погрози здійснення таких нападів проти комп'ютерів, 

мереж та інформації, що на них зберігається, з метою залякування чи з метою 

примусити уряд або громадян сприяти досягненню політичних або інших 

соціальних цілей» [225, с. 1]. Крім того, автор зауважує, що для того, щоб 

кваліфікувати таку атаку як кібертероризм, вона має спричинити насильство 

проти осіб чи майна, або, принаймні, стати причиною для поширення страху.  

Прикладами можуть бути атаки, що призвели до смерті або тілесних ушкоджень, 

вибухів, авіакатастроф, забруднення води або завдали масштабних економічних 

втрат. 
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Варто також розглянути визначення кібертероризму, запропоноване 

науковцями Стенфордського університету в проекті Конвенції про кіберзлочини 

та кібертероризм. В їхньому розумінні, кібертероризм – «це умисне застосування 

чи загроза застосування, без належних правових повноважень, насильства, 

порушення або втручання в комп’ютерні системи, якщо є ймовірність, що таке 

використання може призвести до смерті чи тілесних ушкоджень особи чи осіб, 

спричинити істотну шкоду власності, призвести до громадянських заворушень 

або до значних економічних втрат» [226, с. 26].  

Федоров О. В. визначає інформаційний тероризм як «дії щодо дезорганізації 

інформаційних систем, що створюють загрозу загибелі людей, можуть 

спричинити значну майнову шкоду чи інші суспільно-небезпечні наслідки, якщо 

вони вчинені з метою порушення суспільної безпеки, залякування населення чи 

впливу на прийняття рішень органами влади або загроза вчинення 

вищезазначених дій з такими з цілями» [227, с. 220]. Він також звертає увагу на 

те, що надати всеохоплююче визначення інформаційного тероризму досить 

складно, з огляду на неможливість проведення чіткої межі між інформаційною 

війною та інформаційним криміналом та необхідності виокремлення саме такої 

форми тероризму. Проте, інформаційний тероризм відрізняється від 

інформаційної війни та злочинності, перш за все, своїми цілями, притаманними 

політичному тероризму загалом, а засоби здійснення терористичних атак можуть 

дуже різнитись та включати використання інформаційної зброї. Він наголошує на 

тому, що основною відмінністю тут виступатиме тактика інформаційного 

тероризму, що полягає в тому, щоб терористичний акт спричинив небезпечні 

наслідки, став широко відомим широким масам населення та отримав великий 

суспільний резонанс [227, с. 228].         

Окремі науковці, аналізуючи визначення кібертероризму, їх елементи, 

переваги та недоліки, звертають увагу на те, що для проведення юридичного 

аналізу необхідно визначити чіткі концептуальні межі між здійсненням 

терористичних дій в період збройного конфлікту, який регулюється нормами 
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міжнародного гуманітарного права та терористичними діями, здійсненими в 

мирний час, які підпадатимуть під регулювання кримінального законодавства. 

На їхню думку, міжнародне право збройних конфліктів може 

застосовуватись до кібертерористичних операцій, якщо такі кібероперації 

відбуваються в контексті збройного конфлікту. Проте, для того, щоб бути 

визнаним збройним конфліктом, такий конфлікт має спричинити істотні 

масштаби та наслідки шкоди, а дотепер немає жодного випадку загибелі людей 

під час проведення терористичного акту в кіберпросторі, загроза виникнення 

тяжких наслідків та навіть людських жертв існує. Прикладом можуть бути напади 

терористів на системи SCADA, що контролюють діяльність електричних мереж, 

атомних електростанцій та подібних об’єктів. Спричинивши каскадний ефект, 

такі напади можуть зашкодити або навіть унеможливити роботу цих об’єктів, що 

неминуче призведе до масових жертв та великих матеріальних втрат. Таким 

чином, застосування сили як самооборони проти кібератак, може бути 

виправданим за умови, що постраждала держава застосовує силу, необхідну для 

припинення існуючих кібератак та запобігання майбутнім [228, с. 37].  

Крім цього, Георг Кершішніг досліджує питання співвідношення таких 

понять, як «кібертероризм» та «використання кіберпростору в терористичних 

цілях», акцентуючи увагу на тому, що ідентифікувати безпосередній 

терористичний намір у кіберпросторі не так легко. Далеко не всі приклади 

політичних, ідеологічних чи інших кібератак можуть розглядатись як 

кібертероризм. Тому, автор пропонує вирішити цю проблему, взявши за основу 

такий фактор, як масштаб кібератаки. Хоча і це твердження не є єдиним 

правильним, оскільки якщо кібертерористичний напад не призводить до 

фізичного знищення певного масштабу, то виникає проблема кваліфікації 

нанесення нематеріальних збитків, зокрема, якщо метою нападу було здійснення 

суб’єктивного насилля, або поширення «кіберстраху».  

Для того, щоб розмежувати питання використання кіберпростору в 

терористичних цілях від його використання для політичних, соціальних та 

ідеологічних цілей, вводяться поняття «вебтивізм» та «хактивізм». Відповідно, 
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«хактивісти» – це приватні особи, що використовують кібератаки проти окремих 

осіб або організацій, з політичними, ідеологічними чи соціальних поглядами яких 

вони не погоджуються, тобто вони здійснюють хакерські дій, керуючись 

відчуттям патріотизму. Як правило, вони завдають досить незначних збитків, 

наприклад, злом серверів, пошкодження веб-сайтів, тимчасову відмову в доступі 

до них, або інші незначні атаки. Вони також можуть використовувати засоби 

кібершпигунства з метою знайти компрометуючу інформацію про опонента. На 

відміну від «хактивістів», «вебтивісти» використовують кіберпростір для 

розповсюдження інформації та пошуку однодумців щодо засудження існуючого 

політичного, ідеологічного чи іншого режиму [83, с. 232-233]. 

У рамках міжнародних організацій та форумів питання інформаційного 

тероризму почали підніматись з кінця 90-х років.  

У 2006 році під час саміту Великої вісімки в Декларації саміту G8 щодо 

боротьби з тероризмом вперше як терористичну загрозу було визнано 

«зловживання кіберпростором в терористичних цілях, включаючи підбурювання 

до здійснення терактів, зв'язок та планування терористичних актів, а також 

вербування на навчання терористів» [229]. У 2007 році під час засідання Міністрів 

юстиції та внутрішніх справ G8 проблему використання Інтернету терористами 

було ще раз винесено на обговорення. При цьому всі учасники засідання зійшлись 

на думці про кримінальне переслідування терористичних груп за неправомірне 

використання Інтернету.   

З цього часу проблема використання кіберпростору в терористичних цілях 

стала предметом широкого дискурсу в рамках міжнародних та регіональних 

організацій. 

Глобальна контртерористична стратегія Організації Об’єднаних Націй була 

прийнята 8 вересня 2006 року у вигляді резолюції та відповідного Плану дій. 

Уперше в рамках ООН питання боротьби з тероризмом в мережі Інтернет було 

висвітлено в другому пункті Плану дій «Заходи щодо попередження тероризму та 

боротьбу із ним». Держави-члени ООН взяли на себе зобов’язання здійснювати 

співробітництво з ООН з метою вивчення шляхів та засобів «координації зусиль 
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на міжнародному та регіональному рівні з метою боротьби з тероризмом у всіх 

його формах та проявах в мережі Інтернет, а також використання мережі Інтернет 

в якості інструменту боротьби з поширенням тероризму, визнаючи той факт, що 

державам може знадобитись допомога у вирішенні цих питань», дотримуючись 

при цьому принципів конфіденційності, поваги до прав і свобод людини і 

громадянина та норм міжнародного права [230].  

Варто зазначити, що крім цього, Управлінням ООН з наркотиків та 

злочинності було оприлюднено документ під назвою «Використання Інтернету в 

терористичних цілях». Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

60/288, що відтворила вищезгадані положення Плану дій та підтвердила рішення 

держав щодо координації своїх зусиль з метою протистояння тероризму в мережі 

Інтернет було створено Робочу групу з питань протидії використання мережі 

Інтернет в терористичних цілях, що займалась розробкою цього документа. 

Відповідні конференції Робочої групи були проведені у 2010 році в Берліні та 

Сіетлі, а також в 2011 в Ер-Ріяді.  

У доповіді Робочої групи висвітлюються питання: методів використання 

мережі Інтернет в терористичних цілях; використання мережі Інтернет в цілях 

протидії терористичній діяльності; питання верховенства права; міжнародний 

контекст регулювання цього питання; досліджуються регіональні та 

субрегіональні документи з питань боротьби з тероризмом; норми типового 

законодавства; розслідування та збір оперативної інформації; інструментарій, 

який використовують терористи для здійснення атак в мережі Інтернет, питання 

криміналістичної експертизи; питання міжнародного співробітництва; судового 

переслідування; огляд національних підходів та  співробітництво з приватним 

сектором [224, с. 313-314].  

У доповіді Робочої групи запропоновано шість категорій методів 

використання Інтернету в терористичних цілях. Перший метод – пропаганда, це 

один з основних методів використання Інтернету терористами, що може 

використовуватись з такими цілями: 1) для впливу на потенційних чи існуючих 

прибічників певної організації чи послідовників певних екстремістських поглядів; 
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2) з метою впливу на опосередкованих жертв терористичних актів чи міжнародне 

співтовариство загалом; 3) як доказ успішного проведення терористичних актів 

для осіб, що надали фінансову підтримку їх проведення; 4) використання 

психологічного маніпулювання для підриву довіри осіб до певних соціальних 

цінностей; 5) поширення відчуття тривоги, страху та паніки серед населення.  

Крім того, терористична пропаганда через мережу Інтернет може 

використовуватись не лише в якості засобів публікації екстремістської риторики 

та відеоматеріалів, а й з метою вербування прихильників, підбурювання до 

вчинення терористичних актів та радикалізації суспільних поглядів. Оскільки 

терористична пропаганда нерідко розрахована на вразливі суспільні групи, то 

Інтернет виступає в якості глобального резерву новобранців, а Інтернет-форуми з 

обмеженим доступом надають повну інформацію про терористичні організації, їх 

діяльність і пропонують приєднуватись до таких організацій з метою вчинення 

терористичних актів. На таких форумах часто міститься інформація, що 

прославляє та заохочує такі терористичні акти, як місії терористів-смертників. У 

доповіді також наголошено на тому, що необхідно проводити різницю між 

простою пропагандою та матеріалами, метою яких є підбурювання до вчинення 

актів тероризму. Відповідно до положень законодавства більшості країн для того, 

щоб притягнути особу до відповідальності за підбурювання до тероризму, 

необхідно довести необхідний умисел та наявність прямого причинно-

наслідкового зв’язку між пропагандою та реальним зговором чи здійсненням 

терористичного акту. Знову ж таки виникає питання про забезпечення 

основоположного права людини на свободу вираження поглядів, тому будь-які 

обмеження цього права повинні бути пропорційні існуючій загрозі. Питання 

радикалізації стосуються насамперед ідеологічного впливу. Процес радикалізації 

часто включає використання пропаганди шляхом особистого спілкування або 

через Інтернет.  

Ще одним методом використання Інтернету в терористичних цілях, 

відповідно до доповіді Робочої групи експертів є фінансування тероризму. Усі 

методи, за допомогою яких терористи використовують Інтернет для збору 
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фінансових засобів, розподілено на чотири категорії: прямі прохання про 

пожертвування, електронна комерція, використання електронних платіжних 

інструментів, а також посередництво доброчинних організацій.  

