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Київ, 2021.
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню загальнотеоретичних
питань,

а

також

специфіки

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері, розкриттю його системи, виявленню
проблем

і

пошуку

шляхів

удосконалення

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Аргументовано, що
дисертація є одним з перших комплексних наукових досліджень проблематики
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Перший розділ роботи присвячений розкриттю теоретичних засад
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Для досягнення наукової мети автором здійснено аналіз доктринальних
досліджень інформаційної безпеки у митній сфері як складової інформаційної
безпеки України. Визначено поняття і сутність інформаційної безпеки у митній
сфері як складової інформаційної безпеки України та охарактеризовано правові
засади інформаційної безпеки у митній сфері, які розподілено на міжнародні та
внутрішньодержавні.
Другий

розділ

адміністративно-правової

зосереджує

науковий

характеристики

пошук
механізму

на

висвітленні
забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері. Автором розкрито поняття і сутність
механізму адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері як динамічної взаємопов’язаної сукупності правових засобів, за
допомогою яких адміністративно-правові норми реалізуються в упорядкованих
суспільних відносинах, досягається забезпечення охорони та захисту інтересів
людини, суспільства та держави щодо належного збору, використання та
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формування інформації у митній сфері, забезпечення належного правового
режиму

її

створення,

зберігання

і

захисту

від

несанкціонованого

розповсюдження.
Серед сформульованих нових наукових положень і висновків автором
сформовано

загальнотеоретичну

структуру

механізму

адміністративно-

правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, у якій виділено
такі елементи: нормативний; ціннісно-правовий; динамічний; результативний
та

гарантійний.

Всебічно

з’ясовано

сутність

та

основні

змістовні

характеристики категорії «об’єкти адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері» та запропоновано авторський підхід до
тлумачення даної категорії. Обгрунтовано три підходи до розуміння поняття
«об’єкт адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері», а саме: об’єктивний, ціннісний та функціональний. Зокрема,
запропоновано за першим підходом визначати об’єкт адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері як конкретні
явища об’єктивної дійсності, що виражені матеріально та водночас є правовою
категорією, що відрізняє їх від інших явищ того ж роду та виду, які
розглядаються як інформація у митній сфері у її фізичному вимірі та об’єкти
інформаційного

впливу,

на

забезпечення

безпеки

яких

спрямоване

функціонування адміністративно-правового механізму.
Висвітлено

особливості

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, запропоновано розглядати
відповідні рівні зазначених суб’єктів. Також проаналізовано адміністративноправове регулювання інформаційної безпеки у митній сфері, у тому числі із
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Проаналізовано підходи до систематизації нормативно-правових актів з
питань адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, а також їх класифікації на: 1) нормативно-правові акти з питань
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
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за зовнішнім напрямом; 2) нормативно-правові акти з питань адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері за внутрішнім
напрямом.
У

третьому

розділи

роботи

застосовано

критичний

підхід

до

виокремлення основних проблем адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері. У даному контексті сформульовано
авторські пропозиції щодо подальшого удосконалення адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, зокрема,
шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства, вжиття
організаційно-правових

та

інших

заходів.

Наприклад,

обгрунтовано:

1) внесення змін до Митного кодексу України, доповнивши його розділом ХХ-1
«Інформаційна безпека у митній сфері»; 2) закріпення принципів забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері; 3) запровадження спеціальних термінів
інформаційної безпеки у митне законодавство («інформаційний простір митної
сфери» та ін.)
Крім цього, запропоновано прийняти Кодекс безпеки інформаційного
простору, за допомогою якого усунути формально-юридичні, змістові недоліки
у чинному інформаційному законодавстві, подолати наявні колізії та правові
прогалини щодо окремих його інститутів, виявити та виправити проблеми
юридичної техніки у зазначеній сфері правового регулювання.
Загалом удосконалено категоріально-понятійний апарат дослідження,
насамперед, такі категорії і поняття як «механізм адміністративно-правового
забезпечення

інформаційної

безпеки

у

митній

сфері»,

«об’єкти

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній
сфері», «суб’єкти адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки

у

митній

«інформаційний

сфері»,

ресурс

у

«інформаційний
митній

сфері»

простір
у

митної

контексті

сфери»,

застосування

інформаційно-телекомунікаційних технологій у митній сфері. Власне поняття
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«інформаційна безпека у митній сфері» запропоновано розглядати в
об’єктивному та суб’єктивному значеннях.
Сформульовані також інші положення і висновки за результатами
проведеного дослідження, які мають теоретичне і практичне значення, можуть
бути використані у науково-дослідницькій роботі, в освітньому процесі, у
правотворчості та правозастосуванні тощо.
Ключові слова: інформаційна безпека, митна сфера, інформаційний
ресурс, забезпечення інформаційної безпеки, механізм адміністративноправового забезпечення.
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ANNOTATION
Salayev T.G.о. Administrative and legal ensuring of information security in
the customs sphere. The qualification work at the right of the manuscript.
Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in the field of knowledge 08 "Law"
in the specialty 081 "Law". - Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine,
Kyiv, 2021.
The dissertation research is devoted to the study of general theoretical issues,
as well as the specifics of administrative and legal ensuring of information security in
the customs sphere, opening its system, identifying problems and finding ways to
improve administrative and legal ensuring of information security in the customs
sphere. It is argued that the dissertation is one of the first comprehensive research on
the issues of administrative and legal ensuring of information security in the customs
sphere.
The first section of the work is devoted to the disclosure of the theoretical
foundations of administrative and legal ensuring of information security in the
customs sphere. To achieve the scientific goal, the author analyzed the doctrinal
studies of information security in the customs sphere as a component of information
security in Ukraine. The concept and essence of information security in the customs
sphere as a component of information security of Ukraine are defined and the legal
bases of information security in the customs sphere are characterized, which are
divided into international and domestic.
The second section focuses scientific research on the administrative and legal
characteristics of the mechanism of information security in the customs sphere. The
author reveals the concept and essence of the mechanism of administrative and legal
ensuring of information security in the customs sphere as a dynamic interconnected
set of legal means by which administrative and legal norms are implemented in
orderly social relations. collection, use and formation of information in the customs
sphere, ensuring the proper legal regime of its creation, storage and protection against
unauthorized distribution.
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Among the formulated new scientific provisions and conclusions, the author
formed the general theoretical structure of the mechanism of administrative and legal
ensuring of information security in the customs sphere, which includes the following
elements: normative; value and legal; dynamic; effective and warranty. The essence
and main content characteristics of the category "objects of administrative and legal
ensuring of information security in the customs sphere" are comprehensively clarified
and the author's approach to the interpretation of this category is proposed. Three
approaches to understanding the concept of "object of administrative and legal
ensuring of information security in the customs sphere" are substantiated, namely:
objective, value and functional. In particular, it is proposed to define the object of
administrative and legal ensuring of information security in the customs sphere as
specific phenomena of objective reality, which are materially expressed and at the
same time are a legal category that distinguishes them from other phenomena of the
same kind and type. As information in the customs sphere in its physical dimension
and objects of information impact, the security of which is aimed at the functioning
of the administrative and legal mechanism.
The peculiarities of the subjects of administrative and legal ensuring of
information security in the customs sphere are highlighted, it is suggested to consider
the corresponding levels of the mentioned subjects. The administrative and legal
regulation of information security in the customs sphere, including with the use of
information and telecommunication technologies, is also analyzed.
Approaches to systematization of normative-legal acts on issues of
administrative and legal ensuring of information security in the customs sphere are
analyzed, as well as their classification into: 1) normative-legal acts on issues of
administrative-legal ensuring of information security in the customs sphere by
external direction; 2) normative-legal acts on the issues of administrative-legal
ensuring of information security in the customs sphere in the internal direction.
The third section of the work applies a critical approach to highlighting the
main problems of administrative and legal ensuring of information security in the
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customs sphere. In this context, the author's proposals for further improvement of
administrative and legal ensuring of information security in the customs sphere, in
particular, by making changes and additions to current legislation, organizational and
legal and other measures. For example, it is justified: 1) to amend the Customs Code
of Ukraine, supplementing it with Section XX-1 "Information Security in the
Customs Sphere"; 2) consolidation of the principles of information security in the
customs sphere; 3) introduction of special terms of information security in the
customs legislation ("information space of the customs sphere", etc.)
In addition, it is proposed to adopt the Code of Security of Information Space,
which eliminates formal and legal shortcomings in the current information
legislation, overcome existing conflicts and legal gaps in some of its institutions,
identify and correct problems of legal technique in this area of legal regulation.
The paper reveals the experience of foreign countries on the administrative and
legal ensuring of information security in the customs sphere, formed the author's
proposals for further improvement of the administrative and legal ensuring of
information security in the customs sphere, including by amending current legislation
and taking organizational, legal and logistical measures.
In general, the categorical and conceptual apparatus of research has been
improved, first of all, such categories and concepts as "mechanism of administrative
and legal ensuring of information security in the customs sphere", "objects of
administrative and legal ensuring of information security in the customs sphere",
"subjects of administrative and legal ensuring information security in the customs
sphere "," information space of the customs sphere "," information resource in the
customs sphere "in the context of the application of information and
telecommunication technologies in the customs sphere. It is proposed to consider the
concept of "information security in the customs sphere" in objective and subjective
meanings.
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Other provisions and conclusions based on the results of the study, which have
theoretical and practical significance, can be used in research work, in the educational
process, in lawmaking and law enforcement, etc.
Keywords: information security, customs sphere, resource of information,
ensuring of information security, mechanism of administrative and legal ensuring.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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BSI – Федеральна служба інформаційної безпеки Німеччини
CERT – урядова команда реагування Польщі на комп’ютерні інциденти
ECS – система контролю експорту Європейського Союзу (Export Control
System)
EORI – система реєстрації та ідентифікації суб’єктів господарювання
Європейського Союзу
ICS – система контролю імпорту Європейського Союзу (Import Control
System)
NCAZ – національний центр кіберзахисту Німеччини
NCTS – система контролю транзиту Європейського Союзу (New Customs
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АОМ – аналогова обчислювальна машина
АСМО – автоматизована система митного оформлення
ВМД – вантажна митна декларація
ВТМ – Відомча телекомунікаційна мережа
ДМС, Держмитслужба – Державна митна служба України
ДПС – Державна податкова служба України
ДССЗЗІ – Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
України
ДСТУ – Державний стандарт України
ДТЗС – допоміжні технічні засоби і системи
ДФС – Державна фіскальна служба України
Держекспортконтролю
ЄАІС ДМСУ – Єдина автоматизована інформаційна система Державної
митної служби
ЄС – Європейський Союз
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ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність
ІзОД – інформація з обмеженим доступом
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології
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ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система
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ООН – Організація Об’єднаних Націй
ПЗ – програмне забезпечення
ПІК ЄАІС – Програмно-інформаційний комплекс Єдиної автоматизованої
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РФ, Росія – Російська Федерація
СБУ – Служба безпеки України
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження. На сьогодні в орієнтирах
державної політики відбулося зосередження акцентів саме на інформаційній
складовій процесу реалізації державою своїх функцій. Одним із центральних та
відправних елементів у організації здійснення публічного адміністрування є
інформаційний ресурс у відповідній сфері. Не виняток і митна сфера, якість
інформації та гарантії її безпеки відграють особливу роль у контексті постійної
активізації міжнародної торгівлі, розвитку міжнародного співробітництва та
оптимізації митного контролю. Митна інформація пронизує всі різновиди
митних правовідносин, слугує основою для прийняття управлінських рішень, для
обміну досвідом, здійснення митної справи в цілому та забезпечення митної,
економічної і національної безпеки держави. Саме тому забезпечення її безпеки
розглядається як один із найважливіших напрямів реформування законодавства
України.
Забезпечення

