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Постановка проблеми. Для України важливо розбудовувати Національну систему кібербезпеки з урахуванням 
найкращих напрацювань у зарубіжних державах, зокрема щодо розбудови інституційних передумов, а також фор-
мування відповідної правової бази. Адже порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інфор-
маційних ресурсів, насамперед, державних, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів, порушення 
безпеки, сталого функціонування комунікаційних та/або технологічних систем, використання засобів електронних 
комунікацій для здійснення кібератак на інші об’єкти створюють як економічні, так і репутаційні ризики для України. 
Метою роботи є розкриття актуальних для України прикладів формування організаційно-правових основ протидії 
кіберпосяганням у окремих зарубіжних державах. Використані методи – логіко-семантичний при дослідженні по-
нять, що використовуються у законодавстві України та зарубіжних країн. Структурно-логічний – при аналізі особли-
востей правового регулювання відповідних інформаційних і адміністративних відносин. З використанням формаль-
но-юридичного методу наукового пізнання визначені можливості застосування в Україні досвіду зарубіжних країн. 
Результат. У аналізованих зарубіжних державах увага приділяється питанням безпеки об’єктів критичної інфра-
структури, вимогам до уповноважених постачальників Інтернет послуг (провайдерів), розробці концептуальних до-
кументів щодо протидії кіберпосяганням. Система органів управління відповідними процесами має різну ступінь 
централізації. Висновки. Сформульовані прийнятні для України пропозиції щодо врахування в Україні елементів 
правової регламентації: вимог до уповноважених постачальників Інтернет послуг (провайдерів) у Республіці Бєла-
русь з дотриманням демократичних принципів впровадження механізмів правового регулювання; концептуальних 
основ для розбудови системи кібербезпеки ("Кіберщит Казахстану") у частині здійснення ревізії навчальних про-
грам та професійних стандартів тощо; створення Агентства з кібербезпеки, на прикладі Сінгапуру, з метою нагляду 
за операційною і освітньою діяльністю, розвитком екосистем у цій сфері тощо. 

Ключові слова: кібербезпека; об’єкти критичної інформаційної інфраструктури; правове 
регулювання 

*** 
Problem statement. It is important for Ukraine to build the National Cybersecurity System, taking into account the best 
practices of foreign countries, in particular with regard to building institutional prerequisites, as well as the formation of an 
appropriate legal framework. Breach of confidentiality, integrity, accessibility of electronic information resources, first of all, 
state ones, obtaining unauthorized access to such resources, breach of security, stable functioning of communication and/or 
technological systems, use of electronic communications for cyber-attacks on other objects create economic, and reputa-
tional risks for Ukraine. The methods used are logical and semantic while studying concepts implemented in the legislation 
of Ukraine and foreign countries. Structural and logical – in the analysis of the peculiarities of legal regulation of relevant in-
formation and administrative relations. The possibilities of applying the experience of foreign countries in Ukraine were de-
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termined using the formal-legal method of scientific knowledge. The purpose of this paper is to disclose relevant examples 
of the organizational and legal foundations formation for counteraction to cyberattacks in some foreign countries. Results. In 
the analyzed foreign countries attention is paid to security issues of critical infrastructure facilities, requirements to author-
ized internet service providers, development of conceptual documents on counteraction to cyber-attacks. The systems of 
managing the relevant processes have a different degree of centralization. Conclusions. Acceptable for Ukraine proposals 
have been formulated to take into account in legal regulation in Ukraine: requirements for authorized Internet service 
providers in the Republic of Belarus in compliance with democratic principles of the legal regulation mechanisms 
implementation; conceptual bases for building a cybersecurity system ("Cyber Shield of Kazakhstan") in terms of auditing 
curricula and professional standards, etc.; the establishment of Cyber security Agency, following the example of Singapore, 
to oversee operational and educational activities, the development of ecosystems in this area.  

Key words: cyber security; critical information infrastructure; legal regulation 
 

Постановка проблеми 

Україна поряд з іншими державами світу 
останніми роками стає об’єктом протиправних 
посягань у кіберпросторі. Більшість із них – це 
навмисні дії в кіберпросторі, які здійснюються за 
допомогою інформаційно-комунікаційних техно-
логій, програмно-апаратних засобів, іншого тех-
нічного та технологічного обладнання. Метою 
подібних атак є порушення конфіденційності, 
цілісності, доступності електронних інформацій-
них ресурсів, насамперед, державних.  