Третій метод використання Інтернету в терористичних цілях – підготовка 

терористів, оскільки мережу Інтернет легко використати для поширення 

практичних рекомендацій та інструкцій, в яких міститься інформація про те, як 

можна вступити до терористичної організації, як виготовити вибухові 

боєприпаси, вогнепальну зброю чи інші небезпечні матеріали та яким чином 

можна здійснити терористичний акт. Тому Інтернет використовується як 

віртуальна навчальна платформа, а також як обмін спеціальними знаннями, 

навичками та оперативними прийомами щодо здійснення терористичних актів.  

Планування терористичних актів – це четвертий метод, який часто 

використовується терористами за допомогою мережі Інтернет. Представники 

системи кримінального правосуддя наголошують, що майже кожна справа проти 

терористів, що розглядається в суді, пов’язана з використанням інтернет-

технологій, оскільки при плануванні терористичних актів сторони часто 

використовують обмін повідомленнями, забезпечуючи зв'язок як всередині 

організації так і з іншими організаціями. Також Інтернет часто використовується з 

метою визначення цілі нападу та ефективних засобів досягнення цілі 

терористичного акту.  

Практики виділяють два напрямки підготовчої діяльності в мережі Інтернет. 

Перший – це використання секретного зв’язку в процесі підготовки 

терористичного акту шляхом обміну анонімними повідомленнями, використання 

облікових записів інших абонентів електронної пошти, створення Інтернет-

чернеток, що можуть бути доступні з будь-якого Інтернет-терміналу у світі за 

наявності необхідного пароля, використання спеціального програмного 

забезпечення для забезпечення анонімності відправників та отримувачів таких 

повідомлень, а також використання засобів шифрування. Другий напрямок – це 

використання загальнодоступної інформації в Інтернеті для планування 

терористичних актів. Мережа Інтернет надає можливість доступу до будь-якої 
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логістичної інформації. В мережі можна знайти будь-яку інформацію від знімків 

замкнутих телевізійних систем до карт і інформації про місцевість, плани 

будівель та навіть отримати конфіденційну інформацію.  

У п’ятому методі використання Інтернету в терористичних цілях під назвою 

виконання вказано, що усі вище перераховані категорії можуть 

використовуватись з метою виконання терористичних актів. Як приклад 

наводиться той факт, що в деяких країнах поширення через Інтернет явних загроз 

насилля, включаючи погрози, пов’язані з використанням зброї з метою посіяти 

страх та паніку серед населення визнаються кримінальними злочинами незалежно 

від того, чи були вони втілені в життя. Ще одним підтвердженням використання 

Інтернету для проведення терористичних актів є те, що Інтернет знижує 

вірогідність виявлення та ідентифікації злочинців, надає логістичні переваги та 

спрощує можливість придбання певних матеріалів, необхідних для виконання 

терористичного акту.  

Шостим і останнім методом використання Інтернету в терористичних цілях 

визнано кібератаки із зауваженням, що головною мотивацією таких здійснення 

таких кібератак є намір посіяти страх та паніку для досягнення політичних чи 

соціальних цілей.  

Варто звернути увагу на те, що в доповіді також детально досліджено 

питання використання Інтернету з метою протидії терористичній діяльності, 

наголошено на тому, що Інтернет надає більше можливостей для збору 

розвідувальної інформації, збору доказів терористичної діяльності та проведенню 

заходів, спрямованих на попередження та припинення терористичних актів. 

Правоохоронні органи розробляють досконаліші методи виявлення, 

попереджування та стримування терористичної діяльності в мережі Інтернет. У 

Сполучених Штатах Америки створено Центр стратегічної контртерористичної 

інформації, що спрямовує свої зусилля на зниження рівня радикалізації шляхом 

виявлення екстремістської пропаганди в мережі Інтернет швидкого 

розповсюдження контр терористичних матеріалів [231, с. 3-12]. Таким чином, 

доповідь Робочої групи дуже ґрунтовно дослідила велику кількість аспектів 
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використання Інтернету в терористичних цілях і, попри те, що вона має характер 

рекомендованих принципів, все ж відіграє важливу роль у процесі приведення 

правових стандартів держав до спільного напрямку.    

  Варто зауважити, що проблема використання Інтернету в терористичних 

цілях порушувалась не лише в рамках Глобальної контртерористичної стратегії 

ООН, а й висвітлювалась в ряді резолюцій Ради Безпеки ООН.  

У 2010 році Радою Безпеки ООН в Резолюцію 1963 вперше було включено 

положення про те, що в умовах сучасної глобалізації терористи та їх прибічники 

все частіше використовують нові інформаційно-комунікаційні технології, зокрема 

Інтернет, з метою сприяння терористичним актам. Також терористи часто 

використовують Інтернет з метою підбурювання, вербування, фінансування та 

планування терористичних актів. Крім того, в Резолюції було наголошено на 

важливості спільних дій держав-членів з метою протидії використання 

терористами технологій, засобів комунікації та ресурсів для мобілізації підтримки 

терористичних актів [232].  

Резолюція РБ ООН 2129 (2013) доповнила вищезазначене положення, 

закцентувавши увагу на дотриманні прав та свобод людини та інших 

зобов’язаннях держав-членів відповідно до норм міжнародного права при 

протидії використанню інформаційно-комунікаційних технологій терористами 

[233, с. 1]. Резолюції РБ ООН 2161 (2014) [234, с. 1-4] та 2199 (2015) щодо загроз 

міжнародному миру та безпеці з боку терористичних актів ще раз підтвердили ці 

положення [235, с. 1-3].  

Треба зауважити, що незважаючи на те, що використання терористами 

Інтернету – це транснаціональна проблема, дотепер в рамках Організації 

об’єднаних Націй не існує універсального договору щодо попередження та 

протидії використанню Інтернету в терористичних цілях. Наразі ООН спрямовує 

свої зусилля на обмін досвідом між державами-членами та на досягнення 

консенсусу щодо загальних підходів до питань боротьби з використанням 

Інтернету терористами, а обов’язок притягнення до кримінальної відповідальності 
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осіб, причетних до скоєння терористичних актів в тому числі з використанням 

мережі Інтернет, залишається за внутрішньодержавними органами влади.   

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) також приділяє значну 

увагу питанням безпеки в кіберпросторі. Вперше це питання в рамках НАТО 

обговорювалось у листопаді 2002 року під час Празького саміту. Лідери країн-

членів НАТО виявили своє бажання посилювати свої можливості щодо протидії 

інформаційним атакам. У рамках Організації Північноатлантичного договору 

створено Управління з питань забезпечення кібероборони, Центр експертизи з 

питань кооперативної кібероборони (CCDCOE) у Таллінні, Агентство з питань 

комунікації та інформації НАТО, а також розпочато впровадження програми 

кіберзахисту NCIRC (NATO Computer Incident Response Capability) [224, c. 314].  

Важливо додати, що проблематика напрацювання єдиної стратегії 

протистояння інформаційному тероризму розглядається і Центром передового 

досвіду НАТО в боротьбі з тероризмом в Анкарі. У доповіді експертів 

«Використання кіберпростору терористами» було проаналізовано наступні 

питання, як використання кіберпростору терористами як засобу спілкування та 

пропаганди; терористична діяльність у кіберпросторі та за допомогою 

кіберпростору; використання кіберпростору як засобу для фінансування 

тероризму; різні види кібератак, що використовуються терористами; вразливість 

комерційних та державних мережевих систем до нападів кібертерористів; методи 

протидії та запобігання використанню кіберпростору терористами; розслідування 

таких діянь; міжнародне право та співробітництво в боротьбі з використанням 

терористами кіберпростору [224, с. 314]. 

Зокрема, деякі експерти, досліджуючи різницю в термінології, пропонували 

під терміном «використання терористами Інтернету» розуміти використання 

Інтернету як інструмент пропаганди, обміну інформацією, комунікації, 

планування, підготовки, навчання та фінансування терористичних нападів, а 

термін «кіберторизм», як і інші види тероризму, як наприклад хімічний чи 

біологічний, розглядати як синтез слова тероризм та сферу його застосування.  
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Аргументами на користь привабливості Інтернет-середовища для терористів 

з метою пропаганди своєї діяльності, на думку експертів, є: легкий та дешевий 

доступ; децентралізована структура, відсутність єдиного центру регулювання чи 

контролю; відсутність цензури;  широка аудиторія; анонімність спілкування; 

швидке поширення інформації.   

З метою протидії використанню мережі Інтернет терористами, експерти 

пропонують п’ять напрямків діяльності: постійне вдосконалення захисту мереж з 

метою унеможливити доступ до його вразливих компонентів зловмисників на 

скільки це можливо; встановити жорстку правову відповідальність в якості 

стримуючого фактора для осіб, які приймають участь у агресивних терористичних 

актах, використовуючи мережу Інтернет; проведення постійного аналізу 

кіберпростору задля кращого розуміння існуючих та можливих загроз та 

вразливих місці; тісний обмін розвідувальними даними між відповідними 

органами щодо протидії загрозам використання кіберпростору в терористичних 

цілях; обмежити публічне висвітлення успішно проведених кібертерористичних 

атак з метою позбавити терористичні угрупування досягнення ними політичних 

цілей. 

Для того, щоб ефективно протистояти реальній загрозі використання мережі 

Інтернет терористичними угрупуваннями необхідно прийняти відповідні заходи 

як на міжнародному, так і на національному рівнях.  На національному рівні 

державам рекомендується: застосовувати існуючі норми законодавства, 

передбачені Конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність щодо процедури 

направлення запитів про взаємну допомогу за відсутності відповідних 

міжнародних угод; застосовувати існуючі норми законодавства про боротьбу з 

тероризмом до випадків кібертероризму, зокрема положення Конвенції Ради 

Європи про запобігання тероризму, що стосуються публічного підбурювання до 

вчинення терористичного злочину, а також прийняти спеціальні правові норми, 

спрямовані на боротьбу із використанням Інтернету в терористичних цілях.  

Що стосується міжнародного рівня, то необхідно зміцнити міжнародно-

правову базу протидії використання Інтернету в терористичних цілях, поглибити 
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співробітництво між компетентними органами держав щодо кримінального 

переслідування причетних до терористичних актів осіб, сприяти тісному обміну 

інформацією та практикою між урядами на глобальному рівні та зміцнювати 

потенціал правоохоронних органів у всьому світі [228, c. 1-37].  