інформаційної

безпеки

під

час

здійснення

митних

формальностей на сьогодні є досить вразливою сферою адміністративноправового регулювання, оскільки вона належним чином не розроблена як у
науковій доктрині, так і законодавство регулює окреслене питання досить
фрагментарно і несистемно, а саме: бракує комплексного підходу до вирішення
ключових завдань гарантування охорони та захисту безпеки інформації у митній
сфері, не створено належного підґрунтя для захисту життєво важливих інтересів
кожної особи як учасника митних відносин, суспільства та держави у сфері
інформаційних відносин під час здійснення митної справи.
Окремі питання інформаційного забезпечення діяльності митних органів
України розкриті у наукових працях В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука,
І.В. Арістової, Д.М. Бахраха, О.М. Бандурки, А.Д. Гулієва, Є.В. Додіна,
P.A. Калюжного, І.Л. Бачила, О.А. Баранова, Ю.П. Бурила, Н.В. Камінської,
І.А. Куровської, О.Л. Копиленка, В.А. Копилова, Б.А. Кормича, Є.Б. Кубка, В.А.
Ліпкана, О.В. Литвина, А.М. Новицького, Т.А. Плугатар, О.П. Рябченко, Л.А.
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Савченко, С.Г. Стеценка, В.С. Цимбалюка та ін. Проте на сьогодні відсутні єдині
комплексні напрацювання питання адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері.
Отже, нагальність дослідження адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, а також пошук шляхів та напрямів його
подальшого

удосконалення,

зумовили

необхідність

здійснення

даного

дисертаційного дослідження.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження пов’язане з виконанням комплексної науководослідної теми Інституту законодавства Верховної Ради України: «Організація
моніторингу ефективності чинного законодавства та прогнозування наслідків
його застосування» (державний реєстраційний № 0104U0066941).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у
всебічному розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення
інформаційної

безпеки

у

митній

сфері,

виявленні

існуючих

проблем

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
та пошуку напрямів його удосконалення, розробці пропозицій щодо внесення
змін до чинного законодавства України.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:
– з’ясувати сутність інформаційної безпеки у митній сфері як складової
інформаційної безпеки України;
– визначити правові засади формування і розвитку адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері;
–

розкрити

механізм

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері;
–

охарактеризувати

об’єкти

адміністративно-правового

інформаційної безпеки у митній сфері та їх види;

забезпечення
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-

визначити

забезпечення

особливості

інформаційної

адміністративно-правового

безпеки

при

застосуванні

регулювання
інформаційно-

комунікаційних технологій у митній сфері;
– окреслити систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері;
– охарактеризувати взаємозв’язки та взаємодію між суб’єктами щодо
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері;
– виявити проблеми адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері;
–

виокремити

шляхи

удосконалення

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері з урахуванням міжнародного
досвіду;
– визначити основні тенденції та напрями розвитку адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають з
приводу адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері.
Предметом

дослідження

є

адміністративно-правове

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері.
Методи

дослідження.

Методологічна

база

дисертаційного

пошуку

ґрунтується на загальнонаукових та спеціально-наукових методах наукового
пізнання. Зокрема, застосовано методи аналізу та синтезу для характеристики
сутніості інформаційної безпеки у митній сфері як складової інформаційної
безпеки України (підрозділ 1.1); діалектичний метод дозволив проаналізувати
правові засади формування і розвитку адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері (підрозділ 1.2). Системно-структурний
методу слугував інструментом для визначення поняття і структури механізму
адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, а
також

взаємозв'язків

та

взаємодії

між

суб’єктами

щодо

забезпечення
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інформаційної безпеки у досліджуваній сфері (підрозділи 1.3 та 2.4). Метод
системного аналізу використаний у ході дослідження об’єктів та суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
(підрозділи 2.1 та 2.3). Структурно-функціональний метод надав змогу з’ясувати
особливості

адміністративно-правового

інформаційної

безпеки

при

застосуванні

регулювання

забезпечення

інформаційно-комунікаційних

технологій у митній сфері (підрозділ 2.2). За допомогою порівняльно-правового
методу здійснено компаративний аналіз зарубіжного досвіду забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері та виявлено можливості його врахування в
Україні (підрозділ 3.2). Широкого застосування отримав формально-юридичний
метод, який уможливив належне опрацювання нормативного матеріалу,
формулювання визначень спеціальних понять дослідження, зокрема під час
розкриття

поняття

та

структури

механізму

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, а також формулювання
пропозицій щодо напрямів розвитку адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері (підрозділи 1.3 та 3.3). Використання
логіко-семантичного методу сприяло удосконаленню понятійно-категоріального
апарату роботи (підрозділи 1.3, 2.1, 2.3, 3.3). За допомогою логіко-правового
методу

виявлено

проблеми

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері (підрозділ 3.1) тощо.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є
одним з перших комплексних наукових досліджень адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. У результаті проведеної
роботи сформульовано нові наукові положення та висновки, які запропоновані
здобувачем особисто. Основними з них є такі:
уперше:
– сформовано загальнотеоретичну структуру механізму адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, у якій виділено
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такі елементи: нормативний; ціннісно-правовий; динамічний; результативний та
гарантійний;
– виокремлено три підходи до розуміння поняття «об’єкт адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері»: об’єктивний,
ціннісний і функціональний, зокрема, запропоновано за першим підходом
визначати

об’єкт

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної

безпеки у митній сфері як конкретні реально окреслені явища об’єктивної
дійсності, які матеріально виражені та наділені рисами правової категорії, що
відрізняє їх від інших явищ того ж роду та виду, які розглядаються як інформація
у митній сфері у її фізичному вимірі та об’єкти інформаційного впливу, на
забезпечення безпеки яких спрямоване функціонування адміністративноправового механізму;
– визначено поняття «суб’єкти адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері» як фізичні особи, юридичні особи
публічного та приватного права, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності,
державні органи, які відповідно до законодавства уповноважені здійснювати
заходи загального або спеціального правового, організаційного, матеріальнотехнічного, програмно-методичного характеру, що спрямовані на забезпечення
захищеності інформаційного ресурсу у митній сфері, а також ті, які сприяють
гарантуванню захищеності наведеного інформаційного ресурсу, охорони митної
інформації

від

протиправного

заволодіння,

використання,

спотворення,

знищення, обробки тощо на основі власної ініціативи, спрямовані на реалізацію
прав та свобод, передбачених законом;
удосконалено:
– теоретичні підходи до розуміння поняття «інформаційна безпека у митній
сфері», яке запропоновано розглядати у двох аспектах: в об’єктивному та
суб’єктивному. У суб’єктивному розумінні – це суб’єктивна оцінка стану
захищеності інформаційних інтересів особи, суспільства та держави, відчуття
відсутності загроз як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. В об’єктивному
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розумінні

–

це

цілеспрямована,

забезпечена

нормативно-правовими,

організаційними, матеріально-технічними засобами взаємодія органів державної
влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, а також суб’єктів
міжнародного права, спрямована на забезпечення охорони та захисту інтересів
людини, суспільства та держави щодо належного збору, використання та
формування інформації у митній сфері, забезпечення належного правового
режиму

її

створення,

зберігання

та

захисту

щодо

поняття

від

несанкціонованого

розповсюдження;
–

доктринальні

положення

і

сутності

«механізму

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері»,
під яким запропоновано розуміти динамічну взаємопов’язану сукупність
правових

засобів,

за

допомогою

яких

адміністративно-правові

норми

реалізуються в упорядкованих суспільних відносинах, досягається забезпечення
охорони та захисту інтересів людини, суспільства та держави щодо належного
збору, використання та формування інформації у митній сфері, забезпечення
належного

правового

режиму її

створення,

зберігання

і

захисту

від

несанкціонованого розповсюдження;
– підходи до систематизації нормативно-правових актів з питань
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
а також їх класифікації на: 1) нормативно-правові акти з питань адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері за зовнішнім
напрямом; 2) нормативно-правові акти з питань адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері за внутрішнім напрямом;
дістали подальшого розвитку:
– перелік принципів механізму адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, до яких віднесено: 1) верховенства права;
2) законності; 3) рівності усіх перед законом та судом; 4) правомірності
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації у митній
сфері; 5) достовірності та повноти інформації у митній сфері; 6) захисту
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інформації з обмеженим доступом; 7) виключних повноважень митних органів
щодо збору та отримання інформації, яка стосується здійснення митної справи;
8) професіоналізму та компетентності митних органів під час одержання,
використання, поширення, зберігання та захисту інформації у митній сфері;
9) відповідальності всіх учасників інформаційних відносин у митній сфері;
10) мінімізації негативного інформаційного впливу та негативних наслідків
функціонування ІКТ; 11) гармонізації інтересів людини, суспільства та держави
в інформаційній діяльності; 12) заохочення доброчесності усіх суб’єктів
правовідносин;
– теоретичні підходи до змісту поняття «адміністративні правовідносини
щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері» та його правових
ознак: а) регулюються адміністративно-правовими нормами; б) однією із сторін
таких правовідносин завжди виступає суб’єкт владних повноважень; в) пов’язані
із забезпеченням публічного інтересу – інформаційної безпеки під час здійснення
митної справи; г) розподіляться на зовнішні (між органами Державної митної
служби

України

та

фізичними

особами,

підприємствами,

установами,

організаціями, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з приводу захисту
інформації) та внутрішньоорганізаційні (між підрозділами та територіальними
органами Державної митної служби України); ґ) є двосторонніми – обидві їх
сторони наділені як правами, так і обов’язками; д) більшість видів правовідносин
у досліджуваній сфері засновані на засадах влади і підпорядкування
(правовідносини,

в

межах

яких

реалізуються

контрольні,

наглядові

повноваження, або захисні адміністративні правовідносини); е) правовідносини
щодо виконання органами Державної митної служби України зобов’язань із
захисту інформації, яка їм надана фізичними та юридичними особами під час
провадження митних формальностей, засновані на принципі рівності сторін,
відповідальності держави перед особою за дотримання таємниці її особистих
даних, захисту комерційної чи службової таємниці;
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– розуміння поняття «інформаційний ресурс у митній сфері» у контексті
забезпечення
комунікаційних