Саме тому для України важливо розбудову-
вати Національну систему кібербезпеки з ура-
хуванням найкращих напрацювань у зарубіжних 
державах, зокрема, у частині розбудови інсти-
туційних передумов, а також формування від-
повідної правової бази. 

Можна за цим науковим напрямком зазначи-
ти певні напрацювання – зокрема, Р.В. Лук'ян-
чука щодо досвіду країн-учасниць НАТО у сфері 
забезпечення кібербезпеки, який визначив ета-
пи взаємодії між Україною та Альянсом у межах 
функціонування Трастового фонду НАТО з кібе-
рбезпеки та обґрунтував доцільність приско-
рення процесу приєднання України до НАТО з 
метою входження до системи колективної без-
пеки, у тому числі й у форматі забезпечення 
кібербезпеки [1]. Важливою є робота А.І. Мару-
щака з європейського досвіду боротьби з пра-
вопорушеннями в інформаційній сфері [2]; Т. 
Мур (Moore T., 2010) – із багатоаспектності ме-
ханізмів протидії протиправним кіберпосяганням 
у контексті відповідних витрат на захист об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури [3]; С. 
Шукла (Shukla, S.K., 2016) – із кіберзагроз та 
протидії їм [4]. До того ж, в цих роботах перева-
жно йдеться про розробку відповідних "політик" 
для діяльності органів державної влади у тісній 
взаємодії із приватним сектором.  

Актуальними також визначені дослідження 
О. Гатевей (Hathaway O.A., 2016), Р. Крутоф 
(Crootof R., 2016), П. Левіц (Levitz P., 2016) із 

співавторами щодо права кібер-атак, зокрема, 
міжнародних механізмів правового регулювання 
та їх імплементації у національні правові систе-
ми [5]; Дж. Фарвел (Farwell J. P., 2011) й Р. Ро-
гозінскі (Rohozinski R., 2011) – із питань майбут-
ніх кібервійн [6]; Ф. Бізогні (Bisogni F., 2016) – із 
випадків правового регулювання повідомлень 
про розкриття державної інформації [7], Мільтон 
Мюелер і Андреас Куен (Milton Mueller, Andreas 
Kuehn, 2013) щодо технологій нагляду, кібербе-
зпеки і відповідних організаційних змін [8]. При 
цьому, поза дослідженнями залишились питан-
ня напрацювання ефективних організаційно-
правових основ протидії кіберпосяганням, що 
могли би бути використані як в цих державах, 
так і в Україні. 

Саме тому в попередніх дослідженнях авто-
ра увага була сконцентрована переважно на 
міжнародному досвіді протидії протиправних 
посягань на державні електронні інформаційні 
ресурси США [9] та країн Європейського Союзу 
[10]. Разом із тим, є деякі країни, що за рівнем 
розвитку, економічним станом і менталітетом 
наближені до України. Серед них, наприклад, 
Бєларусь, що входить до ініціативи Європейсь-
кого Союзу "Східне партнерство" поряд із Украї-
ною, Азербайджаном, Грузією, Вірменію, Мол-
довою [11]. Казахстан має більш "авторитарну" 
систему управління відповідними процесами, 
Сінгапур, навпаки, має одну з найбільш розви-
нених систем кібербезпеки і кіберзахисту. Їх до-
свід протидії протиправним кіберпосяганням 
враховують провідні практики ЄС і є цікавим 
для врахування в Україні.  

Тому метою статті є формування актуальних 
для України рекомендацій стосовно організа-
ційно-правових основ протидії кіберпосяганням 
на прикладах Республік Бєларусь, Казахстан і 
Сінгапуру. Її новизна полягає в тому, що в Укра-
їні можуть бути враховані запропоновані авто-
ром елементи правової регламентації: вимог до 
уповноважених постачальників Інтернет послуг 
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(провайдерів) у Республіці Бєларусь з дотри-
манням демократичних принципів впроваджен-
ня механізмів правового регулювання; концеп-
туальних основ для розбудови системи 
кібербезпеки ("Кіберщит Казахстану") у частині 
здійснення ревізії навчальних програм та про-
фесійних стандартів тощо; створення Агентства 
з кібербезпеки, на прикладі Сінгапуру. Завдан-
ням статті є розкриття правових засад систем 
протидії протиправним кіберпосяганням у Рес-
публіках Бєларусь і Казахстан, а також Сінга-
пуру; формулювання прийнятних для України 
прикладів для удосконалення відповідних орга-
нізаційно-правових основ. 