Європейський Союз не залишився осторонь врегулювання зростаючої 

загрози використання Інтернету в терористичних цілях. У 2008 році Рамковим 

рішенням Європейської Ради було прийнято рішення 2008/919/JHA про внесення 

змін до основоположного документу Європейського Союзу щодо боротьби з 

тероризмом – Рамкового рішення 2002/475 / JHA від 13 червня 2002 року, що є 

основою контртерористичної політики Європейського Союзу та гармонізує 

поняття терористичних злочинів між державами-членами. У вступі до рішення 

2008/919/JHA ЄС зазначено, що за останні роки загроза тероризму не просто 

зросла, а терористи та їх прихильники почали використовувати для здійснення 

своїх дій новітні технології, зокрема мережу Інтернет. Враховуючи низьку 

вартість доступу до Інтернету та менші ризики бути ідентифікованими, 

терористичні угрупування використовують Інтернет з метою розширення та 

мобілізації локальних терористичних мереж та окремих осіб в Європі, як джерело 

інформації щодо засобів та методів вчинення терористичних актів, а також з 

метою публічного підбурювання до вчинення терористичних злочинів, 

вербування нових членів та їх підготовки. Посилаючись на Глобальну 

контртерористичну стратегію ООН, відповідні резолюції РБ ООН, що закликають 

усі держави-члени координувати свої зусилля на міжнародному та регіональному 

рівнях з метою протидії тероризму в усіх його проявах та формах в Інтернеті, 

рамкове рішення ЄС наголошує на необхідності впровадження відповідальності 

фізичних та юридичних осіб за навмисне публічне підбурювання до вчинення 

терористичних злочинів, вербування та підготовки виконавців терористичних 

актів. Ці діяння мають однаково каратись на території усіх держав-членів, 

незалежно від того, чи скоєні вони через мережу Інтернет чи ні [236, с 1-3]. 

Таким чином, Європейський Союз не просто намагається гармонізувати 

законодавство про боротьбу з тероризмом на території усіх держав-членів, а й 
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висловлює намір врегулювати питання загрози терористичних актів через мережу 

Інтернет.   

Проблема інформаційного тероризму обговорювалась і в рамках інших 

міжнародних та регіональних організацій. Так, у 2007 році Організацією 

Економічного Співробітництва та Розвитку було опубліковано Доповідь щодо 

законодавчих рішень стосовно «кібертероризму» в рамках внутрішнього 

законодавства окремих країн. Організацією Азіатсько-Тихоокеанського 

співробітництва було оприлюднено Заяву про боротьбу з тероризмом та сприяння 

зростанню, в якій питання інформаційної безпеки були винесені окремим 

розділом [63, с. 151].  

У 2004 році Рада Міністрів Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі прийняла рішення №3/04 «Боротьба з використанням Інтернету в 

терористичних цілях», в якому йшлося про масштабність використання мережі 

Інтернет терористичними організаціями для організації терористичних актів, 

збору фінансів, вербовки прихильників та пропаганди і підбурювання до 

вчинення терористичних дій. Відповідно до цього документа, держави 

зобов’язались обмінюватись інформацією про використання Інтернету в 

терористичних цілях та про стратегії боротьби з цим явищем [237, с. 1-2].  

Також, у 2004 році було проведено спеціальну нараду ОБСЄ про 

взаємозв’язок між расистською, ксенофобською та антисемітською пропагандою 

в Інтернеті та злочинами, здійсненими на підставі ненависті. У 2005 році було 

проведено експертний семінар ОБСЄ щодо боротьби з використанням Інтернету в 

терористичних цілях, а в 2006 році – спільний експертний семінар ОБСЄ та Ради 

Європи щодо попередження тероризму. Крім цього, в 2006 році Радою Міністрів 

ОБСЄ було прийнято більш розширене рішення №7/06 «Протидія використанню 

Інтернету в терористичних цілях». Цей документ постановив активізувати 

діяльність ОБСЄ та держав-учасників у сфері протидії використанню Інтернету в 

терористичних цілях, закликав держави активізувати зусилля для захисту 

критично важливих інформаційних інфраструктур, наголосив на необхідності 

приєднання до Конвенцій Ради Європи про кіберзлочинність та про 



172 

попередження тероризму. Також, у документі державам-учасникам було 

запропоновано розширити моніторинг веб-сайтів, що мають терористичне чи 

екстремістське спрямування та активізувати обмін інформацією з цього питання, 

залучати інститути громадянського суспільства до протидії використанню 

Інтернету в терористичних цілях та здійснювати обмін інформацією про можливі 

загрози у зв’язку з таким використанням через Контртерористичну мережу ОБСЄ 

[238, с. 1-4]; [224, с. 314].   

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року не 

містить положень, що безпосередньо стосувались б інформаційного тероризму та 

не надає визначення цього поняття, проте багато її положень процесуального 

характеру можуть застосовуватись і до розслідування злочинів, безпосередньо 

пов’язаних з інформаційним тероризмом. Підтвердженням цього є норми, 

передбачені статтями 14 та 15 вищезазначеної конвенції щодо застосування усіх 

необхідних законодавчих та інших заходів з  метою  конкретних кримінальних 

розслідувань або переслідувань не лише правопорушень, перелік яких чітко 

визначено в конвенції, а й інших кримінальних правопорушень, вчинених за 

допомогою комп’ютерних систем, а також для збору доказів в електронній формі. 

Крім того, конвенція гарантує забезпечення належного захисту прав і свобод 

людини, передбачених чинним міжнародним правом, включаючи судовий або 

інший незалежний нагляд. До інших положень, що могли б застосовуватись до 

розслідування терористичних актів, вчинених за допомогою мережі Інтернет, 

можна віднести заходи, спрямовані на збереження комп’ютерних даних, 

включаючи дані про рух інформації, термінове збереження і часткове розкриття 

даних про рух інформації, зобов’язання постачальників послуг надання 

інформації про користувача послуг, а також норми, що стосуються обшуку та 

арешту комп’ютерних систем чи даних, які зберігаються в ній [231, c. 20].  

На сьогодні, документом, що регулює питання співробітництва держав у 

боротьбі з інформаційним тероризмом, є Угода між урядами держав-членів 

Шанхайської організації співробітництва про співробітництво у сфері 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки від 16 червня 2009 року. Ця 
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угода визначає шість основних загроз у сфері міжнародної інформаційної 

безпеки, однією з яких є інформаційний тероризм, а також напрямки 

співробітництва держав у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. 

До таких напрямків відносяться: «протидія загрозам використання інформаційно-

комунікаційних технологій в терористичних цілях; створення системи 

моніторингу та спільного реагування на загрози в інформаційному середовищі; 

обмін інформацією про законодавчу базу у цій сфері; вдосконалення міжнародно-

правової бази та практичних механізмів співробітництва держав; взаємодія в 

рамках міжнародних організацій та форумів; обмін досвідом, підготовка 

спеціалістів у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки » та інші 

[28]. В Додатку 1 до Угоди ШОС міститься визначення інформаційного 

тероризму, під яким автори документу розуміють «використання інформаційних 

ресурсів та (чи) вплив на них в інформаційному просторі в терористичних цілях 

[28]». Додаток 2 до Угоди деталізує це поняття через визначення його джерел та 

основних ознак. Так, джерелом інформаційного тероризму відповідно до 

положень Додатку 2 є «терористичні організації та особи, причетні до 

терористичної діяльності, що здійснюють протиправні дії шляхом чи по 

відношенню до інформаційних ресурсів [28]», а ознаками: «використання 

інформаційних мереж терористичними організаціями для здійснення 

терористичної діяльності та залучення нових прибічників; деструктивний вплив 

на інформаційні ресурси, що здатен спричинити порушення суспільного порядку; 

контроль чи блокування каналів передачі масової інформації; використання 

мережі Інтернет чи інших інформаційних мереж для пропаганди тероризму, 

створення атмосфери страху та паніки в суспільстві, а також інший негативний 

вплив на інформаційні ресурси» [28]. Таким чином, Угода держав-членів ШОС 

закріпила визначення «інформаційного тероризму», трактуючи його як загрозу на 

нормативному рівні.  

Досліджуючи питання інформаційного тероризму, доцільно згадати два 

концептуальні підходи до регулювання цього питання, що закріплені в концепції 

Конвенції про забезпечення міжнародної інформаційної безпеки та в проекті 
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Загального договору з питань кібербезпеки та кіберзлочинності. Попри те, що 

визначення інформаційного тероризму, запропоноване в концепції Конвенції про 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, повністю відтворює 

визначення, закріплене в Угоді держав-членів ШОС, автори концепції 

використовують термін «тероризм в інформаційному просторі», а основною 

загрозою міжнародному миру та безпеці в цій сфері вважають: «використання 

міжнародного інформаційного простору державними та недержавними 

структурами, організаціями, групами та окремими особами в терористичних, 

екстремістських чи інших злочинних цілях» [31, c. 166]. Розділ 3 вищезгаданої 

концепції визначає заходи протидії використання інформаційного простору в 

терористичних цілях. До таких заходів відносяться: «напрацювання єдиних 

підходів до припинення функціонування Інтернет-ресурсів терористичного 

характеру; застосування спільних дій; встановлення та розширення обміну 

інформацією про загрози здійснення комп’ютерних атак, факти, методи та засоби 

використання мережі Інтернет в терористичних цілях, а також обмін досвідом у 

сфері моніторингу інформаційних ресурсів мережі Інтернет, проведення 

криміналістичних комп’ютерних експертиз і правового регулювання діяльності 

щодо протидії використання інформаційного простору в терористичних цілях; 

законодавчі та інші необхідні заходи для проведення слідчих, розшукових та 

інших процесуальних дій щодо протидії проведення терористичних операцій в 

інформаційному просторі та покарання винних, а також необхідні заходи для 

гарантування законного доступу на територію держав-учасників до окремих 

частин інформаційно-комунікаційної інфраструктури, за умови, що є законні 

підстави вважати, що вони використовуються для терористичної діяльності»           

[31, c. 172-173]. Таким чином, вищезгадана концепція ширше підходить до 

розуміння інформаційного тероризму, але досі не вдалось досягнути консенсусу 

та прийняти цей нормативно-правовий акт [224, c. 314-315].  

У проекті Загального договору з питань кібербезпеки та кіберзлочинності 

Ш. Шольберга та С. Гернуті-Елі інформаційний тероризм розглядається як один із 

видів кібератак. Тому, стаття, присвячена врегулюванню цього питання, має назву 
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«запобігання тероризму та іншим серйозним кібератакам» [36, с. 6]. Відповідно до 

положень проекту договору, до таких дій відносяться: публічне підбурювання до 

вчинення терористичного злочину, пошук та схилення людей для вчинення 

терористичного акту та проведення терористичних навчань. Також, договором 

передбачено кримінальну відповідальність за такі дії відповідно до внутрішнього 

законодавства держав-членів. Під публічним підбурюванням до вчинення 

терористичного злочину розуміється поширення чи іншим чином доведена до 

відома громадськості інформація, націлена на підбурювання до вчинення 

терористичного злочину, незалежно від того чи є така поведінка прямою 

пропагандою терористичних злочинів чи ні. Важливо лише те, що вона створює 

небезпеку, що такі злочини може бути вчинено. Що стосується схилення людей 

до вчинення терористичного злочину, то під цим поняттям розуміють вимогу від 

іншої особи вчинити чи взяти участь у вчиненні терористичного акту, або вимогу 

вступити до групи осіб з метою сприяння вчинення ними терористичних злочинів. 

Під терористичними навчаннями розуміють надання інструкцій чи іншої 

інформації щодо створення або використання вибухових речовин, вогнепальної 

зброї, інших видів зброї, шкідливих або небезпечних речовин, інших конкретних 

методів чи засобів, необхідних для вчинення чи сприяння терористичному акту, 

або ж використання з цією метою відповідних навичок [36, с. 6-7]. До інших 

серйозних кібератак автори відносять знищення, пошкодження або 

унеможливлення використання критично важливих інформаційних 

інфраструктур, що призводить до порушення основ національної безпеки, 

цивільної оборони, державного управління, здоров’я людей чи безпеки надання 

банківських і фінансових послуг [35, с. 278]; [224, c. 315].  