інформаційної
технологій

безпеки
та

при

застосуванні

автоматизованих

систем

інформаційно–

це

логічно

структурована сукупність даних, які характеризують процеси здійснення митної
справи, відображених за допомогою літерних та не літерних орфографічних
знаків, цифр, кодів, графічних зображень, символів тощо, отриманих органами
митної служби при здійснення митного контролю та митних формальностей,
збережених та оброблених за допомогою ІКТ та автоматизованих систем;
– визначення системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері як складне цілісне, спрямоване на
досягнення спільної мети – забезпечення інформаційної безпеки, багаторівневе
утворення, кожен із рівнів якого характеризується системою взаємопов’язаних
суб’єктів, наділених повноваженнями (правомочністю), що поширюються на
спільну сферу правовідносин та характеризуються спільною та/або релевантною
політико-правовою природою, спрямованістю впливу, покликані забезпечити
інформаційну безпеку у митній сфері у відповідних межах та обсягах.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що
положення, отримані в результаті проведеного дослідження, можуть бути
використані:
а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і спеціальних
наукових досліджень у сфері адміністративного та інформаційного права, а
також науково-теоретичних розробок з питання забезпечення інформаційної
безпеки як в цілому, так і у митній сфері зокрема, удосконалення діяльності
митних органів;
б) у правотворчості – у процесі розробки й удосконалення національного
законодавства, його гармонізації з міжнародно-правовими нормами, що
стосуються забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері;
в) у правозастосуванні – посадовими особами митних органів під час
виконання своїх обов’язків, пов’язаних зі збиранням, обробкою, зберіганням,
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використанням та поширенням інформації, при розробці стратегій та планів
взаємодії митних органів з іншими учасниками суспільних відносин з питань
забезпечення інформаційної безпеки, органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, структурами громадянського суспільства у даній
сфері;
г) в освітньому процесі – під час вивчення навчальних дисциплін
«Адміністративне право», «Митна справа», «Митне право», «Інформаційне
право», «Актуальні проблеми адміністративного права і процесу», підготовки
робочих програм, підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, тощо.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та
висновки

дисертаційного

дослідження

обговорено

на засіданні

відділу

моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, а
також на міжнародній ннауково-практичній конференції «Інноваційний розвиток
правової науки в умовах модернізації суспільства» (Київ, 28 лютого 2020 р.).
Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій, змісту,
вступу, трьох розділів, об’єднаних у десять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 240
сторінок, з них основного тексту 190 сторінок.
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У МИТНІЙ СФЕРІ
1.1 Аналіз доктринальних досліджень інформаційної безпеки у митній
сфері як складової інформаційної безпеки України
Досягнення безпеки, яка за своєю суттю є тією цінністю, що виступає
важливим підґрунтям для забезпечення належної життєдіяльності людини,
задоволення її потреб та як наслідок нормального функціонування та розвитку
суспільних відносин, реалізації суверенної влади, її здатності забезпечувати
ефективний діалог із суспільством, що є ключовими національними інтересами,
завжди було одним із першочергових цілей як внутрішньої, так і зовнішньої
політики держави. Безпека є багатоаспектною категорією, зміст та розуміння
якої переважно мірою залежать від характеристики наявних загроз, які
виникають для людини, суспільства та держави. Категорія «безпека» на сьогодні
є актуальною, щодо змісту та обсягу якої наявні численні напрацювання та
дискусії.
Поряд з тим, існують і окремі законодавчі визначення зазначеної категорії, а
зокрема, понять «національна безпека», «інформаційна безпека» тощо. Попри те,
що питання забезпечення національної безпеки, в тому числі, і її інформаційної
складової, є актуальним з моменту проголошення незалежності України, на
сьогодні дана проблема постала надзвичайно нагально та набула особливих
відтінків

її

усвідомлення,

що

призводить

до

необхідності

детального

дослідження сутності та складових національної безпеки України, розкриття
такої її складової як інформаційна безпека, зокрема, у митній сфері.
Вивченню питання національної безпеки та, як її складової, інформаційної
безпеки, присвячена низка наукових праць. Проте на сьогодні відсутнє єдине
комплексне наукове дослідження сутності інформаційної безпеки у митній сфері
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як складової інформаційної безпеки України, що і обумовлює необхідність
нашого наукового пошуку.
Насамперед,

доцільно

зауважити,

що

чітке

розуміння

сутності

інформаційної безпеки у митній сфері стане можливим після розкриття понять
«національна безпека» та «інформаційна безпека України», які є більш
загальними відносно досліджуваної категорії, включаючи у свій обсяг поняття
інформаційної безпеки у митній сфері. То ж дослідження слід розпочати із
з'ясування сутності національної безпеки.
Розкриттям зазначеного поняття займалися, зокрема, О.В. Глазов та Н.А.
Косолапов, які зазначали, що національна безпека – це стабільність, яка може
підтримуватися протягом тривалого часу, стан досить розумної динамічної
захищеності від найбільш істотних із реально існуючих загроз і небезпек, а
також здатність розпізнавати такі виклики і своєчасно вживати необхідні заходи
для їх нейтралізації [1, с. 43; 2, с. 67]. Погоджуємося з такими твердженнями,
адже вони відображають основну ознаку національної безпеки – те, що вона
являє собою відповідний стан захищеності. Необхідно звернути увагу на те, що,
як влучно зауважив Н.А. Косолапов, національна безпека є станом захищеності,
що розвивається в динаміці. Адже з огляду на постійну зміну суспільних
відносин та їхній розвиток, міжнародних реалій тощо, що невідворотно
спричиняє появу нових загроз, однією із найістотніших рис національної безпеки
є її динамічність та здатність відповідати вимогам часу.
Звертаючись до законодавчого визначення терміну «національна безпека»,
слід відзначити, що Закон України «Про національну безпеку» від 21.06.2018 р.
№2469-VIII розрізняє поняття «національна безпека» та «державна безпека» [3].
Із законодавчих норм випливає, що ці поняття є подібними, пов’язані із станом
захищеності важливих національних інтересів від певних загроз. Розрізнення
понять необхідно здійснювати за особливостями тих загроз, від яких
забезпечується захист: державна безпека – стан захищеності від загроз
невоєнного характеру. Відповідно, національна безпека включає в себе державну
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безпеку та визначається як стан захищеності від усіх загроз будь-якого
характеру. Поряд з тим, бачимо, що поняття національної безпеки оперує
поняттям «національні інтереси», та воно є центральним у розумінні сутності
поняття «національної безпеки». Саме захищеність національних інтересів
дозволяє констатувати якість та рівень національної безпеки. Відповідно,
національні інтереси є важливою ключовою категорією ціннісного характеру, що
впливає на розкриття поняття національної безпеки та відображає її
спрямованість. За статтею 1 Закону України «Про національну безпеку» від
21.06.2018 р. №2469-VIII, «національні інтереси України – життєво важливі
інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний
суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні
умови життєдіяльності і добробут її громадян» [3].
Як бачимо, поняття «національні інтереси» є значною мірою оціночним, а
тому за певних умов до життєво важливих інтересів людини, суспільства та
держави може входити різний обсяг інтересів. Важливою особливістю
наведеного визначення є його акцент на тому, що національні інтереси є
насамперед інтересами кожної конкретної людини як найвищої соціальної
цінності. А надалі на основі узгодження інтересів кожної людини складається
загальносуспільний та загальнодержавний інтереси.
Відповідно до зазначеного Закону від 21.06.2018 р. №2469-VIII [3], «загрози
національній безпеці України та відповідні пріоритети державної політики у
сферах національної безпеки і оборони визначаються у Стратегії національної
безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки
України, інших документах з питань національної безпеки і оборони, які
схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і затверджуються
указами Президента України. У Стратегії національної безпеки України, що
затверджена Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015» [4]
визначено загрози національній безпеці за напрямами, серед яких також
інформаційна безпека, кібербезпека та безпека інформаційних ресур сів. З таких
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положень доцільно зробити висновок про те, що інформаційна безпека України є
важливою складовою національної безпеки, яка виходить на перший план у
контексті забезпечення захищеності національних інтересів.
Загалом проаналізовані нами монографічні, дисертаційні дослідження,
інші наукові праці засвідчують неоднозначний підхід авторів до розуміння
інформаційної сфери вцілому, а також власне інформаційної безпеки. Слід
підкреслити значний внесок у їх вивчення значної кількості сучасних учених –
представників різних галузей юридичної науки (теорії держави і права,
конституційного права, адміністративного та інформаційного права, цивільного і
господарського права, кримінального права, міжнародного права), а також ряду
інших галузей вітчизняної і зарубіжної науки. Насамперед, відзначимо наукові
здобутки на даному шляху в останні роки таких вітчизняних дослідників: О.
Тихомиров, А. Пазюк, Н. Камінська, С. Стеценко, Л. Савченко, І. Куровська, Т.
Плугатар, Т. Ткачук, В. Шемчук та багатьох інших авторів.
Багатосторонній аналіз базової досліджуваної категорії – «інформаційна
безпека» – дозволяє виокремити різні підходи до розуміння її природи і змісту,
найбільш поширеними з них є: діяльнісний (безпека як процес, її забезпечення,
здатність держави ефективно здійснювати функції у даній сфері), статичний
(безпека

як

стан

захищеності

інформаційного

простору,

інформації,

інформаційного суспільства і система відповідних гарантій тощо), комплексний
або змішаний (безпека як стан і процес). [206; 207].
Про те, що інформаційна безпека держави є складовою її національної
безпеки зазначає О.В. Глазов. Він стверджує, що на сучасному етапі розвитку
науки безпекознавства виділяють основні елементи структури національної
безпеки: державну безпеку – поняття, що характеризує рівень захищеності
держави від зовнішніх і внутрішніх загроз; громадську безпеку – поняття,
виражене у рівні захищеності особистості і суспільства, переважно, від
внутрішніх загроз»; інформаційну безпеку; безпеку особистості тощо [1, с.45].
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Щодо визначення поняття інформаційної безпеки у науково-теоретичній
думці на сьогодні не знайдено єдиного підходу. Л.Дж.Хоффман вражає, що
інформаційна безпека – стан інформації, у якому забезпечується збереження
визначених політикою безпеки властивостей інформації [5, с.45]. З іншого боку,
В.А. Ліпкан розкриваючи сутність поняття «інформаційна безпека», аналізує
позицію В.К. Гасецького та В.А. Авраменко [6, с. 123], які пропонують розуміти
інформаційну безпеку як «стан захищеності життєво важливих інтересів особи,
суспільства та держави, який виключає можливість заподіяння їм шкоди через
неповноту, невчасність і недостовірність інформації, через негативні наслідки
функціонування

інформаційних

технологій

або

внаслідок

поширення

законодавчо забороненої чи обмеженої для поширення інформації» [7, с. 75].
Як випливає з аналізу більшості наведених позицій, інформаційну безпеку
доцільно розглядати як стан захищеності життєво важливих інтересів людини,
суспільства та держави у сфері створення, використання, поширення та обробки
інформації, захист інформаційного простору від зовнішніх та внутрішніх загроз.
У данному контексті постає чимало питань, насамперед, стосовно
доцільності виокремлення напряму державної політики у сфері забезпечення
інформаційної безпеки України як самостійні функції держави, що становить
передумову реалізації державної інформаційної політики України, захисту
інформаційних прав і свобод людини та громадянина, захисту інформаційного
суверенітету держави і загалом інформаційного простору. Можна погодитись,
що різноманітність трактувань базових понять у сфері інформаційної безпеки
породжує концептуальну невизначеність щодо реалізації функції держави із
забезпечення інформаційної безпеки як на теоретичному, так і на законодавчому
рівнях. Важливим для ефективної реалізації та вдосконалення вказаної функції
держави є визначення та наукове обгрунтування, насамперед, концепції
механізму забезпечення інформаційної безпеки держави.
В узагальненому вигляді інформаційну безпеку іноді визначають крізь
призму правовідносин, що виникають при забезпеченні стану захищеності
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інформаційного простору. Обґрунтованим є комплексне трактування сутності та
гарантій забезпечення інформаційної безпеки держави як напряму державної
політики у сфері національної безпеки і оборони, невід’ємної частини
політичного, економічного, оборонного та інших складників національної
безпеки. Це підтверджується аналізом положень Конституції України та інших
законодавчих актів України. У всіх випадках інформаційна безпека визнається
одним із напрямів державної політики у сфері національної безпеки і оборони
[16; 51–52; 56].
Слід відзначити, що протягом останніх років активно до вивчення
проблематики національної безпеки, інформаційної безпеки, еконономічної
безпеки, екологічної безпеки, кібербезпеки, так само як й інформаційного
суспільства, інформаційної політики, вдаються сучасні науковці, представники
різних галузей сучасної вітчизяноної науки. Категорія «інформаційна безпека»,
поряд