Розвиток системи протидії протиправним 
кіберпосяганням у Республіці Бєларусь 

У Республіці Бєларусь (далі – РБ) розробле-
но правові основи для створення систем інфор-
маційної безпеки, сертифікації засобів інформа-
ційної безпеки, ліцензування окремих видів 
робіт та послуг щодо кібербезпеки, а також 
встановлені державні стандарти в інформацій-
ній сфері щодо антивірусного обладнання, роу-
терів, файерволів тощо. Як і в Україні та біль-
шості країн світу, передбачена адміністративна 
та кримінальна відповідальність за протиправні 
кіберпосягання. Важливо відзначити, що в РБ 
заборонено використовувати на її території про-
грамне забезпечення або технічне обладнання, 
яке не відповідає вимогам встановлених у цій 
країні стандартів. 

Значна увага в РБ приділяється питанням 
безпеки об’єктів критичної інфраструктури, ос-
новні положення якої викладені в Указі Прези-
дента РБ від 16.04.2013 року № 196 "Про деякі 
заходи з удосконалення захисту інформації". 
Цим указом затверджено Положення про поря-
док віднесення об'єктів інформатизації до кри-
тично важливих (викладено в новій редакції від-
повідно до Указу Президента РБ від 09.12.2019 
р. № 449), яким встановлено, що об'єкт інфор-
матизації підлягає віднесенню до критично важ-
ливих за умови його відповідності встановленим 
критеріям і показникам рівня можливої шкоди 
національним інтересам Республіки Бєларусь в 
політичній, економічній, соціальній, інформацій-
ній, екологічній та інших сферах (далі – показ-
ники рівня можливої шкоди) в разі створення 
загроз інформаційної безпеки або в результаті 
виникнення ризиків інформаційної безпеки що-
до об'єкта інформатизації (його складових еле-
ментів), затверджених оперативно-аналітичним 
центром при Президентові РБ (далі – ОАЦ) за 

погодженням із зацікавленими державними ор-
ганами. Критеріями віднесення об'єктів інфор-
матизації до критично важливих у РБ є: соціа-
льної значущості, економічної значущості, 
екологічної та інформаційної значущості [12]. 

Подібні критерії можуть бути враховані при 
удосконаленні критеріїв віднесення об’єктів до 
критичної інфраструктури в Україні, що частково 
закріплені у ст.6 Закону України "Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України" [13]. 
За змістом поняття "критично важливий об’єкт 
інформатизації" є тотожним поняттю "об’єкт 
критичної інформаційної інфраструктури", яке 
застосовується у вітчизняному законодавстві. 

Крім того, Указом Президента РБ від 
15.03.2016 року № 98 "Про удосконалення по-
рядку передачі повідомлень електрозв’язку" 
створено систему протидії порушенням порядку 
пропуску трафіку в мережах електрозв’язку, що 
є сукупністю програмно-технічних засобів, інфо-
рмаційних ресурсів та інформаційних техноло-
гій, а також заходів правового, організаційно-
технічного та економічного характеру, що спря-
мовані на попередження, виявлення та припи-
нення порушень порядку пропуску трафіку [14]. 

Організаційно в РБ регулювання діяльності із 
забезпечення захисту інформації, яка становить 
державну таємницю РБ, від витоку технічними 
каналами та несанкціонованих впливів, а також 
захист безпеки КВОІ, організацій та фізичних 
осіб покладено на ОАЦ, який було створено у 
2008 році. Захист критично важливих об’єктів та 
їх сукупності або критичної інфраструктури вва-
жається одним із найбільш важливих завдань 
національної безпеки країни, а тому у цій сфері 
ОАЦ здійснює:  

– координацію державних органів та інших 
організацій із забезпечення технічного захисту 
інформації, що обробляється на КВОІ;  

– формування та ведення Державного ре-
єстру КВОІ, а також надання відомостей з нього;  

– в межах своєї компетенції – контроль за ді-
яльністю із забезпечення технічного захисту 
інформації, що обробляється на КВОІ;  

– прийняття нормативно-правових актів з пи-
тань віднесення об’єктів інформатизації до КВОІ 
та забезпечення їх безпеки; 

– визначення вимог, які висуваються до упо-
вноважених постачальників Інтернет-послуг 
(провайдерів). 