Таким чином, доходимо висновку, що, не дивлячись на відсутність єдиного 

підходу до визначення поняття «інформаційний тероризм», світова спільнота 

однозначно стоїть на позиції правової регламентації заходів протидії 

інформаційному тероризму. Аналіз міжнародних ініціатив у рамках 

універсальних та регіональних організацій, а також положень договорів та 

проектів конвенцій у сфері МІБ доводить, що держави прагнуть криміналізувати 
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дії, пов’язані з використанням мережі Інтернет в терористичних цілях та створити 

дієвий механізмів міжнародного співробітництва з метою протистояння 

зазначеній загрозі.  На нашу думку, досліджуючи антитерористичний аспект МІБ, 

варто розмежовувати інформаційний (змістовний) та комунікаційний (технічний) 

елементи. Так, до змістовного елементу варто віднести такі діяння, як: пропаганду 

тероризму в мережі Інтернет, поширення екстремістських поглядів за допомогою 

мережі, створення сайтів, що містять контент, спрямований на підготовку 

терористичних актів, вербування за допомогою Інтернету, а також підбурювання 

через мережу до вчинення терористичних дій. До технічного елементу варто 

віднести фінансування та власне вчинення кібератак.  

  

3. 3. Міжнародно-правове регулювання кримінально-правового аспекту 

міжнародної інформаційної безпеки 

Питання попередження та боротьби з інформаційною злочинністю 

турбують світову спільноту з кінця 70-х років XX сторіччя. Усі без винятку 

держави світу прагнуть криміналізувати протиправні діяння, що вчиняються за 

допомогою чи проти інформаційно-комунікаційних технологій, проте цей процес 

ускладнюється постійною появою нових видів злочинів в інформаційному 

просторі, відсутністю погодженого підходу до самого поняття «інформаційна 

злочинність» та критеріїв класифікації інформаційних злочинів.    

Різні науковці по-різному підходять до визначення термінів у сфері 

інформаційної злочинності. Серед найбільш вживаних: «комп’ютерні злочини», 

що визначають як злочини, в яких комп’ютер є об’єктом чи інструментом 

вчинення злочину [239, c. 2]. Частина науковців використовують термін 

«кіберзлочини», при цьому дотримуючись такої ж класифікації [240, c. 8]. Інші ж 

використовують поняття «кіберзлочини» для визначення нових видів злочинів, 

що вчиняються за допомогою ІКТ чи вже відомих злочинів, але з використанням 

ІКТ [241, c. 11], або ж незаконної діяльності, яка здійснюється комп’ютером чи за 

його допомогою, або за допомогою інформаційної технології, або в якій 

комп’ютер є мішенню злочинного діяння [242, c. 10], [243, c. 13-20], [244, c. 4]. 
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Рассел Сміт визначає кіберзлочинність як будь-яку заборонену поведінку, яка 

вчиняється проти цифрових технологій чи шляхом їх застосування [245, c. 17]. 

Ще одним підходом до розуміння кіберзлочинів є їх визначення як злочинів, 

вчинених за допомогою комп’ютерних мереж [246]. Розмежовуючи поняття 

«кіберзлочини» та «комп’ютерні злочини», деякі науковці наголошують на тому, 

що поняття «комп’ютерні злочини» більш вузьке, оскільки вони спрямовані лише 

пошкодження безпечного функціонування самих комп’ютерів, їх мереж чи даних, 

в той час як «кіберзлочини» охоплюють усі злочини у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій [247, c. 48]. Науковці вважають нераціональним 

обмежувати поняття кіберзлочинності лише мережею Інтернет, оскільки  засобом 

чи ціллю можуть виступати інформаційні ресурси, сама інформація та технічне 

обладнання [248, c. 187]. Характерною особливістю злочинів, що вчиняються в 

комп’ютерних мережах, науковці вважать неможливість їх попередження 

звичайними засобами [249, c. 109-110].      

Угода про співробітництво держав-членів Співдружності Незалежних 

Держав у боротьбі зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації від 01 червня 

2001 року стала першим регіональним документом у цій сфері. В Угоді надано 

визначення поняття «злочин у сфері комп’ютерної інформації», під яким 

розуміють «діяння, за яке передбачено кримінальне покарання, а також 

предметом посягання якого є комп’ютерна інформація» [26, c. 244]. Відповідно до 

положень Угоди умисними діяннями, що тягнуть за собою кримінальну 

відповідальність визнано наступні: «1) здійснення неправомірного доступу до 

комп’ютерної інформації, що охороняється законом, якщо таке діяння призвело 

до знищення, блокування, модифікації чи копіювання інформації, порушення 

роботи електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), систем ЕОМ чи їх мереж;            

2) створення, використання чи поширення шкідливих програм; 3) порушення 

правил експлуатації ЕОМ, систем ЕОМ чи їх мереж особою, що має доступ до 

ЕОМ, до системи ЕОМ чи їх мереж, що спричинило знищення, блокування чи 

модифікацію інформації ЕОМ, що охороняється законом і якщо таке діяння 

спричинило суттєву шкоду чи тяжкі наслідки; 4) незаконне використання програм 
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для ЕОМ та баз даних, що є об’єктами авторського права, привласнення 

авторства, якщо таке діяння спричинило суттєві збитки» [26, c. 245]. 

Основним механізмом співробітництва відповідно до положень 

вищезазначеної угоди є запити компетентних органів сторін-учасниць про 

надання сприяння. В угоді детально визначені форма, структура та механізми 

виконання або відмови у виконанні такого запиту. Важливо відмітити, що 

максимальний термін виконання такого запиту – 30 діб. На сьогоднішній день, 

враховуючи сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

коли не тільки вчинення злочину, а й знищення доказів займає секунди, 30 діб – 

це надзвичайно довгий строк. Тому, положення Угоди про співробітництво 

держав-членів Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинами у сфері 

комп’ютерної інформації є дещо застарілими та потребують перегляду                       

[26, c. 247-248]. 

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року не 

містить визначення поняття «кіберзлочин», а скоріше використовує підхід 

категоризації  злочинних діянь. Злочини у конвенції класифіковано на чотири 

групи. До першої групи – правопорушення проти конфіденційності, цілісності та 

доступності комп’ютерних даних та систем входять такі: незаконний доступ; 

нелегальне перехоплення; втручання в дані; втручання в систему та зловживання 

пристроями. До другої групи правопорушень, що має назву правопорушення, 

пов’язані з комп’ютерами увійшли: підробка, пов’язана з комп’ютерами та 

шахрайство, пов’язане з комп’ютерами. Третя група – правопорушення, пов’язані 

зі змістом інформації включає правопорушення, пов’язані з дитячою 

порнографією, а четверта група стосується порушення авторських і суміжних 

прав. Додатковим протоколом від 2003 року до цього переліку було додано п’яту 

групу правопорушень – правопорушення, пов’язані з діями расистського та 

ксенофобського характеру, вчинених через комп’ютерні системи [27]. Крім того, 

Конвенція також встановлює відповідальність за навмисну допомогу або 

співучасть чи навмисну спробу у вчиненні будь-якого із вищеперерахованих 

злочинів, а також передбачає корпоративну відповідальність за такі 
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правопорушення. Крім матеріальної частини, конвенція регулює широке коло 

питань процесуального характеру, зокрема, у конвенції визначено, що держави-

учасниці «вживають законодавчі та інші необхідні заходи для визначення 

повноважень і процедур з метою конкретних кримінальних розслідувань або 

переслідувань та їх застосування до кримінальних правопорушень, коло яких 

визначається відповідними статтями конвенції; інших кримінальних 

правопорушень, вчинених за допомогою комп’ютерних систем та збору доказів у 

електронній формі стосовно кримінального правопорушення» [27]. Крім того, 

конвенцією врегульовано питання термінового збереження комп’ютерних даних, 

які зберігаються; термінового збереження та часткового розкриття даних про рух 

інформації; обшуку і арешту комп’ютерних даних, які зберігаються; порядку 

представлення; збирання комп’ютерних даних в реальному масштабі часу; 

перехоплення даних змісту інформації та питання юрисдикції. Окремий розділ 

конвенції регулює питання міжнародного співробітництва, серед яких: питання 

екстрадиції; загальні принципи взаємної допомоги; процедури, пов’язані із 

запитами про взаємну допомогу у разі відсутності відповідних міжнародних угод; 

взаємна допомога щодо тимчасових заходів; взаємна допомога щодо повноважень 

на розслідування та визначення уповноваженого органу для здійснення 

цілодобових контактів між сторонами [27].  

З метою внесення доповнень до положень Конвенції Ради Європи про 

кіберзлочинність, 28 січня 2003 року було прийнято Додатковий протокол до 

конвенції, що стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного 

характеру, вчинених через комп’ютерні системи. Цей документ врегулював спірні 

питання щодо заходів, які мають вживатись на національному рівні для визнання 

злочинами «розповсюдження або іншим чином надання громадськості доступу 

через комп’ютерні системи до расистського та ксенофобного матеріалу» [250]. 

Відповідно до положень Додаткового протоколу, злочинами повинні бути визнані 

також погрози з расистських та ксенофобних мотивів; образи з расистських та 

ксенофобних мотивів; заперечення, значна мінімізація, схвалення або 
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виправдання геноциду чи злочинів проти людства, а також пособництво та 

підбурювання до вчинення усіх вищезгаданих злочинів [250].  

На сьогоднішній день Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 

відкрита для підписання усіма зацікавленими державами. Конвенція Ради Європи 

підтримується різними міжнародними організаціями та є одним із найважливіших 

документів у боротьбі з кіберзлочинністю. Крім того, багато країн 

використовують її в якості прикладу для створення національного законодавства, 

проте, учасники XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй щодо попередження 

злочинності та кримінальному правосуддю прийшли до висновку, що процес 

підписання та ратифікації Конвенції дуже повільний і як результат – застосування 

положень Конвенції територіально досить обмежено. Серед інших аспектів 

Конвенції, що підпадали під критичні зауваження, були такі: відсутність оцінки 

ратифікації; обмежене представництво та недостатня участь країн, що 

розвиваються в процесі підготовки нормативних документів; процес 

імплементації стандартів Конвенції, зокрема створення цілодобових контактних 

центрів, є проблематичним для невеликих країн, а також країн, що розвиваються; 

відсутність комплексного підходу до врегулювання усіх аспектів 

кіберзлочинності, наприклад, положень про допустимість електронних доказів, 

положень щодо атак з використанням мереж ботів чи фішингу [63, с. 138-141]. 

Таким чином, Конвенція Ради Європи потребує обов’язкового оновлення 

відповідно до виникнення нових видів кіберзлочинів та нових загроз у 

кіберпросторі, розширення сфери її дії та вдосконалення положень. Варто 

зазначити, що з 2012 року обговорюється питання підписання ще одного 

додаткового протоколу до Конвенції щодо транскордонного доступу та 

юрисдикції. Так, в 2013 році робочою групою було опубліковано доповідь, що 

містить різні аспекти цього питання, як питання транскордонного доступу з 

належною згодою іншої сторони, так і питання доступу без такої згоди.  