з

іншими

відзначаються

міждисциплінарним

характером,

тому

розробляються вченими за напрямами різних наук: права, політології, історії,
військової науки, державного управління, технічної науки тощо. У таких
дослідженнях автори використовують численні підходи до розуміння природи і
сутності згаданих явищ, розкривають їх еволюційний характер, особливості
тощо.
Зокрема, неодноразово у наукових працях з даної проблематики звертається
увага на співвідношення економічної безпеки та інформаційної безпеки, оборони
та

інформаційної

безпеки,

екологічної

базпеки

та інформаційної безпеки тощо. Хоча інформаційна безпека й економічна
безпека різняться за об’єктом (економічна система, інформаційний простір) та
засобами забезпечення, проте мають і спільні риси. Так, йдеться про низку таких
характерних ознак: 1) є складниками національної безпеки; 2) їх забезпечення є
найважливішою функцією держави; 3) їх регулювання має правову основу; 4)
мають однакові рівні забезпечення (міжнародний, національний та локальний);
5) схожими фактично є їх суб’єкти – держави (відповідні органи і посадові
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особи, міжнародні організації, громадяни тощо). Їх першочерговими цілями
виступають попередження та усунення загроз, захист суверенітету держави у
визначених сферах.
На підставі цього дослідники роблять висновок про те, що економічна та
інформаційна безпеки є конституційними категоріями, хоча зміст їх в Основному
законі не розкривається. А з огляду на потребу забезпечення інформаційної
безпеки України, в умовах гібридної агресії РФ, вкрай важливе значення має
чітка регламентація проведення інформаційних операцій у мирний та воєнний
часи. У зв’язку з чим, існує потреба у розробці комплексного нормативного
документа щодо проведення спеціальних інформаційних операцій. Наприклад, у
науковій літературі зустрічаються пропозиції стосовно прийняття нормативноправового акту про інформаційні операції за зразком американської доктрини
«Інформаційні операції» (JP 3-13), Кодексу про інформацію та інформаційну
безпеку України, обов’язковими положеннями якого мають бути: визначення
суб’єктів, сфери дії, доступу до інформації та її захисту; інформаційної
інфраструктури держави; стратегії інформаційної безпеки; інформаційної
безпеки особи, суспільства та держави [204; 206].
Як відомо, основна мета державної політики у сфері забезпечення
інформаційної безпеки України – це управління реальними та потенційними
загрозами з метою створення необхідних умов для задоволення інформаційних
потреб людини та громадянина, а також реалізації національних інтересів. З
огляду на сучасний стан загроз інформаційній безпеці, удосконалено пріоритетні
напрями державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки
України: 1) захист життєво важливих інтересів особистості, суспільства та
держави від внутрішніх і зовнішніх загроз; 2) захист суверенітету, підтримка
політичної та соціальної стабільності, територіальної цілісності України; 3)
захист критичної інформаційної інфраструктури; 4) забезпечення розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій; 5) забезпечення участі України в
міжнародній системі інформаційної безпеки. [56; 121; 204; 206]
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Усі розглянуті нами визначення та підходи до розуміння поняття
інформаційної безпеки є слушними та розкривають досліджуване поняття,
висвітлюючи його окремі аспекти.
Очевидним є те, що характеризуючи поняття інформаційної безпеки
України доцільно виділяти у його змісті наступні правові ознаки:
1) це відповідний якісний стан суспільних відносин (стан захищеності), що
складаються, зокрема, у сфері створення, використання, поширення та обробки
інформації;
2) за допомогою інформаційної безпеки забезпечується охорона та захист
інформаційних потреб та інтересів людини, суспільства та держави у отриманні
та доступі до достовірної інформації, поширенні, створенні та використанні
інформації у встановлений законодавством спосіб з метою охорони особистих
прав

людини,

зокрема,

нерозголошення

конфіденційної

інформації;

забезпечуються суспільні та загальнодержавні інтереси, зокрема, шляхом
формування належної інформаційної політики, представлення держави в
інформаційному просторі (в тому числі, і міжнародному), використання та
оперування достовірною та точною інформацією, що отримана із належних
джерел, запобігання випадкам розголошення інформації, що становить державну
або іншу охоронювану законодавством таємницю;
3) сукупність визначених законодавством правових, організаційних,
матеріально-технічних засобів, що являють собою об’єктивну інституційну
структуру, цілісний механізм, за допомогою якого і забезпечується встановлення
та підтримання стану захищеності інформаційного простору.
Аналізуючи чинне законодавство, доцільно зауважити, що нормативноправове визначення поняття «інформаційна безпека» закріплене лише у Законі
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки» від 09.01.2007 р. №537-V, який за часовими рамками своєї дії
втратив свою актуальність, проте не скасований і не доповнений жодними
іншими законодавчими актами, у зв’язку з чим його нормативні положення,
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зокрема щодо визначення загальних категорій, не втратили чинність. Відтак,
відповідно до Закону, «інформаційна безпека – стан захищеності життєво
важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що
використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки
застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження,
використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності
інформації» [8].
Як бачимо, законодавцем також обрано тлумачення інформаційної безпеки
як стану захищеності важливих суспільних інтересів у сфері інформаційних
відносин. Отже, аналізуючи вищевикладене приходимо до висновку про те, що
інформаційна безпека України – це існуючий у динамічному розвитку стан
стабільної захищеності найбільш істотних цінностей (інтересів) людини,
суспільства та держави у інформаційному просторі шляхом забезпечення
правового режиму захисту інформації з обмеженим доступом, належного
створення, використання та поширення інформації, аналізу, попередження та
боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, що здійснюється за
допомогою правових, організаційних, матеріально-технічних засобів шляхом
взаємодії

та

координації

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, фізичних та юридичних осіб, а також на міжнародному рівні
суб’єктами міжнародного права.
Виходячи із наведеного вище, інформаційну безпеку України можна уявити
як стан захищеності значного обсягу особистих, загальносуспільних та
загальнонаціональних і державних інтересів. Категорія інтересів є тією
ціннісною основою, на захист якої спрямована система інформаційної безпеки
України, має досить складну багатошарову побудову, яку можна структурувати
по горизонталі та вертикалі. Відтак, по вертикалі слід виділити інтереси людини,
суспільства та держави, зазначивши при цьому те, що виділені сегменти не
існують відокремлено один від одного – вони поєднуються між собою,
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утворюючи органічну сукупність. Зокрема, суспільні інтереси передбачають
поєднання інтересів кожного конкретного індивіда (тобто особисті інтереси
поглинаються та інтегруються у суспільні). Поряд з тим, суспільний інтерес не
можна розглядати як механічну сукупність особистих інтересів, на нашу думку,
він є як поєднанням інтересів кожного окремого члена суспільства та водночас і
утворює інший складний феномен – загальне благо та цінність.
Структуруючи такі інтереси по горизонталі, можна визначити такі сегменти
як інформаційна безпека України у відповідних сферах та галузях діяльності,
політики та суспільних відносин: інформаційна безпека у зовнішньополітичній
діяльності, у медичній, освітній, економічній, екологічній, соціальній сферах, у
митній сфері. Відповідно у кожному виділеному сегменті по горизонталі наявні
інтереси людини, суспільства та держави.
Таким чином, переходячи до розкриття сутності інформаційної безпеки у
митній сфері як складової інформаційної безпеки України, доцільно зауважити,
що це невід’ємна складова цілісної комплексної системи інформаційної безпеки
України, поєднує в собі особисті, суспільні та державні інтереси, від
ефективності та якості якої залежить у цілому стан інформаційної безпеки
України. То ж надалі для всебічного розкриття та вивчення сутності
інформаційної безпеки у митній сфері необхідно, насамперед, розглянути
особливості та характеристику тих життєво важливих інтересів, на захищеність
яких вона спрямована.
Відповідно до Митного кодексу України «митні інтереси України – це
національні інтереси України, забезпечення та реалізація яких досягається
шляхом здійснення митної справи». Тут визначено «митну безпеку» як «стан
захищеності митних інтересів України». (ст. 6). При цьому законодавцем
викладено низку інших важливих для нашого дояслідження категорій. Так,
«державна митна політика» трактується як система принципів та напрямів
діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної
безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку,
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розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. Державна
митна політика є складовою частиною державної економічної політики. [9].
Водночас, митну справу становлять встановлені порядок і умови
переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне
оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної
статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону
державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію
України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних
правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи,
спрямовані на реалізацію державної митної політики. [9].
Як бачимо, митна сфера є особливою сферою публічного управління,
діяльність у якій спрямована на забезпечення захищеності митних інтересів
України. Здійснення митної справи випливає з такої ознаки державності України
як її суверенітет, що дозволяє розглядати Україну як повноправного члена
світової

спільноти,

суб’єкта

міжнародного

права,

який

реалізує

зовнішньоекономічну діяльність, має власні охоронювані законом державні
кордони, може встановлювати норми, що є обов’язковими до виконання у межах
власної суверенної території, в тому числі, і щодо перетинання її кордону,
ввезення відповідних видів товарів, проведення митних формальностей.
Саме тому забезпечення митних інтересів та митної безпеки є важливою
складовою забезпечення державної та національної безпеки України в цілому.
Поряд з тим, у ході здійснення митної справи митні органи стають суб’єктами
інформаційних відносин, збирають, формують та використовують значну
кількість інформації, яка характеризується різними правовими режимами
доступу, зберігання, використання та поширення якої повинне бути забезпечене
чітко до вимог чинного інформаційного законодавства. Митні органи для
здійснення

своєї

діяльності

забезпечуються

інформаційно-технічними
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ресурсами, базами даних, від достовірності та належної охорони інформації у
яких залежить якісність та ефективність проведення митних формальностей.
Також, з іншого аспекту, інформація, яка утворюється у діяльності митних
органів під час здійснення митної справи є об’єктом обміну з митними органами
інших держав, формування митної статистики, що впливає на формування
міжнародного іміджу України, як і інформація, яка поширюється про митну
справу України на міжнародному рівні.
Таким чином, митна справа є тим напрямом діяльності держави, яка
потребує підвищених вимог до захищеності інформації та інформаційних
відносин, оскільки останні є носіями та об’єктами життєво важливих особистих
інтересів фізичних осіб, суспільних, а також і загальнонаціональних та
загальнодержавних інтересів. Цим питанням приділено значну увагу в існуючих
наукових дослідженнях, а також у чинному законодавстві України.

1.2 Поняття і сутність інформаційної безпеки у митній сфері як
складової інформаційної безпеки України
З наведених у підрозділі 1.1 міркувань також бачимо, що забезпечення
стану захищеності інтересів людини, суспільства та держави щодо створення,
зберігання та використання інформації у митній сфері пов'язаний із значною
кількістю різних видів інформації та діяльності митних органів, в яких вона
утворюється або використовується. Відповідно, для досягнення мети і завдань
нашого дослідження, розкриття сутності інформаційної безпеки у митній сфері
слід, на наш погляд, виділити два напрями забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері:
1) зовнішній;
2) внутрішній.