Як видно, зазначений орган має окремі пов-
новаження, що в Україні реалізує Держспецзв'я-
зку України, а також підрозділи СБ України. 
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Відповідно до наказу ОАЦ від 02.08.2010 ро-
ку № 60 (зі змінами), визначено перелік вимог, 
які висуваються до уповноважених постачаль-
ників Інтернет послуг (провайдерів):  

– здійснювати ідентифікацію абонентських 
пристроїв при наданні інтернет-послуг, облік і 
зберігання відомостей про абонентські пристрої, 
надані інтернет-послуги; 

– усувати різні види неправомірних дій, про 
наявність яких стало відомо постачальнику ін-
тернет-послуг, які призводять до порушення 
конфіденційності, цілісності, автентичності, дос-
тупності, збереженості інформації, спрямованих 
на користувачів інтернет-послуг і (або) походять 
від них; 

– здійснювати з 01.01.2020 р при наданні по-
слуг з розміщення в мережі Інтернет інформа-
ційних систем і (або) інформаційних ресурсів 
адресацію за технологією, яка передбачає пов-
ну підтримку інтернет-протоколів версій 4 і 6 
мережевими пристроями; 

– забезпечувати з 01.01.2020 р надання інте-
рнет-послуг за технологією, яка передбачає по-
вну підтримку інтернет-протоколу версії 6 ме-
режевими пристроями [15]. 

Безумовно, вимоги до Інтернет-провайдерів 
щодо надання послуг значно вищі, ніж в Україні, 
однак деякі елементи правового регулювання 
можуть бути застосовані і в нашій державі, з 
огляду на характер і інтенсивність кібератак та 
кіберінцидентів.  

Розвиток системи протидії протиправним 
кіберпосяганням у Республіці Казахстан 

У Республіці Казахстан (далі – РК) створена 
досить розгалужена система суб’єктів системи 
кібербезпеки РК. Управління інформаційною 
безпекою, а також забезпечення кібербезпеки 
держави покладено на Міністерство оборонної 
та аерокосмічної промисловості РК (далі – 
МОАП РК), створене Указом Президента РК від 
06.10.2016 року № 350 [16]. У складі МОАП РК 
було створено Республіканський державний 
заклад – Комітет з інформаційної безпеки (наказ 
МОАП РК від 04.07.2017 року № 125/НК) [17]. 
Фактично, зі створенням зазначеного органу, 
було засновано уповноважений регулятор РК з 
питань розробки державної політики в сфері 
національної інформаційної безпеки. 

Основним суб’єктом забезпечення кібербез-
пеки в РК є Комітет національної безпеки РК 
(далі – КНБ РК), до складу якого включено Дер-
жавну технічну службу (ДТС) РК. Остання здійс-
нює діяльність в сфері інформатизації, елект-
ронного документу та електронного цифрового 

підпису, в галузі зв’язку та телерадіомовлення. 
Основними функціями ДТС є: моніторинг забез-
печення захисту об’єктів "електронного уряду", 
технічне супроводження системи централізова-
ного управління мережами телекомунікацій РК, 
супроводження єдиного шлюзу доступу до Інте-
рнету та єдиного шлюзу електронної пошти 
"електронного уряду", технічне супроводження 
робіт з відбору частот для телерадіомовлення, 
радіочастот (радіочастотних каналів) тощо. 

До складу ДТС КНБ РК входять: 
– Служба реагування на комп’ютерні інциде-

нти (KZ-CERT) – надає консультативні та техні-
чну підтримку користувачам з питань попере-
дження загроз комп’ютерній безпеці, забезпечує 
збирання та аналіз інформації про комп’ютерні 
інциденти; 

– Національний засвідчувальний центр – на-
дає засоби цифрового електронного підпису 
фізичним та юридичним особам; 

– Центр засвідчення державних органів – ві-
дповідає за побудову електронного документо-
обігу між державними органами з використан-
ням технологій електронного цифрового 
підпису, який використовується також і в Інтер-
нет-порталі державних органів та відомчих сис-
темах електронного документообігу держаних 
установ [18]. 