У рамках Ради Європи в 2007 році було прийнято ще один документ – 

Конвенцію про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства, що спрямована на боротьбу із цими явищами, особливо враховуючи 
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факт широкомасштабного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій як дітьми, так і злочинцями. Ця Конвенція визнала кримінальними 

злочинами такі діяння як: свідоме одержання доступу до дитячої порнографії за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та умисну пропозицію 

зустрітися з дитиною для скоєння проти неї одного з правопорушень, 

передбачених положеннями Конвенції, зроблену за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій [251].   

Угода між урядами держав-членів ШОС про співробітництво у сфері 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки також не обійшла увагою 

кримінально-правовий аспект міжнародної інформаційної безпеки. В угоді 

загрози у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки розподілено на 

три аспекти і один із них – інформаційна злочинність, під якою розуміється 

«використання інформаційних ресурсів та (чи) вплив на них в інформаційному 

просторі в протиправних цілях» [28]. Відповідно до Додатку 2 до Угоди основним 

джерелом інформаційної злочинності є особи чи організації, що здійснюють 

неправомірне використання інформаційних ресурсів чи несанкціоноване 

втручання в такі ресурси в злочинних цілях. Також, Додаток 2 до Угоди визначає 

ознаки інформаційної злочинності, серед яких: проникнення в інформаційні 

системи для порушення цілісності, доступності та конфіденційності інформації; 

навмисне виготовлення та поширення комп’ютерних вірусів та інших шкідливих 

програм; здійснення DOS-атак та іншого негативного впливу; нанесення шкоди 

інформаційним ресурсам; порушення законних прав і свобод громадян в 

інформаційній сфері, прав інтелектуальної власності та недоторканості 

приватного життя; використання інформаційних ресурсів та методів для 

здійснення таких злочинів як шахрайство, крадіжка, вимагання, контрабанда, 

незаконна торгівля наркотиками, поширення дитячої порнографії та інші. 

Основними напрямками співробітництва держав-учасниць Угоди є такі:  

створення системи моніторингу та спільного реагування на загрози, що 

виникають у цій сфері; протидія інформаційній злочинності; обмін інформацією 

про законодавчі норми держав щодо питання інформаційної безпеки; взаємодія в 
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рамках міжнародних організацій та форумів; створення умов для взаємодії 

компетентних органів держав-учасниць та інші, оскільки відповідно до положень 

Угоди сторони можуть визначати й інші напрямки співробітництва [28];                    

[252, с. 92-95].  

Концепція Конвенції із забезпечення міжнародної інформаційної безпеки 

2011 року, повністю відтворює визначення «інформаційної злочинності», 

закріплене в Угоді між урядами держав-членів ШОС про співробітництво в 

області забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, проте, використовує 

для цих цілей інший термін – «правопорушення в інформаційному просторі»          

[31, c. 166]. 

Відповідно до положень Концепції основними заходами протидії 

правопорушенням в інформаційному просторі є обов’язок держав-членів 

докладати всіх зусиль до криміналізації використання інформаційних ресурсів 

та/чи впливу на них в інформаційному просторі в протиправних цілях, до яких 

відноситься неправомірне поширення інформації, порушення конфіденційності, 

цілісності та доступності інформації, а також обов’язок держав приймати 

законодавчі та інші заходи, необхідні для встановлення та застосування 

відповідальності до осіб, що вчинили спробу замаху, стали співучасником, 

підбурювали до скоєння чи скоїли правопорушення в інформаційному просторі. 

Ще однією вимогою Концепції є обов’язок держав-членів приймати законодавчі 

та інші заходи, необхідні для застосування ефективних заходів покарання до осіб, 

що вчинили правопорушення в інформаційному просторі [31, c. 173-175].  

Варто звернути увагу на те, що в концепції Конвенції із забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки серед загроз міжнародному миру й безпеці в 

інформаційному просторі в окрему загрозу виділено використання інформаційної 

інфраструктури для поширення інформації, що розпалює міжнаціональну, 

міжрасову та міжконфесійну ворожнечу, расистських та ксенофобських 

письмових матеріалів, зображень чи в іншій формі пропагують ненависть, 

дискримінацію чи насильство.  
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Окремою статтею Концепції регулюються заходи щодо організації 

кримінального процесу, до яких, зокрема, віднесено: прийняття державами-

членами законодавчих та інших заходів, необхідних для встановлення 

повноважень та процедур з метою проведення кримінальних розслідувань та 

судових розглядів по фактам скоєння правопорушень в інформаційному просторі; 

забезпечення встановлення, виконання та застосування таких повноважень та 

процедур з умовою дотримання належного захисту прав і свобод людини; 

прийняття заходів, необхідних для надання можливості компетентним органам 

оперативно забезпечити збереження даних, включаючи дані про потоки 

інформації; прийняття заходів, необхідних для гарантування оперативного 

надання компетентним органам даних про потоки інформації; прийняття заходів, 

необхідних компетентним органам для надання повноважень на обшук чи інший 

доступ до інформаційно-комунікаційних систем; прийняття заходів, необхідних 

для надання компетентним органам повноважень збирати та записувати 

інформацію із застосуванням технічних засобів, а також зобов’язати 

постачальників послуг здійснювати аналогічні дії в реальному масштабі часу; та 

прийняття заходів, необхідних для встановлення юрисдикції щодо будь-якого 

правопорушення в інформаційному просторі, що скоєно на території держави-

учасниці, на борту судна, що ходить під її прапором, на борту літака чи іншого 

літального апарату, зареєстрованого відповідно до законів цієї держави. Держави 

мають право проводити консультації з метою визначення найбільш підходящої 

юрисдикції для здійснення судового переслідування правопорушника                        

[31, c. 174-175].                  

Конвенція Африканського Союзу з питань кібербезпеки та захисту 

персональних даних 2014 року окрім положень, що безпосередньо присвячені 

окремим видам кіберзлочинів та боротьбі із кіберзлочинністю загалом, включила 

до сфери свого регулювання ще й питання електронної комерції та захисту 

персональних даних. Відповідно до структури документа кожному питанню 

присвячена окрема частина [252, с. 95].  
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Третя частина зазначеної конвенції, що безпосередньо регулює питання 

кримінально-правового аспекту інформаційної безпеки, розподілена на 2 розділи. 

У першому розділі, що має назву «заходи щодо кібербезпеки, яких необхідно 

вживати на національному рівні» визначено необхідність проведення 

національної політики кожної держави-учасниці щодо кібербезпеки та реалізації 

відповідних національних стратегій, які повинні відображати організаційні 

структури, визначати цілі та строки імплементації національної політики та 

визначати правове підґрунтя для ефективної боротьби з кіберзлочинністю, а 

також засади міжнародного співробітництва. Крім того, цей розділ регулює 

загальні правові питання протидії кіберзлочинності, зокрема, обов’язок держав 

«вживати законодавчих та інших необхідних заходів з метою визнання 

кримінальними злочинами усіх діянь, що впливають на конфіденційність, 

цілісність, доступність та існування інформації і інформаційно-комунікаційних 

систем, даних, відповідної мережевої інфраструктури, а також ефективних 

процесуальних заходів з метою переслідування та покарання винних, враховуючи 

передовий світовий досвід» [30, с. 24]. У вищезгаданому розділі закріплені також 

зобов’язання держав створити спеціалізовані чи надати відповідні повноваження 

вже існуючим органам, що відповідатимуть за всі аспекти кібербезпеки, 

включаючи реагування на кіберінциденти та координацію співробітництва у сфері 

правосуддя, судово-медичної експертизи та кримінального переслідування; 

зобов’язання дотримуватись усіх прав і свобод людини та громадянина при 

реалізації національних політик кібербезпеки, а також зобов’язання визначити 

елементи критично важливої інфраструктури кожної держави та законодавчо 

передбачити суворіші покарання за кримінальну діяльність у цих секторах. 

Питання культури кібербезпеки, ролі держав, державно-приватного партнерства, 

професійної підготовки, освіти, підвищення рівня обізнаності суспільства у сфері 

кібербезпеки, а також створення національних систем протидії кіберзлочинності, 

моніторингу та координації співробітництва не залишились поза увагою. 

Окремою статтею врегульовано питання міжнародного співробітництва, що 

передбачає гармонізацію регіонального законодавства, підписання угод про 
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взаємну правову допомогу з метою уникнення подвійної кримінальної 

відповідальності, обмін інформацією, створення команд реагування на 

комп'ютерні надзвичайні події (CERT або CSIRTs) та загальні заходи активізації 

міждержавного діалогу [30, с. 25-28].  

Другий розділ присвячений матеріальним та процесуальним питанням 

кримінального права. До злочинів у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій віднесено: 1) атаки на комп’ютерні системи; 2) незаконне 

використання комп’ютерних даних; 3) нелегальний контент; 4) злочини, пов’язані 

із заходами безпеки електронних повідомлень.  

До атак на комп’ютерні системи входять наступні діяння: отримання чи 

намагання отримати незаконний доступ до комп’ютерної системи або ж 

перевищення меж авторизованого доступу; отримання чи намагання отримати 

незаконний доступ до комп’ютерної системи або ж перевищення меж 

авторизованого доступу з метою вчинення чи сприяння вчиненню іншого 

злочину; незаконна присутність чи спроба незаконної присутності в комп’ютерній 

системі; перешкоджання чи спотворення, або спроба перешкоджання чи 

спотворення функціонування комп’ютерної системи; введення чи намагання 

ввести дані в комп’ютерну систему обманним шляхом; пошкодження, видалення, 

спотворення, модифікація, зміна комп’ютерних даних обманним шляхом чи 

спроби таких діянь. Цікавим доповненням до цієї статті є обов’язок комерційних 

організацій, що займаються продажем продукції у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, надавати свою продукцію експертам для оцінки 

слабких місць та усунення їх у разі виявлення. Також, відповідно до положень 

Конвенції злочином є незаконне виготовлення, продаж, імпорт чи поширення 

комп’ютерного обладнання, програм чи будь-яких інших пристроїв, спеціально 

адаптованих для вчинення злочинів [30, с. 28-29].  

 Під незаконним використанням комп’ютерних даних розуміється: 

перехоплення чи спроба перехоплення комп’ютерних даних обманним шляхом, 

використовуючи технічні засоби; навмисне введення, зміна, видалення чи 

спотворення комп’ютерних даних з метою використання їх в правових цілях; 
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навмисне використання даних, отриманих з комп’ютерної системи шахрайським 

шляхом; навмисне введення, зміна, видалення, спотворення комп’ютерних даних 

чи інше втручання в функціонування комп’ютерної системи з метою отримання 

вигоди; порушення процесу обробки персональних даних навіть з необережності; 

участь в організації, створеної з метою вчинення вищезгаданих злочинів               

[30, с. 29].                                    

До злочинів, пов’язаних із використанням нелегального контенту, 

розробники Конвенції віднесли: виробництво, поширення, передачу дитячої 

порнографії за допомогою комп’ютерної системи; купівля, імпорт чи експорт 

дитячої порнографії через комп’ютерну систему; володіння дитячою 

порнографією в комп’ютерній системі чи на іншому комп’ютерному носії; 

сприяння доступу неповнолітніх до інформації порнографічного характеру; 

поширення інформації расистського чи ксенофобного характеру через 

комп’ютерну систему; погроза чи здійснення кримінального злочину за 

допомогою комп’ютерної системи проти особи, що відрізняється за ознакою раси, 

кольору шкіри, національного чи етнічного походження або релігії; образа за 

допомогою комп’ютерної системи особи, що відрізняється за ознакою раси, 

кольору шкіри, національного чи етнічного походження або релігії; навмисне 

заперечення чи виправдання дій, які є геноцидом або злочинами проти людства за 

допомогою комп’ютерної системи.  