37

Зовнішній напрям забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – це
захищеність інформаційних інтересів людини, суспільства та держави у митній
сфері, яка забезпечується шляхом дотримання визначених інформаційним
законодавством України вимог щодо утворення, поширення, використання та
зберігання інформації за різними режимами доступу (обмеження доступу до
конфіденційної, таємної та службової інформації, а також інформації, що
становить державну таємницю), що стає відомою та надається митним органам
під час здійснення митної справи.
Зовнішній напрям забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, у
свою чергу, можна розподілити на такі спеціальні напрямки: а) забезпечення
інформаційної

безпеки

під

час

визначення

митної

вартості

товарів;

б) забезпечення інформаційної безпеки під час перебування товарів у
відповідному митному режимі (імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит,
тимчасове

ввезення,

тимчасове

в) забезпечення

інформаційної

формальностей

на

вивезення,
безпеки

транспорті

під

(морському,

митного
час

складу

здійснення

річковому,

та

ін.);

митних

залізничному,

автомобільному та авіатранспорті, трубопровідному транспорті та лініях
електропередачі), щодо припасів; г) забезпечення інформаційної безпеки під час
митного оформлення; ґ) забезпечення інформаційної безпеки під час здійснення
митного декларування; д) забезпечення інформаційної безпеки під час
справляння митних платежів; е) забезпечення інформаційної безпеки під час
здійснення митного контролю; є) забезпечення інформаційної безпеки під час
забезпечення прав інтелектуальної власності; ж) забезпечення інформаційної
безпеки під час здійснення митних експертиз; з) забезпечення інформаційної
безпеки

під

час

надання

адміністративних

дозволів;

з) забезпечення

інформаційної безпеки під час формування митної статистики тощо.
У свою чергу, внутрішній напрям забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері – стан захищеності інформаційних ресурсів, баз даних митних
органів, які формуються та використовуються ними під час здійснення
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державної

митної

справи

внаслідок

чого

забезпечується

захищеність

інформаційних інтересів людини, суспільства та держави у митній сфері в
цілому, а також авторитету митних органів як в Україні, так і на
зовнішньополітичному рівні, ефективне виконання митних формальностей та
здійснення митного контролю.
Підсумовуючи

наведене

слід

зазначити,

що

надаючи

визначення

інформаційній безпеці у митній сфері, її доцільно розглядати у двох аспектах: у
об’єктивному та суб’єктивному. У суб’єктивному розумінні інформаційна
безпека у митній сфері відображає суб’єктивну оцінку стану захищеності
інформаційних інтересів особи, суспільства та держави, відчуття відсутності
загроз як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Поряд із тим, на наш
погляд, важливо відзначити, що інформаційна безпека у митній сфері не може
зводитися виключно до констатації стану захищеності інформаційних інтересів,
оскільки на її забезпечення спрямована взаємодія цілого механізму – органів,
установ, фізичних та юридичних осіб, правових та організаційних засобів і
заходів тощо. Відповідно, необхідно також виділяти і розуміння інформаційної
безпеки у митній сфері як явища об’єктивної дійсності, що відображає
інституційну та функціональну складову досліджуваного поняття. У такому
контексті інформаційна безпека у митній сфері – це цілеспрямована, забезпечена
нормативно-правовими, організаційними, матеріально-технічними засобами
взаємодія органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб
приватного і публічного права та фізичних осіб, а також суб’єктів міжнародного
права, спрямована на забезпечення охорони та захисту інтересів людини,
суспільства та держави щодо належного збору, використання та формування
інформації у митній сфері, забезпечення належного правового режиму її
створення, зберігання та захисту від несанкціонованого розповсюдження.
З огляду на зазначене, можна виділити наступні правові ознаки
досліджуваного поняття:
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- інформаційна безпека у митній сфері розглядається як якісний стан
суспільних інформаційних правовідносин, що характеризується захищеністю
життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави, а також взаємодію
органів, підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб,
суб’єктів міжнародного права з метою його досягнення;
- інформаційна безпека у митній сфері є ціннісно орієнтованою категорією –
метою якої є саме охорона та захист інтересів, що складають значну особисту,
суспільну або/та суспільну цінність у межах інформаційних відносин;
- інформаційна безпека у митній сфері ґрунтується на вимогах чинного
законодавства, у зв’язку з чим спрямована на забезпечення правового режиму
(правомірності) створення (формування), обробки, використання, поширення,
зберігання інформації під час здійснення митної справи;
- інформаційна безпека у митній сфері забезпечується за допомогою
нормативно-правових

(вимоги

та

гарантії

чинного

національного

та

міжнародного законодавства у сфері інформаційних відносин і здійснення
публічної влади), організаційних (сукупність органів, установ, організацій,
підприємств, фізичних та юридичних осіб, які у їх взаємодії забезпечують
становлення інформаційної безпеки), матеріально-технічних (інформаційнотелекомунікаційні ресурси та мережі, прилади, системи) засобів;
- інформаційна безпека у митній сфері є динамічною правовою категорією,
оскільки передбачає постійне прогнозування, виявлення та знешкодження
наявних внутрішніх чи зовнішніх загроз, а також боротьбу з новими загрозами,
що виникають у зв’язку з появою нових форм та методів несанкціонованого
доступу до інформації, її поширення, розголошення чи спотворення тощо;
- інформаційна безпека у митній сфері тісно пов’язана та впливає на стан
політичної та військової безпеки України, зокрема, у контексті обставин
потенційної можливої загрози спотворення інформації про митну справу України
на міжнародному рівні, порушення митних правил, зокрема, контрабанди
небезпечних товарів, шляхом приховування чи спотворення інформації про такі
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товари, порушення інформаційної безпеки у сфері електронного декларування
тощо;
- є категорією публічного права, забезпечується за допомогою застосування
методів адміністративного права у сфері реалізації владно-розпорядчих
повноважень;
- інформаційна безпека у митній сфері потребує новітнього, якісного та
гнучкого правового регулювання, використання особливих засобів захисту
інформації, що відповідають вимогам часу, у зв’язку з значною часткою
застосування для збирання, обробки, використання та поширення інформації під
час

здійснення

митної

справи

Інтернет-технологій,

інформаційно-

телекомунікаційних та автоматизованих систем.
Таким чином, виходячи із наведеного вище, можна зробити висновок про
те, що інформаційна безпека у митній сфері є складним багатоаспектним
поняттям. З одного боку, інформаційна безпека у митній сфері є складовою
частиною інформаційної безпеки України в цілому, з іншого – значною мірою
безпека інформації під час здійснення митної справи обумовлює та визначає
загальний стан інформаційної безпеки у державі загалом.
Поряд з цим необхідно відзначити, як випливає із наведеного вище,
інформаційна безпека у митній сфері інтегрує у собі велику кількість напрямів,
охоплює значний обсяг правовідносин, забезпечується за допомогою об’ємного
правового, організаційного, матеріально-технічного інструментарію, у зв’язку з
чим потребує ретельного вивчення у теоретичній науці права, розробці стратегій
забезпечення

інформаційної

безпеки

та

детального,

продуманого

та

комплексного правового регулювання.
Підсумовуючи вищевикладене, аторвом зроблено такі висновки:
На основі грунтовного аналізу видається доцільним запропонувати
розуміння інформаційної безпеки у митній сфері у двох аспектах: у
об’єктивному

та

суб’єктивному.

Зокрема,

у

суб’єктивному

розумінні

інформаційна безпека у митній сфері відображає суб’єктивну оцінку стану
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захищеності інформаційних інтересів особи, суспільства та держави, відчуття
відсутності загроз як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Необхідно
також виділяти і розуміння інформаційної безпеки у митній сфері як явища
об’єктивної дійсності, що відображає інституційну та функціональну складову
досліджуваного
правовими,

поняття:

це

організаційними,

цілеспрямована,

забезпечена

матеріально-технічними

нормативно-

засобами

взаємодія

органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб приватного
і публічного права та фізичних осіб, а також суб’єктів міжнародного права,
направлена на забезпечення охорони та захисту інтересів людини, суспільства та
держави щодо належного збору, використання та формування інформації у
митній сфері, забезпечення належного правового режиму її створення,
зберігання та захисту від несанкціонованого розповсюдження.
У звязку з цим, можна виокремити наступні особливості інформаційної
безпеки у митній сфері:
1) це якісний стан суспільних інформаційних правовідносин, що
характеризується захищеністю життєво важливих інтересів особи, суспільства та
держави, а також відображає взаємодію органів, підприємств, установ,
організацій, фізичних та юридичних осіб, суб’єктів міжнародного права з метою
його досягнення;
2) є ціннісно орієнтованою категорією – здійснюється охорона та захист
інтересів, що складають значну особисту, суспільну або/та суспільну цінність у
межах інформаційних відносин;
3) спрямована на забезпечення правомірності створення, обробки,
використання, поширення, зберігання інформації під час здійснення митної
справи;
4) забезпечується за допомогою нормативно-правових, організаційних,
матеріально-технічних засобів;
5) є динамічною правовою категорією,
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6)

є

категорією

публічного

права,

забезпечується

за

допомогою

застосування методів адміністративного права у сфері реалізації владнорозпорядчих повноважень;
7) потребує новітнього, якісного та гнучкого правового регулювання.
Доцільним також є виділення двох напрямів забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері:
По-перше, це зовнішній напрям – захищеність інформаційних інтересів
людини, суспільства та держави у митній сфері, яка забезпечується шляхом
дотримання визначених інформаційним законодавством України вимог щодо
утворення, поширення, використання та зберігання інформації за різними
режимами доступу (обмеження доступу до конфіденційної, таємної та службової
інформації, а також інформації, що становить державну таємницю), що стає
відомою та надається митним органам під час здійснення митної справи).
По-друге, це внутрішній напрям – стан захищеності інформаційних
ресурсів, баз даних митних органів, які формуються та використовуються ними
під час здійснення митної справи внаслідок чого забезпечується захищеність
інформаційних інтересів людини, суспільства та держави у митній сфері в
цілому, а також авторитету митних органів як в Україні, так і на
зовнішньополітичному рівні, ефективне виконання митних формальностей та
здійснення митного контролю.