У РК 30.06.2017 року затверджена Концепція 
кібербезпеки ("Кіберщит Казахстану") (далі – 
Концепція) [19], яка має на меті забезпечувати 
безпеку електронних інформаційних ресурсів, 
інформаційних систем та інформаційно-
комунікаційної інфраструктури від зовнішніх та 
внутрішніх загроз для створення умов сталого 
розвитку РК в умовах глобальної конкурентоз-
датності. Концепцією визначено основні напря-
мки реалізації державної політики в сфері захи-
сту електронних інформаційних ресурсів, 
інформаційних систем та мереж телекомуніка-
цій, забезпечення безпечного використання ІКТ. 
У Концепції викладена оцінка поточної обстано-
вки в сфері інформатизації державних органів 
РК, автоматизації держаних послуг, перспектив 
розвитку "цифрової" економіки, системи "елект-
ронний уряд", технологічної модернізації вироб-
ничих процесів в промисловості, розширення 
галузі надання інформаційно-комунікаційних 
послуг, створення та функціонування націона-
льної Служби реагування на комп’ютерні інци-
денти KZ-CERT тощо. 

Постановою Уряду РК від 28.10.2017 року 
затверджено "План заходів з реалізації Концеп-
ції кібербезпеки ("Кіберщит Казахстану") до 
2022 року" (далі – План), який охоплює органі-
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заційно-правові та технічні заходи, а також за-
ходи з управління людським потенціалом та по-
пуляризації методів безпечного використання 
ІКТ [20]. Виконання Плану розподілено на два 
етапи, перший з яких вже завершено, а другий 
реалізується у 2019–2022 роках. 

Оскільки на першому етапі було заплановано 
здійснення ревізії навчальних програм та про-
фесійних стандартів, збільшення кількості та 
якості підготовлених фахівців в сфері інформа-
ційної безпеки, а також підвищення кваліфікації 
діючих співробітників, зайнятих у зазначеній 
сфері, то для України питання освіти має також 
стати одним із пріоритетів розвитку Національ-
ної системи кібербезпеки. Крім того, зазначеним 
Планом на першому етапі передбачено збуду-
вати ефективну систему взаємодії та кооперації 
між промисловістю та наукою в створенні казах-
ських розробок, що закладе основу для розвит-
ку національного та галузевих оперативних 
центрів інформаційної безпеки. 

Саме цей напрям розвитку системи протидії 
кіберпосяганням в Україні варто врахувати при 
удосконаленні організаційно-правової основи 
для розбудови системи протидії кіберпосяган-
ням на електронні ресурси.  

Другий етап реалізації Концепції кібербезпе-
ки передбачає ключову участь казахських ІТ-
компаній у забезпеченні національної ІКТ сис-
темами інформаційної безпеки, а також забез-
печення вітчизняних підприємств електронної 
промисловості замовленнями на придбання 
державними органами та квазідержавним сек-
тором телекомунікаційного обладнання, яке ви-
роблено та пройшло процедуру сертифікації на 
відповідність вимогам інформаційної безпеки на 
території РК. 

Протидія протиправним кіберпосяганням у 
Сінгапурі 

В Сінгапурі впроваджено Національну про-
граму з кібербезпеки (The National Cybersecurity 
R&D Programme) [21], спрямовану на підвищен-
ня стійкості кіберінфраструктури держави. До 
неї включені такі державні установи, як: Коор-
динаційний центр національної безпеки (NSCS) 
Сінгапуру, Національний науково-дослідний 
фонд (NRF) Сінгапуру, Національне агентство 
кібербезпеки Сінгапуру (CSA), Міністерство 
оборони (MINDEF), Міністерство внутрішніх 
справ (MHA), Адміністрація розвитку інформа-
ційних комунікацій Сінгапуру (IDA) та Рада з 
економічного розвитку (EDB), що сприяють пог-
либленню співпраці між установами, науковими 
установами, науково-дослідними інститутами та 
приватним сектором в сфері кібербезпеки. 