В частині Конвенції, що присвячена злочинам, пов’язаним з електронними 

повідомленнями, мова йде про допустимість письмових електронних повідомлень 

в якості доказів по кримінальним справам, якщо вони зберігались та були надані 

відповідно до всіх необхідних процесуальних норм [30, с. 30-31].  

Цікавим є підхід, запропонований у Конвенції Африканського Союзу 

стосовно традиційних видів злочинів, вчинених з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. У Конвенції чітко визначено, що такі види посягання 

на власність, як крадіжка, шахрайство, володіння викраденою власністю, 

зловживання довірою, вимагання грошових коштів та шантаж з використанням 

комп’ютерних даних є злочинами, а використання інформаційно-комунікаційних 
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технологій для вчинення таких видів злочинів, як: крадіжка, шахрайство, 

володіння викраденою власністю, зловживання довірою, вимагання грошових 

коштів, тероризм та відмивання грошей є обтяжуючою обставиною. Також, у 

Конвенції зазначено про необхідність модернізувати норми, що стосуються 

засобів поширення інформації, включивши до їх переліку цифрові електронні 

засоби зв’язку та обмежити доступ до критично важливих структур національної 

оборони. Усі ці види злочинів рівною мірою стосуються і юридичних осіб. Щодо 

процесуальних норм, Конвенція містить положення, що регулюють збереження 

комп’ютерних даних, їх перехоплення та вилучення [30, с. 31]; [252, с. 95-96].          

З метою підвищення рівня співробітництва між арабськими державами у 

сфері боротьби із злочинним використанням інформаційних технологій 21 грудня 

2010 року було прийнято Конвенцію про боротьбу із злочинами у сфері 

інформаційних технологій Ліги Арабських Держав. 

Відповідно до положень цієї Конвенції, кожна держава-учасниця бере на 

себе зобов’язання визнати кримінальними злочинами такі 13 діянь: незаконний 

доступ, що передбачає незаконний доступ до інформаційних технологій, 

незаконну присутність в комп’ютерній системі чи її частині, при цьому, 

покарання повинно бути суворішим у разі, якщо такий доступ призвів до 

знищення, зміни, спотворення, дублювання даних, приладів, систем, мереж, 

спричинив збитки користувачам чи був спрямований на отримання секретної 

інформації уряду; незаконне перехоплення – умисне перешкоджання руху даних 

за допомогою будь-яких технічних засобів, чи порушення передачі або прийому 

даних; порушення цілісності даних – навмисне незаконне знищення, зміна, 

спотворення чи приховування комп’ютерних даних; злочинне використання 

інформаційних технологій – виробництво, продаж, купівля, імпорт, 

розповсюдження чи надання в користування будь-яких засобів чи програм, а 

також, паролів, кодів доступу чи іншої інформації, що дозволяє отримати доступ 

до інформаційної системи з метою використання їх для вчинення злочинів у сфері 

інформаційних технологій; підробка – використання інформаційних технологій з 

метою зміни даних, щоб використати їх як автентичні дані; шахрайство – 
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введення, зміна, знищення чи приховування інформації та даних, втручання у 

функціонування операційних систем та систем зв’язку, порушення роботи 

електронних приладів, програм і сайтів з метою здійснення шахрайських дій та 

отримання вигоди; порнографія – виготовлення, демонстрація, поширення, 

публікація, купівля, продаж, імпорт порнографічних матеріалів чи інших 

матеріалів, що ображають суспільну мораль, при цьому покарання повинно бути 

суворіше у разі вчинення таких дій стосовно неповнолітніх; азартні ігри та 

сексуальна експлуатація; злочини проти конфіденційності та непорушності 

приватного життя, вчинені за допомогою інформаційних технологій; злочини, 

пов’язані з тероризмом, що здійснені за допомогою інформаційних технологій – 

поширення або пропаганда терористичних ідей чи принципів, фінансування, 

підготовка терористичних операцій, здійснення комунікативної функції між 

терористичними групами, поширення методів виготовлення вибухових речовин 

для використання в терористичних цілях, поширення ідей релігійного фанатизму 

та міжконфесійної ворожнечі; злочини, пов’язані з організованою злочинністю, 

що скоєні за допомогою інформаційних технологій – відмивання коштів та 

поширення методів проведення таких дій, пропагування вживання чи продажу 

наркотичних засобів чи психотропних речовин, торгівля людьми та людськими 

органами, незаконний продаж зброї; злочини проти авторських та суміжних прав 

– порушення авторських та суміжних прав, якщо такі діяння скоєні навмисно і не 

для особистого використання; незаконне використання електронних платіжних 

інструментів – особа, що займається підробкою, виготовленням чи імітацією 

будь-якого платіжного засобу, особа, що використовує такі платіжні засоби, 

поширює їх чи полегшує їх придбання, особа, що використовує інформаційні 

технології для незаконного доступу до даних платіжних засобів, особа, що 

свідомо приймає платіж підробленими платіжними засобами. Крім того, 

Конвенція регулює питання вчинення спроби скоєння усіх вищеперерахованих 

злочинів, а також співучасті в їх скоєнні, передбачає кримінальну 

відповідальність для юридичних осіб, та застосування суворіших покарань за 
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вчинення традиційних злочинів із використанням інформаційних технологій         

[29, c. 5-8].  

Також, Конвенція містить низку процесуальних положень та напрямки 

співробітництва у правовій сфері та у сфері судочинства, до них входять такі 

питання: оперативне зберігання даних, часткове розкриття інформації, порядок 

отримання інформації, перевірка збереженої інформації, вилучення збереженої 

інформації, оперативний збір даних, визначення компетенції, екстрадиція, 

взаємна допомога, допоміжна інформація, процедури співпраці та запити про 

взаємну допомогу, відмова у запиті, конфіденційність, оперативна охорона 

інформації, що зберігається в інформаційних систем, оперативне відстеження 

інформації, транскордонний доступ до технічної інформації, співпраця та 

двостороння допомога щодо доступу до інформації, щодо відстеження інформації 

та щодо її змісту. Крім цього, кожна держава-учасниця зобов’язана забезпечити 

наявність спеціалізованого органу, що працював би 24 години на добу з метою 

забезпечення надання оперативної допомоги у розслідуванні, збиранні доказів у 

електронній формі щодо злочинів, пов’язаних із використанням інформаційних 

технологій, а також інших процедурних питань, наприклад,  надання технічних 

консультацій чи юридичної інформації [29, c. 9-14]; [252, с. 95].   

Незважаючи на те, що Конвенцію про боротьбу із злочинами у сфері 

інформаційних технологій Ліги Арабських Держав підписали 18 держав, 

співпраця між арабськими країнами залишається не дуже ефективною і, на жаль, 

Конвенція не містить норм, що регулювали б процедуру міжнародного, а не 

регіонального співробітництва [253, с. 14]. 

Ще одним регіональним інструментом боротьби із кіберзлочинністю стала 

Директива щодо боротьби із кіберзлочинністю в рамках Економічного 

співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС). Цей документ було підписано 

19 серпня 2011 року з метою адаптувати кримінальне та кримінально-

процесуальне законодавство регіонального союзу країн Західної Африки до 

нового явища – кіберзлочинності. В документі вказано, що він 

застосовуватиметься до всіх кіберзлочинів, що вчинятимуться на території 
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держав-учасниць співтовариства, а також до кримінальних злочинів, для 

доведення яких необхідно надати електронні докази [173, с. 3]. 

Відповідно до положень документу усі злочини розподілені на дві групи:           

1) злочини, безпосередньо пов’язані з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, та 2) традиційні злочини, вчинені за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

До першої групи злочинів віднесено: незаконний доступ до комп’ютерної 

системи; незаконне перебування в комп’ютерній системі; втручання в роботу 

комп’ютерної системи; незаконне ведення даних в комп’ютерну систему; 

незаконне перехоплення комп’ютерних даних; незаконна зміна комп’ютерних 

даних, під якою розуміється пошкодження цілісності, знищення, зміна чи 

спотворення комп’ютерних даних чи спроба вчинення таких діянь; підробка 

комп’ютерних даних, основною відмінністю підробки від зміни комп’ютерних 

даних є те, що особа змінює, модифікує, частково знищує чи створює неіснуючі 

дані для використання їх у якості автентичних іншими особами в правомірних 

цілях; отримання вигоди від здійснення комп’ютерного шахрайства; підробка 

персональних даних, до підробки відносяться дії, вчинені особою навіть через 

недбалість, якщо вона здійснює обробку персональних даних без належного на те 

права; використання фальшивих даних; володіння обладнанням, необхідним для 

вчинення злочину, до цього поняття включено навмисне і незаконне виробництво, 

продаж, імпорт, володіння, поширення, перевезення чи надання широкого 

доступу до обладнання, комп’ютерних програм, засобів, даних, паролів, кодів, за 

допомогою яких можна вчинити будь-який злочин, передбачений Директивою; 

участь в організації чи домовленість про вчинення комп’ютерного злочину; 

виробництво дитячої порнографії чи порнографічних матеріалів; імпорт чи 

експорт дитячої порнографії чи порнографічних матеріалів; володіння дитячою 

порнографією чи порнографічними матеріалами; полегшення доступу 

неповнолітніх до порнографічних матеріалів; володіння за допомогою 

комп’ютерної системи письмовими документами чи зображеннями, що містять 

расистські чи ксенофобські ідеї чи теорії; погроза вчинення злочину за 
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допомогою комп’ютерної системи; цькування за допомогою комп’ютерної 

системи, що передбачає приниження будь-якої особи за допомогою комп’ютерної 

системи на тій підставі, що особа відрізняється за расою, кольором шкіри, 

походженням, за національними, етнічними характеристиками чи релігійними 

переконаннями; заперечення існування чи виправдання геноциду та злочинів 

проти людства за допомогою комп’ютерної системи [173, с. 4-7]. 

Що стосується традиційних злочинів, вчинених за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, то в Директиві чітко вказано, що 

використання інформаційно-комунікаційних технологій для вчинення таких видів 

злочинів як: крадіжка, шахрайство, зберігання краденого, зловживання довірою, 

вимагання, тероризм, відмивання грошей та участь в організованій злочинності 

тягнуть за собою більш суворе покарання, ніж це передбачено для звичайного 

способу вчинення таких діянь. Також, до числа традиційних злочинів, вчинених 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, Директивою віднесено: 

медіа-злочини, вчинені за допомогою електронних засобів комунікації та 

крадіжку, шахрайство, володіння краденим, зловживання довірою, вимагання, 

тероризм та підробку, пов’язану з комп’ютерними даними, програмним 

забезпеченням та окремими програмами. Директивою передбачено також 

відповідальність юридичних осіб за злочини, передбачені її положеннями. Що 

стосується санкцій за вчинення вищеперерахованих злочинів, то Директивою 

встановлено, що винні мають нести відповідальність, передбачену кримінальним 

правом держав-учасниць, а також визначено, що в якості додаткової 

відповідальності усі засоби вчинення злочину може бути конфісковано, а 

національна преса може друкувати тексти обвинувальних вироків. Основними 

процедурними положеннями, передбаченими Директивою є: надання можливості 

компетентним органам мати доступ до будь-якої комп’ютерної системи з метою 

встановлення істини; збереження комп’ютерних даних; використання 

електронних доказів та напрямки співробітництва [173, с. 8-10].  