1.3 Правові засади інформаційної безпеки у митній сфері
Розвиток суспільства відбувається перманентно та невпинно, у зв’язку з чим
постійно удосконалюються і ускладнюються суспільні зв’язки, взаємодія між
його членами, з’являються нові види та сфери суспільних відносин, створюються
нові суспільні блага, з охорони, отримання, надання яких і складаються
відповідні суспільні зв’язки. Відтак, одним із основних завдань держави як
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суспільно-політичного інституту та права як її важливого інструментарію є
захист таких відносин, забезпечення стабільної динамічної еволюції системи
права та законодавства для виконання такого завдання. Вважаємо, що у відповідь
на всеохоплюючу інформатизацію суспільного життя та проголошення
інформації основним ресурсом для здійснення кожним членом суспільства своєї
життєдіяльності, розвитку суспільних взаємозв’язків, виконання державою своїх
завдань та цілей, необхідно забезпечити випереджаючий розвиток нормативноправового регулювання інформаційних відносин, зокрема, інформаційної
безпеки.
Тобто, перед державою у контексті забезпечення належної взаємодії з
суспільними інститутами та громадянами безпосередньо, модернізації та
оптимізації публічного адміністрування у найважливіших сферах управління
постійно

постає

потреба

інформатизації

та

впровадження

новітніх

інформаційних технологій, використання інформаційно-телекомунікаційних
систем та засобів зв’язку, у зв’язку з чим нагальним питанням є розробка та
удосконалення нормативно-правового регулювання зазначених процесів, у тому
числі, захисту інформації. Більше того, на наш погляд, таке правове регулювання
повинно бути програмним та зорієнтованим на майбутню перспективу розвитку
інформаційних відносин та захисту інформації, охоплювати усі можливі випадки
виникнення реальних та потенційних інформаційних загроз. Не є винятком і
здійснення митної справи, забезпечення інформаційної безпеки у якій є одним із
найважливіших завдань держави. Адже забезпечення інформаційної безпеки
саме у митній сфері є фундаментом для утвердження національної безпеки в
цілому, ефективного здійснення державою зовнішньополітичної діяльності,
захисту державних кордонів, захисту особистих інтересів кожного члена
суспільства.
Тому дослідження правових засад формування і розвитку адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є актуальним та
важливим. Окремі питання інформаційного забезпечення діяльності митних
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органів України розкриті у роботах В. Б. Авер’янова, Г. В. Атаманчука,
І. В. Арістової, Д. М. Бахраха, О. М. Бандурки, І. П. Голосніченко, Є. В. Додіна,
P. A. Калюжного, І. Л. Бачила, В. А. Копилова, О. А. Баранова, Ю. П. Бурила,
Б. А. Кормича, Є. Б. Кубка, В. А. Ліпкана, А. М. Новицького, Г. П. Середи, В. С.
Цимбалюка та ін. Проте на сьогодні відсутні єдині комплексні напрацювання
питання адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, що обумовлює нагальність нашого наукового пошуку.
Переходячи до розкриття правових засад адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері слід, насамперед, зазначити,
що під наведеним поняттям доцільно розуміти сукупність адміністративноправових норм, які регулюють порядок збору, використання та формування
інформації у митній сфері, забезпечення належного правового режиму її
створення, зберігання та захисту від несанкціонованого розповсюдження та
інших зовнішніх і внутрішніх загроз, а також створення та використання під час
здійснення митної справи інформаційно-телекомунікаційних технологій та
сукупність механізмів їх застосування. Очевидним є те, що зазначені норми
містяться у значній кількості нормативно-правових актів, а тому для більш
системного підходу до їх вивчення доцільно розподілити їх на: міжнародноправові

засади

забезпечення

інформаційної

безпеки

у

митній

сфері;

адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки у митній
сфері.
Насамперед розглянемо рівень міжнародних нормативних актів щодо
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. К.З. Шахбазян відзначає, що
на сьогодні ефективно функціонує soft law, що випливає з резолюцій
Генеральної Асамблеї ООН, норми, що дозволяють сформувати майбутню
структуру

механізму

міжнародно-правового

регулювання

міжнародної

інформаційної безпеки [10, с. 10]. В ООН над цими питаннями працюють три
комітети Генеральної Асамблеї. Загальне бачення проблем майбутнього
інституту міжнародної інформаційної безпеки відображено в резолюції за
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доповідями другого комітету – «Створення глобальної культури кібербезпеки»
(А/RES/57/239). На думку автора, «на сьогодні у міжнародному інформаційному
праві склалося два підходи до міжнародно-правового регулювання інституту
міжнародної інформаційної безпеки. Прихильники першого наполягають на
комплексному підході до правового регулювання міжнародної інформаційної
безпеки – із створенням міжнародно-правового механізму глобального
інформаційного захисту від будь-яких інформаційних загроз, створенням
спеціального міжнародного суду з інформаційних злочинів, спільній розробці
технологій глобального захисту від інформаційних нападів. Другий підхід не
передбачає комплексного міжнародно-правового регулювання інформаційної
безпеки. Передбачається виділення тільки терористичної та кримінальної
складових» [11, с. 10].
У

1996

р. на

інформаційного

Міжнародній

суспільства

та

конференції

глобальної

з проблем становлення

цивілізації

було

обговорено

концепцію міжнародної інформаційної безпеки. На 53-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН на основі консенсусу прийнято Резолюцію 53/70 від 4 грудня
1998 р., в якій зазначалося, що міжнародне співтовариство визнає проблему
інформаційної безпеки як багатоаспектний стратегічний напрям взаємодії
держав у глобальному світі. Упродовж останніх років питання міжнародної
інформаційної безпеки постійно обговорювалися Генеральною Асамблеєю ООН,
результатом чого стало прийняття низки міжнародних нормативних актів, серед
яких слід виділити: Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 53/73 «Роль науки і
техніки в контексті міжнародної безпеки і роззброєння» (1999 р.), в якій
зазначалося, що новітні технології справляють як позитивний, так і негативний
вплив на економічний та соціальний розвиток країн третього світу, і
запропоновано встановити жорсткі обмеження на експорт новітніх матеріалів,
обладнання та технологій у країни, що розвиваються; Резолюцію Генеральної
Асамблеї ООН 53/70 «Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у
контексті міжнародної безпеки» (1999 р.), в якій наголошується на необхідності
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розробки міжнародно-правової бази та вироблення документів на рівні конвенції
і закріплення міжнародних принципів у національних законодавствах. Ця
Резолюція стала основою предметного розгляду проблеми міжнародної
інформаційної безпеки на рівні ООН, формування нового міжнародно-правового
режиму, суб’єктом якого є ІКТ-технології та методи їх використання; Резолюцію
Генеральної Асамблеї ООН 56/121 (2001 р.) «Боротьба зі злочинним
використанням інформаційних технологій»; Резолюцію Генеральної Асамблеї
57/53 (2002 р.) про важливість обговорення існуючих та потенційних викликів у
сфері інформаційної безпеки; Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 57/239
(2003

р.)

«Створення

глобальної

культури

кібербезпеки»;

Резолюцію

Генеральної Асамблеї ООН 60/45 «Досягнення у сфері інформатизації і
телекомунікацій

у контексті

міжнародної

безпеки» (2005

р.), в якій

наголошується на необхідності продовження багатосторонніх консультацій щодо
існуючих та потенційних інформаційних загроз і створення міжнародних
концепцій стосовно безпеки глобальних інформаційних та телекомунікаційних
систем [12, с.51].
Щодо правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки у
Європейському Союзі, то слід зазначити, що становлення політики забезпечення
інформаційної безпеки у наведеному регіоні базується на досить давніх
традиціях. Зокрема, зазначене питання регулюється відповідно до таких
міжнародно-правових актів: Рамкове рішення Ради Міністрів ЄС щодо атак на
інформаційні системи від 17 січня 2005 року. Наведений документ має за мету
забезпечити мінімально необхідну міру зближення, забезпечення єдності
практики для найбільш поширених форм кримінальної діяльності у сфері
інформаційних систем, зокрема, незаконний доступ, незаконне втручання у
систему та дані [13]. У Рішенні надано визначення кіберзлочинності, а також
прийнято

повідомлення

Європейської

Комісії

«Захист

Європи

від

широкомасштабних кібер-атак та руйнувань: посилення рівня підготовленості,
безпеки та стійкості», згідно з яким окреслено основні проблеми, які потребують
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реагування ЄС, необхідні заходи для посилення безпеки та здатності
європейської інформаційної інфраструктури протистояти негативному впливу
[14]. Зауважено, що основними викликами для безпеки інформаційних мереж у
ЄС слід вважати некоординовані національні підходи до безпеки таких мереж,
відсутність партнерства на європейському рівні з окресленої проблеми, взаємодії
державного та приватного сектору, обмежені можливості попереджувальних
заходів та оперативного реагування та безпекові інциденти [15, с. 40].
Розглядаючи чинну національну систему законодавства у сфері правового
регулювання захисту інформації, забезпечення інформаційної безпеки у митній
сфері, зокрема, слід звернути увагу на численність нормативно-правових актів
різної юридичної сили, якими регулюється зазначене питання. Очевидним є те,
що для цілей нашого дослідження весь наведений масив актів необхідно
систематизувати з метою логічного викладення матеріалу та ефективного
системного аналізу діючого законодавства. Відтак, досліджуване нами питання
регулюють як нормативно-правові акти, які вміщують загальні, так і спеціальні
норми, як законодавчі акти, так і підзаконні нормативно-правові акти. З огляду
на особливість досліджуваного інституту та стану законодавства у наведеній
сфері, підхід, за якого систему таких актів доцільно розкривати за юридичною
силою, не буде ефективним та не відобразить сутність і місце кожного акту у
адміністративно-правовому забезпеченні інформаційної безпеки у митній сфері.
Тому

усю

сукупність

нормативно-правових

актів,

що

складають

адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
доцільно запропонувати поділити за сферою правового регулювання на:
1)

адміністративно-правове

забезпечення

зовнішнього

напряму

інформаційної безпеки у митній сфері – забезпечення правового режиму
утворення, поширення, використання та зберігання інформації за різними
режимами доступу;
2)

адміністративно-правове

інформаційної

безпеки

у

митній

забезпечення
сфері

–

внутрішнього
забезпечення

напряму

захищеності
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інформаційних ресурсів, баз даних митних органів, які формуються та
використовуються ними під час здійснення митної справи.
У свою чергу, кожну із наведених груп нормативно-правових актів можна
також розподілити на а) нормативно-правові акти загального характеру
(адміністративно-правові

норми

поширюються

на

правове

регулювання

забезпечення інформаційної безпеки в усіх сферах публічного управління та
суспільного життя) та б) нормативно-правові акти спеціального характеру
(адміністративно-правові

норми

поширюються

на

правове

регулювання

забезпечення інформаційної безпеки виключно у митній сфері).
Правовою

основою

та

відправною

точкою

для

усієї

системи

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є
Конституція України, відповідно до положень якої встановлюється, що «захист
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього
Українського народу» [16].
Надалі доцільно розкрити групу адміністративно-правового забезпечення
зовнішнього напряму інформаційної безпеки у митній сфері. Розглянемо,
насамперед, нормативно-правові акти загального характеру у наведеній групі. До
таких слід віднести цілу низку Законів України: «Про інформацію» від
02.10.1992 №2657-ХІІ, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010
№№2297-VII, «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI,
«Про державну таємницю» від 21.01.1994 №3855-ХІІ, «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 №80/94-ВР, «Про
телекомунікації» від 18.11.2003 №1280-ІV, «Про електронні документи та
електронний документообіг» від 22.05.2003 №851-ІV, «Про електронні довірчі
послуги» від 05.10.2017 №2155-VІІІ,
Зокрема, Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ
визначає основні види інформації, та відповідно до таких видів встановлює
правові вимоги до її збирання, використання, поширення та зберігання.
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Відповідно до Закону регулюється питання, що слід віднести до інформації з
обмеженим доступом, а яка інформація є доступною для поширення та
опублікування. Також Закон закріплює основні принципи інформаційних
відносин, серед яких «відкритість, доступність інформації, свобода обміну
інформацією, достовірність і повнота інформації; правомірність одержання,
використання, поширення, зберігання та захисту інформації; також визначено,
що одним із основних напрямів державної інформаційної політики є
забезпечення інформаційної безпеки України» [17].
Закони України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №№2297VII та «Про державну таємницю» від 21.01.1994 №3855-ХІІ, закріплюють
спеціальні норми щодо правового регулювання збирання, зберігання, обробки та
поширення окремих видів інформації з обмеженим доступом. Відповідно, Закон
України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №№2297-VII
спрямований на створення додаткових правових гарантій захисту конфіденційної
інформації – персональних даних у ході їх обробки. Визначає, що «персональні
дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована
або може бути конкретно ідентифікована. Також встановлюється, що
використання персональних даних володільцем здійснюється у разі створення
ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється розголошувати
відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних
яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними» [18].
Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 №3855-ХІІ
регулює відомості можуть бути віднесені до державної таємниці – «вид таємної
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки,
зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення
яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку,
встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні
державою» [19]. Також Закон встановлює порядок віднесення інформації до
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державної таємниці, охорону державної таємниці та контроль за додержанням
законодавства про державну таємницю.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939VI регулює особливі вимоги до використання, збирання, обробки, поширення та
зберігання інформації, яка створюється у процесі реалізації суб’єктами владних
повноважень своїх державно-владних функцій [20].
Надалі зауважимо, що Закони України «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 №80/94-ВР [21],
«Про телекомунікації» від 18.11.2003 №1280-ІV [22], «Про електронні довірчі
послуги» від 05.10.2017 №2155-VІІІ [23], «Про електронні документи та
електронний документообіг» від 22.05.2003 №851-ІV [24] спрямовані на правове
регулювання захисту інформації та забезпечення інформаційної безпеки під час
застосування