Для координації діяльності в сфері кібербез-
пеки у 2015 році було створено Агентство з кі-
бербезпеки Сінгапуру (Cyber Security Agency of 
Singapore, CSA [22]), яке входить до складу 
Офісу Прем'єр-міністра та керується Міністерс-
твом зв'язку та інформації Сінгапуру, має функ-
цією розробку стратегії кібербезпеки, нагляд за 
операційною і освітньою діяльністю, розвитком 
екосистем у цій сфері. CSA виконує наступні 
основні функції: планування та розвитку (з пи-
тань кібернетичної екосистеми, технологічних 
питань, захисту критичної інформаційної інфра-
структури); міжнародного співробітництва (пи-
тання взаємодії, стратегії, планування та парт-
нерства); операційний (Національний центр 
аналізу кіберзагроз, Національний центр моні-
торингу кіберзагроз та Національний центр реа-
гування на кіберінциденти). Головною метою 
Національного центру моніторингу кіберзагроз є 
попередження операторів об’єктів критичної ін-
формаційної інфраструктури про можливе ви-
никнення кібернетичних загроз, характерних 
для їх операційного середовища, що сприяє 
своєчасному зменшенню впливу кібератак. На-
ціональний центр аналізу кіберзагроз проводить 
дослідження та аналіз джерел кіберзагроз та 
перспективні напрямки вчинення кіберзлочинів 
проти Сінгапуру, а Національний центр реагу-
вання на кіберінциденти впроваджує спеціальні 
заходи з метою пом’якшення наслідків кіберін-
цидентів на національному рівні та здійснює 
управління Командою реагування на кіберінци-
денти Сінгапуру (SingCERT). 

CSA була розроблена Національна стратегія 
кібербезпеки Сінгапуру, яка серед іншого вклю-
чає питання посилення стійкості об’єктів крити-
чної інформаційної інфраструктури Сінгапуру. У 
цьому напрямку, зокрема, передбачається за-
безпечити співпрацю уряду з операторами 
об’єктів критичної інформаційної інфраструкту-
ри та представниками зі сфери забезпечення 
кібербезпеки щодо посилення обізнаності суспі-
льства та проведення регулярних навчань в 
сфері боротьби з кіберзагрозами із залученням 
приватного та державного секторів, розширення 
більшої кількості Національних груп реагування 
на кіберінциденти (NCIRT), виділення 8 % усіх 
витрат уряду на ІТ сферу для забезпечення кі-
бербезпеки.  

Висновки 

1. Значна увага в Республіці Бєларусь приді-
ляється питанням безпеки об’єктів критичної 
інфраструктури, поняття "критично важливий 
об’єкт інформатизації" є тотожним із поняттям 
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"об’єкт критичної інформаційної інфраструкту-
ри", яке застосовується у вітчизняному законо-
давстві. У РБ заборонено використовувати на її 
території програмне забезпечення або технічне 
обладнання, яке не відповідає вимогам встано-
влених у цій країні стандартів, а захист критично 
важливих об’єктів та їх сукупності або критичної 
інфраструктури вважається одним із найбільш 
важливих завдань національної безпеки країни. 
У РБ перелік вимог, які висуваються до уповно-
важених постачальників Інтернет послуг (про-
вайдерів), значно вищі, ніж в Україні, однак де-
які елементи правового регулювання можуть 
бути застосовані і в нашій державі, з огляду на 
характер і інтенсивність кібератак та кіберінци-
дентів, звичайно з дотриманням демократичних 
принципів впровадження механізмів правового 
регулювання. 

2. У Республіці Казахстан функціонує центра-
лізована система протидії кіберпосяганням. 
Правову основу для розбудови відповідної сис-
теми закладає Концепція кібербезпеки ("Кібер-
щит Казахстану"), якою зокрема заплановано 
здійснення ревізії навчальних програм та про-
фесійних стандартів, збільшення кількості та 
якості підготовлених фахівців в сфері інформа-
ційної безпеки, а також підвищення кваліфікації 
діючих співробітників, зайнятих у зазначеній 

сфері, а також розбудова ефективної системи 
взаємодії та кооперації між промисловістю та 
наукою в створенні казахських розробок для 
розвитку національного та галузевих оператив-
них центрів інформаційної безпеки. Відповідні 
питання розвитку системи протидії кіберпося-
ганням визнано актуальними для України. 

3. Прийнятною для України є система коор-
динації діяльності в сфері кібербезпеки Сінга-
пуру у частині створення Агентства з кібербез-
пеки, яке входить до складу Офісу Прем'єр-
міністра та керується Міністерством зв'язку та 
інформації, і має функцією розробку стратегії 
кібербезпеки, нагляд за операційною і освіт-
ньою діяльністю, розвитком екосистем у цій 
сфері тощо.  

Перспективами подальших наукових пошуків 
визначаємо питання удосконалення Національ-
ної системи кібербезпеки в Україні. 
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