У рамках Європейського Союзу щороку вдосконалюється законодавча база, 

спрямована на боротьбу із кіберзлочинністю в усіх її проявах та сприяння 
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кібербезпеці. Так, діяльність, що здійснюється в рамках Європейського Союзу, 

можна умовно розподілити на чотири блоки: 1) захист інформаційних систем;          

2) захист персональних даних; 3) боротьба з дитячою порнографією в мережі 

Інтернет; та 4) заходи, спрямовані на посилення безпеки електронної комерції.  

Питання захисту інформаційних систем наразі регулюється Директивою 

Європейського Парламенту та Ради 2013/40/ЄС від 12 серпня 2013 року, що 

замінила однойменне рамкове рішення 2005 року. Цей документ було створено з 

метою гармонізації законодавства держав-членів Європейського Союзу у сфері 

захисту інформаційних систем та поглиблення співпраці між їх компетентними 

органами.  

Директивою визначено п’ять видів діянь, що повинні бути кваліфіковані 

законодавством держав-членів як кримінальні злочини. До них, зокрема, 

віднесено: незаконний доступ до інформаційних систем – умисний неправомірний 

доступ до комп’ютерної системи чи її частини; незаконний вплив на 

функціонування системи – умисне незаконне створення серйозних перешкод 

функціонуванню комп’ютерної системи, шляхом введення, передачі, 

пошкодження, видалення, погіршення якості, зміни чи блокування комп’ютерних 

даних; протизаконний вплив на дані – умисне неправомірне пошкодження, 

видалення, погіршення якості, зміна чи блокування комп’ютерних даних 

інформаційних систем; незаконне перехоплення – умисний та неправомірний 

перехват технічними засобами закритих передач комп’ютерних даних в, з чи в 

рамках інформаційної системи, включаючи електромагнітне випромінювання 

інформаційних систем; та засоби для скоєння злочинів – виготовлення, продаж, 

отримання в користування, імпорт, поширення чи інше надання на міжнародному 

рівні таких інструментів як: комп’ютерні програми, розроблені спеціально для 

вчинення злочинів, комп’ютерні паролі, коди доступу чи інші дані, за допомогою 

яких інформаційна система стає доступною частково чи повністю, з метою 

вчинення вищезазначених злочинів. Відповідно до Директиви злочинами, також, 

вважаються провокація, підбурювання, пособництво та спроби вчинення усіх 

зазначених злочинів. При цьому, в Директиві чітко прописано, що 5 видів 
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злочинів, передбачених в її положеннях, повинні каратись максимальним 

терміном позбавлення волі не менше 2 років; а в разі якщо такі злочини, як 

незаконний вплив на функціонування системи чи протизаконний вплив на дані, 

були здійснені за допомогою пристроїв, зазначених вище, то покарання повинно 

бути не менше 3 років позбавлення волі; при цьому, якщо ці злочини вчинено 

організованою злочинною групою, чи такі злочини завдали серйозної шкоди, або 

ж були спрямовані проти критично важливих інформаційних систем, то 

покарання повинно бути не менше 5 років позбавлення волі, а використання 

чужих особистих даних для їх скоєння вважається обтяжуючою обставиною [151, 

с. 1-6].  

Варто зауважити, що в Директиві передбачено, також, і відповідальність для 

юридичних осіб, до них можуть бути застосовані наступні санкції: позбавлення 

права на отримання державних пільг і допомоги; тимчасове або постійне 

позбавлення права займатися комерційною діяльністю; встановлення судового 

контролю за діяльністю; тимчасове або остаточне закриття; ліквідація.  

Директивою передбачено, що з метою оперативного обміну інформацією 

про злочини, скоєні та території держав-членів, необхідно створити національні 

контактні пункти, що працюватимуть 24 години на добу 7 днів на тиждень, а 

також гарантувати можливість виконання запитів про допомогу від компетентних 

органів інших держав щонайменше протягом 8 годин з моменту їх отримання 

[151, с. 6-7]. 

Що стосується наступного напрямку – захисту персональних даних, то в 

Європейському Союзі це питання регулюється Директивою Європейського 

Парламенту та Ради 2002/58/ЄС від 12 липня 2002 року щодо обробки 

персональних даних та захисту недоторканості приватного життя в 

телекомунікаційному секторі. Цією Директивою передбачено необхідність 

гармонізації законодавства держав-членів щодо забезпечення однакового рівня 

захисту основних прав і свобод, зокрема, права на недоторканість приватного 

життя при обробці персональних даних в телекомунікаційному секторі та для 

забезпечення вільного переміщення таких даних. Держави-члени зобов’язались: 
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забезпечити конфіденційність зв’язку, зокрема, заборонити прослуховування, 

перехоплення, зберігання та інші види перехоплення і нагляду за зв’язком без 

згоди користувача; зобов’язати постачальників загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг вживати технічних та організаційних заходів для 

гарантування їх безпеки. Також, Директивою регулюються питання терміну та 

процедури збереження даних щодо потоку обміну та рахунків абонентів, 

деталізації рахунків, визначення та обмеження визначення ліній, з яких і на які 

здійснюється дзвінок, автоматичної переадресації дзвінків, публікації 

персональних даних в телефонних довідниках абонентів, а також, технічні 

параметри та стандартизація телекомунікаційного обладнання [254 с. 6-10].  

Багато зусиль в рамках Європейського Союзу присвячено також проблемі 

боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет. Це питання регулюється 

Директивою Європейського Парламенту та Ради 2011/92/ЄС від 13 грудня 2011 

року щодо боротьби із сексуальним насильством та сексуальною експлуатацією 

дітей і дитячою порнографією, що замінила Рамкове Рішення 2004/68/JHA. 

Відповідно до цієї Директиви злочинами визнано такі навмисні діяння, скоєні за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: купівля чи володіння 

матеріалами дитячої порнографії; свідоме отримання доступу до дитячої 

порнографії; поширення, розсилка чи передача матеріалів, що містять дитячу 

порнографію; пропозиція, доставка чи надання матеріалів дитячої порнографії та 

виготовлення матеріалів, що містять дитячу порнографію. Також, Директивою 

передбачені відповідні заходи, яких можуть вживати держави-учасниці проти 

інтернет-сайтів, що містять дитячу порнографію. До таких заходів відносяться 

видалення Інтернет-сторінок, що розміщенні на доменах їх території та 

отримання доступу до видалення цих сторінок, розміщених за межами країни, а 

також заборона доступу до таких Інтернет-сайтів [153, с. 7-10]. 

Четвертим напрямком діяльності Європейського Союзу щодо боротьби з 

кіберзлочинністю можна вважати заходи, спрямовані на посилення безпеки 

електронної комерції. Ці питання регулюються Директивою Європейського 

парламенту та Ради 2000/31/ЄС щодо правових аспектів інформаційних послуг, 
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зокрема, електронної комерції на внутрішньому ринку та Рамковим рішенням ЄС 

щодо боротьби з шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів. 

Директива про електронну комерцію забезпечує належне функціонування 

внутрішнього ринку шляхом забезпечення вільного переміщення інформаційних 

послуг між державами-членами Європейського Союзу та регулює питання 

надання інформаційних послуг на внутрішньому ринку, заснування 

постачальників послуг, комерційні повідомлення, контракти, укладені за 

допомогою електронних засобів та ряд інших питань [152]. А Рамковим рішенням 

ЄС щодо боротьби з шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів 

було визнано кримінальними злочинами такі діяння: умисне здійснення чи 

забезпечення переказу грошових засобів чи цінностей в грошовому вигляді, що 

призвело до несанкціонованого позбавлення майна іншої особи з метою 

отримання економічної вигоди шляхом несанкціонованого введення, зміни, 

видалення чи блокування комп’ютерних даних, включаючи персональні дані, а 

також несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерної системи чи програми 

[144, с. 2-3].  

У дослідженні кіберзлочинності, проведеному Управлінням ООН з 

наркотиків та злочинності наголошується на тому, що всі існуючі на даний 

момент нормативно-правові інструменти, розроблені для регулювання питань 

боротьби з кіберзлочинністю, використовують два основні підходи до розуміння 

поняття «кіберзлочин». Перший підхід, що закріплений в Угоді про 

співробітництво держав-членів Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі 

злочинами у сфері комп’ютерної інформації та в першому розділі Конвенції Ради 

Європи про кіберзлочинність, фокусується на матеріальному об’єкті злочину, 

яким може виступати особа, річ чи цінність, проти якої вчинено злочин. У 

другому підході, закріпленому в Угоді між урядами держав-членів ШОС про 

співробітництво в області забезпечення міжнародної інформаційної безпеки; в 

другому, третьому та четвертому розділах Конвенції Ради Європи про 

кіберзлочинність та в Конвенції Африканського Союзу з питань кібербезпеки та 

захисту персональних даних, визначено, що комп’ютерна система чи 
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інформаційна система є складовою частиною способу скоєння злочину               

[255, с. 12].  

Саме на основі використання цих двох підходів до класифікації 

кіберзлочинів Управління ООН з наркотиків та злочинності розробило свою 

класифікацію кіберзлочинів, відповідно до якої їх розподілено на три основні 

категорії. До першої категорії злочинів, що має назву «діяння, спрямовані проти 

конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних чи систем», 

увійшли 5 злочинів: незаконний доступ до комп’ютерної системи; незаконний 

доступ, перехоплення чи збір комп’ютерних даних; незаконне втручання в 

комп’ютерну систему чи в комп’ютерні дані; виробництво, поширення чи 

володіння комп’ютерними інструментами вчинення злочинів; порушення права на 

приватність чи засобів захисту персональних даних. Друга група злочинів – 

«діяння, пов’язані з використанням комп’ютерів, спрямовані на отримання 

особистої чи фінансової вигоди або нанесення шкоди» об’єднує в собі такі: 

комп’ютерне шахрайство або підробка; комп’ютерні злочини проти ідентичності 

особистості; комп’ютерні злочини, що порушують авторське право та права на 

товарні знаки; розсилка чи контроль за розсилкою спаму; комп’ютерні злочини, 

що спричинюють особисту шкоду; комп’ютерні злочини, що пов’язані з 

домаганням до дітей. Третя група злочинів – «злочини, пов’язані з контентом» – 

передбачає такі 3 категорії: комп’ютерні діяння, пов’язані з розпалюванням 

ненависті; комп’ютерне виробництво, поширення чи володіння дитячою 

порнографією та комп’ютерні діяння, вчинені з метою підтримки терористичних 

злочинів [255, с. 15-16]. Варто зазначити, що це не вичерпний перелік діянь, 

оскільки в багатьох країнах до кіберзлочинів відносять також: комп’ютерні 

засоби, пов’язані з незаконними діями щодо фінансових інструментів та засобів 

оплати; азартні ігри в режимі онлайн; використання інформаційно-

комунікаційних технологій чи пристроїв для торгівлі людьми; комп’ютерні 

злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків; вимагання за допомогою 

комп’ютера; викрадення паролів та доступ до інформації з обмеженим доступом 

[255, с. 17-21].   
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Своєю чергою, в рамках МСЕ було здійснено власну класифікацію 

кіберзлочинів, що розподілені на п’ять категорій. Перша категорія «злочини 

проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних та 

систем» об’єднує такі діяння як: незаконний доступ (хакерство, злом шифрів); 

інформаційне шпигунство; незаконне перехоплення; спотворення інформації; 

спотворення системи. Друга категорія «злочини, пов’язані з контентом» включає: 

еротичні та порнографічні матеріали; дитяча порнографія; расизм, агресивні 

висловлювання, виправдання жорстокості; релігійні злочини; незаконні азартні 

ігри та он-лайн ігри; наклеп та фальшива інформація; спам та пов’язані з ним 

загрози; інші форми незаконного контенту. До третьої категорії «злочини, 

пов’язані з правом власності та товарними знаками» увійшли: злочини, пов’язані з 

авторськими правами та злочини, пов’язані з товарними знаками. Четверта 

категорія «злочини, пов’язані з комп’ютерами» поєднує: шахрайство та 

комп’ютерне шахрайство; підробка з використанням комп’ютера; крадіжка 

ідентичності; неправильне використання пристроїв. А п’ята категорія 

«комбіновані злочини» включає: кібертероризм, інформаційні війни, відмивання 

коштів з використанням комп’ютерних технологій та фішинг [63, с. 13]. 