інформаційно-телекомунікаційних

технологій,

«створення,

відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та
знищення електронних документів» [24].
Зокрема, визначення важливим категоріям у даній сфері надано у Законі
України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
від 05.07.1994 №80/94-ВР – встановлено, що слід розуміти під поняттями
блокування інформації в системі, виток інформації, доступ до інформації,
знищення інформації. Визначено, що «захист інформації в системі – діяльність,
спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі, а
інформаційно-телекомунікаційна система – сукупність інформаційних та
телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине
ціле; комплексна система захисту інформації – взаємопов'язана сукупність
організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту
інформації криптографічний захист інформації – вид захисту інформації, що
реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних
(ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації,
підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо; несанкціоновані дії
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щодо інформації в системі – дії, що провадяться з порушенням порядку доступу
до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства та ін.». [21].
Переходячи

до

аналізу

спеціальних

норм

зовнішнього

напряму

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, зауважимо, що вони
містяться переважно у Митному кодексі України від 13.03.2012 №4495-VI [9].
Відповідно до Кодексу, «інформація, що стосується митної справи, отримана
митними органами, може використовуватися ними виключно для митних цілей і
не може розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи органу, що надав таку
інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам
державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами
України. Інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних
засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний
кордон України, що збирається, використовується та формується митними
органами, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з
урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом. За
розголошення інформації, зазначеної у цій статті, посадові особи митних органів
несуть відповідальність згідно із законом. Не вважається розголошенням
надання знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої
аналітичної інформації, інформації щодо загальних питань роботи митниці,
інформації, яка не стосується конкретних фізичних та/або юридичних осіб і не
може

становити

комерційну

таємницю,

інформація,

яка

стосується

правопорушень, а також публічне обговорення в засобах масової інформації та
суспільстві проблем митної справи» [9].
Як бачимо, правове регулювання зовнішнього напряму забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері представлене значною кількістю
нормативно-правових актів загального характеру (інформаційне законодавство),
правові вимоги яких щодо збирання, обробки, використання, поширення та
зберігання інформації поширюються на всі сфери суспільного життя та
публічного управління. Поряд з тим, нормативно-правовий акт спеціального
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характеру – Митний кодекс України містить окремі загальні положення щодо
обмеження поширення інформації з обмеженим доступом, які є тотожними
принципам поширення інформації, що закріплені у загальному законодавстві.
Митний

кодекс

України

з

питання

правового

регулювання

режиму

використання, обробки, зберігання та поширення інформації закріплює норми,
що є фактично бланкетними – відсилають до правових норм інформаційного
законодавства. Тому слід відзначити той факт, що правове регулювання
зовнішнього напряму забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
здійснюється за допомогою системного застосування положень інформаційного
законодавства і законодавства, що регулює здійснення митної справи, та
характеризується недостатністю правових норм, що регулюють спеціальні
питання забезпечення інформаційної безпеки саме у митній сфері.
Перейдемо до дослідження групи адміністративно-правового забезпечення
внутрішнього напряму інформаційної безпеки у митній сфері.
Щодо нормативно-правових актів загального характеру у наведеній групі,
то значне місце у ній посідають міжнародно-правові акти. Зокрема, це
Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22.07.2000 [25],
Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне
завдання у новому тисячолітті» від 12.12.2003 [26] тощо. Окінавська хартія
глобального інформаційного суспільства від 22.07.2000 проголошує необхідність
запровадження інформаційних технологій в усі сфери суспільного життя.
Зокрема, за її положеннями, пропонується (п. 6) будувати роботу, зокрема, у
такому напрямі, як активне використання ІТ в державному секторі, сприяння
наданню в режимі реального часу послуг, потрібних для підвищення рівня
доступності влади для всіх громадян [25]. А Декларація принципів «Побудова
інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» від
12.12.2003 у розділі «B» визначає ключові принципи побудови відкритого для
всіх інформаційного суспільства: 1) сприяння органів державного управління й
усіх зацікавлених сторін застосуванню ІКТ із метою розвитку. Підкреслено, що
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органи державного управління, приватний сектор, громадянське суспільство,
міжнародні

організації

мають

відігравати

важливу

роль

у

розвитку

інформаційного суспільства, брати на себе відповідальність за це і за можливості
брати участь у процесах ухвалення рішень [26].
Таким чином, з огляду на такі положення, міжнародна спільнота, виходячи
із наявних тенденцій розвитку суспільних відносин пропагує та рекомендує усім
органам державної влади запроваджувати у власній діяльності під час здійснення
публічного

адміністрування

інформаційні

технології,

створювати

та

удосконалювати власні інформаційно-телекомунікаційні системи з метою
спрощення такого адміністрування, обробки та використання інформації, її
захисту, доступності для громадськості публічних адміністративних послуг та
покращення взаємодії держави і недержавного сектору економіки, окремих
громадян.
В Україні на сьогодні прийнято ряд нормативно-правових актів, які
регулюють розвиток інформаційного суспільства, в тому числі і запровадження
інформаційно-телекомунікаційних систем у діяльність органів державної влади.
Зокрема, це Закони України «Про Концепцію Національної програми
інформатизації» від 04.02.1998 №75/98-ВР [27] та «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 №537-V
[8]. Відповідно до Закону від 04.02.1998 №75/98-ВР [27], слід «розробити типову
структуру інформаційно-аналітичних центрів органів державної влади і
місцевого

самоврядування.

Формування

інформаційно-аналітичної

та

програмно-технічної бази дасть можливість органам державної влади і місцевого
самоврядування повно і оперативно аналізувати та оцінювати ситуацію в усіх
сферах і галузях діяльності суспільства. З цією метою необхідно здійснити
інтеграцію існуючих інформаційних систем органів державної влади і органів
місцевого самоврядування та інформаційних ресурсів, тобто створити єдину
інформаційно-телекомунікаційну систему збору, обробки та передачі даних,
необхідних для прийняття стратегічно важливих рішень у сфері економіки,
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внутрішньої та зовнішньої політики. Інформаційна безпека є невід'ємною
частиною політичної, економічної, оборонної та інших складових національної
безпеки» [27].
Як бачимо, наведеним законом від 1998 року закріплені стратегічні
програмні

положення

щодо

створення

якісної

системи

інформаційно-

телекомунікаційних мереж усіх органів державної влади та забезпечення у них
інформаційної безпеки, значну увагу приділено саме різним засобам захисту
інформації, що створюватиметься, оброблятиметься та зберігатиметься у таких
системах, а також пакету спеціального нормативно-правового регулювання
даного питання, розробки державних стандартів у зазначеній сфері. Проте такі
положення не реалізовані і на сьогодні, у зв’язку з чим залишаються
програмними та потребують насамперед розробки якісного спеціального
законодавства у зазначеній сфері.
Виходячи із положень Закону від 09.01.2007 №537-V [8], також однією із
стратегічних

цілей

визначено

«використання

ІКТ

(інформаційно-

телекомунікаційних технологій) для вдосконалення державного управління,
відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії
між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і
фізичними та юридичними особами та захист інформаційних прав громадян,
насамперед щодо доступності інформації, захисту інформації про особу,
підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику «інформаційної
нерівності»; вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних
відносин та покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання
новітніх ІКТ» [8]. Варто також відзначити нечіткість, засадничість та
декларативність норм щодо впровадження інформаційних технологій у
діяльності державних органів та забезпечення інформаційної безпеки, що
говорить про необхідність проведення подальшої роботи у законодавчій сфері,
розробки якісного спеціального законодавства з правового регулювання даного
питання.
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Схожі декларативні положення закріплені й у таких підзаконних
нормативно-правових актах, як Укази Президента України «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України» від 6 травня 2015 року, «Про Стратегію
національної безпеки України» від 26.05.2015 №287/2015 [4] та «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про
Доктрину інформаційної безпеки України» від 25.02.2017 №47/2017 [28] тощо.
Поряд з тим, прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних

та

інформаційно-телекомунікаційних

системах»

від

29.03.2006 №373 [29], відповідно до якої врегульовано окремі деталі захисту
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Зокрема, відзначено,
що «відкрита інформація під час обробки в системі повинна зберігати цілісність,
що забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, які можуть
призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення. Усім
користувачам повинен бути забезпечений доступ до ознайомлення з відкритою
інформацією. Модифікувати або знищувати відкриту інформацію можуть лише
ідентифіковані та автентифіковані користувачі, яким надано відповідні
повноваження. Під час обробки службової і таємної інформації повинен
забезпечуватися

її

захист від

несанкціонованого

та

неконтрольованого

ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення» [29]. Проте
доцільно зауважити, що наведена постанова Кабінету Міністрів України попри
детальний та конкретний характер правових норм, що закріплені у ній, потребує
подальшого розвитку та деталізації таких норм у відомчих нормативних актах,
розробки більш детальних та поетапних норм щодо захисту інформації в
інформаційних,

телекомунікаційних

та

інформаційно-телекомунікаційних

системах із використанням спеціально-технічної термінології.
Надалі перейдемо до розкриття змісту нормативно-правових актів
спеціального характеру, що стосуються адміністративно-правового забезпечення
внутрішнього напряму інформаційної безпеки у митній сфері. До таких актів
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насамперед також доцільно віднести міжнародно-правові акти. Відтак,
Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від
18.05.1973, яка набрала чинності для України 15.09.2011 року згідно листа
Міністерства закордонних справ України від 05.08.2011 № 72/12-612-2439 [30],
визначає, що «для забезпечення митних операцій митна служба застосовує
інформаційні технології у випадку, якщо вони є економічно вигідними та
ефективними для митних служб та для торгівлі. Митна служба визначає умови
їхнього застосування. Нові чи змінені норми національного законодавства
повинні передбачати: – електронні способи обміну інформацією як альтернативу
вимозі представлення письмових документів; - поєднання електронних та
документарних методів посвідчення дійсності та ідентичності; - право митної
служби залишати в себе інформацію для використання у митних цілях та, у разі
потреби, обмінюватися такою інформацією з іншими митними службами та з
усіма іншими користувачами, якщо це допускається законом, за допомогою
електронних

способів

обміну

інформацією»

[30].