Не дивлячись на те, що кримінально-правовий аспект МІБ, а саме заходи 

протидії інформаційній злочинності є однією із найбільш досліджених тем, 

міжнародній спільності не вдалось розробити документ, що відображав би 

уніфікований підхід до розуміння інформаційної злочинності, класифікації 

кіберзлочинів та закріпив би єдиний механізм та форми міждержавного 

співробітництва. Така ситуація викликана різними підходами до розуміння 

інформаційних злочинів, а також цифровою нерівністю між державами.  

Варто зауважити, що переважна більшість документів у сфері боротьби з 

інформаційною злочинністю та розробок в межах міжнародних організацій 

підтверджують наявність та розмежовують інформаційний та комунікаційний 

елементи кримінально-правового аспекту МІБ.  

 

 



198 

Висновки до Розділу 3 

Проаналізувавши проблему міжнародно-правового регулювання військово-

політичного аспекту МІБ як одного з трьох її складових елементів в існуючих 

нормативно-правових документах та наукових концепціях, доходимо висновку, 

що хоча такий розширений підхід до розуміння міжнародної інформаційної 

безпеки є досить новим, проте він знаходить своє безперечне підтвердження в 

доповідях групи урядових експертів ООН, у дослідженнях ЮНІДІР, в 

експертному підході НАТО та наукових працях багатьох вчених.  

Наразі військово-політичний аспект МІБ знайшов своє закріплення лише в 

одному діючому регіональному міжнародно-правовому документі, а саме в Угоді 

між урядами держав-членів Шанхайської Організації Співробітництва про 

співробітництво в сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, а 

також у концепції Конвенції про забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки, що є лише проектом для обговорення міжнародним співтовариством. 

Такі концептуальні розробки, як проект Загального договору з питань 

кібербезпеки та кіберзлочинності Ш. Шольберга та С. Гернуті-Елі та проект  

Стенфордської міжнародної конвенції щодо посилення захисту від загроз 

кіберзлочинності та тероризму, включають до сфери свого регулювання заходи 

протидії нападам на об’єкти критично-важливої інфраструктури за допомогою 

ІКТ, що на думку більшості науковців є однією з форм збройного протистояння в 

інформаційному просторі за умови вчинення таких актів державами.  

Варто відзначити, що вищезазначене свідчить, що міжнародне 

співтовариство дійшло усвідомлення необхідності створення міжнародно-

правового механізму забезпечення військово-політичного аспекту МІБ на 

універсальному рівні та погодження термінології у цій сфері.  

Подальшого дослідження потребують також 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 
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загрози силою відповідно до статті 2 (4) Статуту ООН та обставин, за яких це 

можливо.   

Варто окремо звернути увагу на той факт, що основні розбіжності в 

підходах до розуміння військово-політичного аспекту міжнародної інформаційної 

безпеки полягають у тому, що одні держави наполягають на існуванні двох 

складових елементів цього аспекту: інформаційного (змістовного) та 

комунікаційного (технічного), а інші – лише на існуванні комунікаційного 

елементу, виключаючи з предмету регулювання психологічні операції та інші 

види психологічного впливу. Такі різноспрямовані теоретичні підходи не 

дозволяють перейти до укладання універсального міжнародного договору з 

питань інформаційної безпеки. Подібні дискусії точаться лише на науковому та 

експертному рівнях. На нашу думку, на особливу увагу заслуговують пропозиції 

щодо доцільності розробки міжнародного договору за аналогією до договорів про 

контроль над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдженням певних видів 

зброї та спеціалізованих договорів, що регулювали б питання застосування норм 

міжнародного гуманітарного права в інформаційному просторі.    

Проблема міжнародно-правового регулювання другого елементу 

міжнародної інформаційної безпеки – інформаційного тероризму посідає провідне 

місце в роботі як універсальних, так і багатьох регіональних міжнародних 

організацій. Зокрема, проблема боротьби з інформаційним тероризмом 

піднімалась у Глобальній контртерористичній стратегії ООН, а Управлінням ООН 

з наркотиків та злочинності було розроблено спеціальний документ, присвячений 

проблемі використання мережі Інтернет в терористичних цілях. Крім того, Рада 

Безпеки ООН значну увагу приділяє проблемі протидії використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій терористами для досягнення своїх 

цілей. Відповідні рішення приймаються також і в рамках інших регіональних 

організацій, наприклад, НАТО, ЄС, ОБСЄ, АТЕС.  

Що стосується конвенційного закріплення цього питання, то проблема 

боротьби з інформаційним тероризмом регулюється Угодою між урядами держав-

членів ШОС про співробітництво в сфері забезпечення міжнародної 
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інформаційної безпеки, в якій визначено як загрози у сфері інформаційного 

тероризму, так і шляхи співробітництва держав з метою протидії цьому явищу, 

Конвенцією про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій Ліги 

Арабських держав, в якій питання вчинення терористичних злочинів за 

допомогою інформаційних технологій виокремлено окремою статтею, а також 

Конвенцією Африканського Союзу з питань кібербезпеки та захисту 

персональних даних, в якій визначено новітній підхід до регулювання цього 

питання, тобто, передбачено, що використання ІКТ для вчинення терористичних 

нападів є обтяжуючою обставиною та тягне за собою суворіше покарання. Не 

залишилось питання інформаційного тероризму і поза увагою наукових підходів 

до забезпечення МІБ, зокрема в проекті Стенфордської міжнародної конвенції 

щодо посилення захисту від загроз кіберзлочинності та тероризму, не лише 

надається визначення цьому поняттю, а й зазначається, що злочином є 

використання інформаційних систем для вчинення правопорушення 

передбаченого в так званих антитерористичних конвенціях ООН, перелік яких 

надано в тексті документа. У проекті Загального договору з питань кібербезпеки 

та кіберзлочинності Ш. Шольберга та С. Гернуті-Елі, а також у концепції 

Конвенції про забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, також окремою 

статтею та розділом відповідно врегульовано вищезазначене питання.  

Проте, на жаль, у жодному документі не йдеться про наявність 

інформаційного та комунікаційного елементу другого аспекту міжнародної 

інформаційної безпеки. На нашу думку, важливо було б розмежовувати ці 

структурні елементи, адже за рівнем загрози важко порівняти, наприклад, заклики 

до вчинення терористичного акту з реальним їх втіленням в життя, а тому і 

відповідальність за ці злочини має бути різна.   

Попри те, що інформаційна злочинність – третій елемент міжнародної 

інформаційної безпеки, який іноді помилково ототожнюють із самою 

міжнародною інформаційною безпекою, є одним із найбільш досліджених її 

аспектів, оскільки перші намагання врегулювати цю проблему датуються кінцем 

70-х років минулого століття, міжнародному співтовариству все ще не вдалось 
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розробити єдиний підхід до розуміння цього поняття, уніфіковані критерії 

класифікації інформаційних злочинів і відповідно універсальний документ, що 

врегулював би проблему міжнародної інформаційної злочинності в силу 

термінологічних та концептуальних розбіжностей в поглядах різних держав.      

Втім, міжнародні організації та законодавці більшості країн пішли іншим 

шляхом і використовують типологію різних видів  інформаційних злочинів для 

врегулювання питань, пов’язаних із попередженням та боротьбою з 

інформаційною злочинністю. 

Проблема боротьби з інформаційною злочинністю регулюється такими 

регіональними договорами як: Угода про співробітництво держав-членів 

Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинами у сфері комп’ютерної 

інформації, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність та Додатковий протокол 

до неї, яка є регіональним документом, проте відкрита до підписання усіма 

зацікавленими країнами, Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства, Угода між урядами держав-членів 

Шанхайської Організації Співробітництва про співробітництво у сфері 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, Конвенція про боротьбу із 

злочинами у сфері інформаційних технологій Ліги Арабських держав, Конвенція 

Африканського Союзу з питань кібербезпеки та захисту персональних даних, а 

також актами внутрішнього законодавства регіональних інтеграційних об’єднань, 

зокрема: Директивою щодо боротьби з кіберзлочинністю в рамках Економічного 

співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), Директивами Європейського 

Парламенту та Ради щодо захисту інформаційних систем; захисту персональних 

даних; боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет та заходів, 

спрямованих на посилення безпеки електронної комерції. Попри те, що всі 

документи різняться своїми підходами до розуміння інформаційної злочинності, а 

також видами злочинів, що підпадають під сферу їх регулювання, механізми та 

форми міждержавного співробітництва є досить схожими з огляду на прагнення 

держав до тісної співпраці в протистоянні інформаційним загрозам.  
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Вважаємо за доцільне окремо наголосити на необхідності виокремлення і в 

цьому аспекті міжнародної інформаційної безпеки таких двох структурних 

елементів, як інформаційний та комунікаційний. Це надасть можливість 

відповідно класифікувати інформаційні злочини. Зокрема, до злочинів, що 

відображають інформаційний елемент злочинності, можна віднести: злочини, 

пов’язані з дитячою порнографією, з поширенням інформації расистського чи 

ксенофобного змісту, із закликами щодо розпалювання релігійного фанатизму чи 

міжконфесійної ворожнечі, а також погрози, приниження чи цькування за 

допомогою інформаційно-комунікаційних систем, в той час, як всі інші види 

злочинів підпадають під комунікаційний вияв інформаційної злочинності.   

Міжнародне співтовариство неухильно крокує до усвідомлення 

необхідності прийняття універсального документу з питань МІБ, що врахував би 

різні її аспекти. Це сприятиме поглибленню міжнародного співробітництва та 

унеможливить переховування злочинців на територіях держав, де певні злочини 

не переслідуються законом. Проте, до цього моменту саме регіональні угоди 

залишатимуться дієвим механізмом міждержавного співробітництва. 
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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 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 
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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 стверджує про 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; 
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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 

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 
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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 поділити на 3 групи відповідно до предмету 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 всі 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 

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 
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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.     
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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 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 в 

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 
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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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