Наведена

Конвенція

встановлює необхідність у рамках уніфікації митних формальностей для усіх
держав послуговуватися інформаційно-телекомунікаційними ресурсами при
здійсненні митної справи. Відповідно, національне законодавства зобов’язане
забезпечити якісне правове регулювання утворення та використання таких
ресурсів, а також захист інформації, яка у них створюється, зберігається,
обробляється тощо.
Надалі слід розглянути положення Митного кодексу України від 13.03.2012
№4495-VI, який містить загальні положення щодо застосування інформаційних
ресурсів під час здійснення митної справи. Зокрема, у ньому зазначено, що
«проведення передбачених цим Кодексом митного контролю та митного
оформлення

товарів,

транспортних

засобів

комерційного

призначення

здійснюється з використанням інформаційних технологій, у тому числі
заснованих

на

інформаційних,

телекомунікаційних

та

інформаційно-

телекомунікаційних системах, і засобів їх забезпечення, що функціонують на
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національному та/або міжнародному рівні. Впровадження інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем здійснюється
відповідно до міжнародних стандартів та стандартів України. Створення та
функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів,
автоматизованої

системи

митного

інформаційного

веб-порталу

оформлення

«Єдине

вікно

та

для

єдиного

державного

міжнародної

торгівлі»

забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику» [9]. Також Кодексом надано чітке розуміння, що слід розуміти
під поняттям «інформаційні ресурси», встановлено реалізацію механізму
«Єдиного вікна». Поряд з тим, відзначено, що захист електронної інформації в
інформаційних системах митних органів та суб’єктів, що беруть участь в
інформаційних

відносинах,

здійснюється

в

порядку,

визначеному

законодавством. Таким чином, чіткого порядку та процедури забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері під час використання інформаційних
ресурсів та технологій Митним кодексом України не встановлено.
Важливим

нормативно-правовим

актом

щодо

спеціального

адміністративно-правового регулювання внутрішнього напряму інформаційної
безпеки у митній сфері є розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи
«Електронна митниця» від 17.09.2008 №1236-р [31]. Відповідно до її положень,
створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»
«дасть можливість підвищити якість митного регулювання та вдосконалити
митне

адміністрування

шляхом:

автоматизації:

адміністрування

митних

платежів; процесів виявлення та обліку порушень митних правил; системи
формування, збору, обробки та накопичення інформації для формування митної
статистики; інтеграції системи аналізу ризиків до автоматизованих систем
митного оформлення; запровадження електронного цифрового підпису для
посадових осіб митних органів; створення системи електронного документообігу
та

електронного

декларування;

забезпечення

цілісності,

достовірності,
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актуальності та доступності інформації; удосконалення механізму доступу до
інформаційних ресурсів органів державної влади; організації каналів зв'язку між
підрозділами митних органів різного рівня з використанням сучасних технологій
передачі даних; організації міжнародних каналів зв'язку для виконання угод з
інформаційного обміну; комплексного впровадження засобів криптографічного
та технічного захисту інформації, ідентифікації та автентифікації користувачів;
захисту інформації від несанкціонованого та неконтрольованого ознайомлення,
модифікації, знищення, копіювання, поширення; створення комплексних систем
захисту інформації на базі типових рішень та відомчого центру сертифікації
ключів Держмитслужби» [31].
Доцільно звернути увагу на дослідження П.В.Пашка, який розкрив основні
етапи розвитку Єдиної автоматизованої системи Державної митної служби
України [32]. Науковець виділяє наступні етапи: «1) 1992-1993 поступове
впровадження системи збирання й обробки електронних копій вантажних
митних декларацій (ВМД), яка містила програмне забезпечення «Інспектор»; 2)
1994-1995 – розпочато впровадження в митних органах відомчої системи
електронної пошти; 3) січень 1996 р. – розробка системи «Контролю доставки
вантажів у митниці призначення»; 4) 1998 р. – введено в промислову
експлуатацію транспортну мережу супутникового зв'язку (ТМСЗ). Державна
митна служба України ввела в дію такий важливий елемент Єдиної
автоматизованої інформаційної системи митних органів, як центральна база
даних. У 2005 р. почався п'ятий етап розбудови ЄАІС ДМСУ в рамках створення
багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»» [32].
Надалі поглиблення та специфікація правового регулювання забезпечення
інформаційної безпеки здійснювалася відповідно до наступних підзаконних
нормативно-правових актів: Концепції створення, упровадження і розвитку
системи електронного декларування товарів, затверджена наказом Державної
митної служби України від 18.10.2006 р. № 907, Положення про Єдину
автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України,
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затверджене наказом Державної митної служби України від 04.11.2010 р. №
1341, Концепції інтегрування системоутворювальних компонентів технічних та
спеціальних засобів митного контролю з автоматизованою системою митного
оформлення Державної митної служби України, затверджена наказом Державної
митної служби України від 28.03.2012 р. № 191, наказом Державної митної
служби України від 1.03.2013 р. № 61 «Про затвердження специфікацій форматів
електронних повідомлень» та ін.
Н.Литвин зауважує, що сьогодні до складу ЄАІС митних органів
зараховують такі елементи: автоматизовану інформаційну систему «Центр»;
автоматизовану

систему

митного

оформлення

(АСМО);

відомчу

телекомунікаційну мережу митних органів; локальні обчислювальні мережі
митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій; інформаційнотелекомунікаційний

комплекс

митних

органів

«Електронна

пошта»;

адміністративно-правову інформаційну підсистему; підсистему інформаційного
забезпечення; систему електронного документообігу; комплексну систему
захисту інформації; підсистему криптографічного захисту інформації; систему
електронного цифрового підпису [33, с. 274; 34].
Аналізуючи досліджений матеріал, відзначаємо позитивні тенденції
формування і розвитку правових засад адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, які полягають у активному розвитку
нормативно-правового регулювання застосування інформаційних технологій під
час здійснення митної справи та забезпечення інформаційної безпеки у
інформаційно-телекомунікаційних

системах

органів

митниці,

розробці

механізмів криптографічного захисту інформації митниці, правове регулювання
застосування електронного цифрового підпису.
Поряд з тим, правові засади формування і розвитку адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері характеризуються
численними недоліками, на які доцільно звернути увагу. Зокрема, це:
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- розрізненість,

несистемність

та

неузгодженість

адміністративно-

правових норм, якими регулюється механізм забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері: зазначене питання регулюється відповідно до великої
кількості нормативно-правових актів законодавчого та підзаконного характеру –
частково досліджуване питання регламентоване інформаційним законодавством,
частково – законодавством, що регулює безпосередньо діяльність органів
митниці;
- декларативність основних положень нормативно-правових актів, якими
регулюється забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, а, насамперед,
під час застосування інформаційно-телекомунікаційних систем: прийнята велика
кількість нормативно-правових актів як загального характеру, так і галузевих,
відповідно до яких проголошується необхідність інформатизації та автоматизації
процесу здійснення митних формальностей, забезпечення інформаційної безпеки
у даній сфері, проте у них відсутні чіткі законодавчі, організаційні та
матеріально-технічні механізми реалізації наведених програмних норм;
- регулювання основоположних питань забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері (насамперед, під час застосування інформаційних
технологій, електронного документообігу, автоматизованих систем, створення
системи «Електронна митниця») здійснюється на рівні підзаконних нормативноправових актів, що позбавляє правове регулювання у досліджуваній сфері такої
важливої ознаки, як стабільність та співмірність цілей правового регулювання та
його засобів;
- відсутність спеціального законодавчого акту, яким було би визначено
окремі питання формування і розвитку адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, а насамперед утворення служби захисту
інформації або призначення осіб, на яких покладається забезпечення захисту
інформації та контролю за ним, сукупність правових, організаційних та
матеріально-технічних принципів, засад, засобів та заходів забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері.
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Висновки до розділу 1
Розкриття теоретичних засад адміністративно-правового забезпечення
інформаційної

безпеки

у

митній

сфері

зумовлює

здійснення

аналізу

доктринального доробку інформаційної безпеки загалом, а також у митній сфері,
зокрема. В існуючих наукових працях приділяється значна увага підходам до
визначення соціально-правової природи досліджуваного явища, класифікації
видів

інформаційної

безпеки,

співвідношення

економічної

безпеки

та

інформаційної безпеки, оборони та інформаційної безпеки, екологічної безпеки
та інформаційної безпеки тощо.
Митна сфера є особливою сферою національних інтересів, публічного
управління, діяльність у якій спрямована на забезпечення захищеності митних
інтересів України. Здійснення митної справи зумовлено реалізацією суверенітету
Української держави, її функцій та правосуб’єктності. Тому забезпечення
митних інтересів та митної безпеки є важливою складовою забезпечення
державної та національної безпеки України в цілому. Водночас при здійсненні
митної справи митні органи стають суб’єктами інформаційних відносин,
збирають, формують та використовують значну кількість інформації, яка
характеризується

різними

правовими

режимами

доступу,

зберігання,

використання та поширення якої повинне бути забезпечене чітко до вимог
чинного

інформаційного

забезпечуються

законодавства.

інформаційно-технічними

Вони

задля

ресурсами,

своєї

базами

діяльності
даних,

від

достовірності та належної охорони інформації у яких залежить якісність та
ефективність проведення митних формальностей.
При з’ясуванні сутності інформаційної безпеки у митній сфері доцільно
виходити з того, що це невід’ємна складова цілісної комплексної системи
інформаційної безпеки України, що поєднує особисті, суспільні та державні
інтереси, від ефективності та якості якої залежить у цілому стан інформаційної
безпеки України. За суб’єктивним підходом інформаційна безпека у митній
сфері становить суб’єктивну оцінку стану захищеності інформаційних інтересів
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особи, суспільства та держави, відчуття відсутності загроз як зовнішнього, так і
внутрішнього характеру. В об’єктивному контексті інформаційна безпека у
митній сфері – це цілеспрямована, забезпечена нормативно-правовими,
організаційними, матеріально-технічними засобами взаємодія органів державної
влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб приватного і публічного
права та фізичних осіб, а також суб’єктів міжнародного права, спрямована на
забезпечення охорони та захисту інтересів людини, суспільства та держави щодо
належного збору, використання та формування інформації у митній сфері,
забезпечення належного правового режиму її створення, зберігання та захисту
від несанкціонованого розповсюдження.
При цьому основними є два напрями забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері: 1) зовнішній (захищеність інформаційних інтересів людини,
суспільства та держави у митній сфері, яка забезпечується шляхом дотримання
визначених інформаційним законодавством України вимог щодо утворення,
поширення, використання та зберігання інформації за різними режимами
доступу); 2) внутрішній (стан захищеності інформаційних ресурсів, баз даних
митних органів, які формуються та використовуються ними під час здійснення
митної справи).
Правові засади адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері можна визначити як сукупність адміністративноправових норм, які регулюють порядок збору, використання та формування
інформації у митній сфері, забезпечення належного правового режиму її
створення, зберігання та захисту від несанкціонованого розповсюдження та
інших зовнішніх і внутрішніх загроз, а також створення та використання під час
здійснення митної справи інформаційно-телекомунікаційних технологій та
сукупність механізмів їх застосування. Видається доцільним існуючі правові
засади інформаційної безпеки у митній сфері поділяти на два основні види:
міжнародні та внутрішньодержавні.
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РОЗДІЛ 2
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У МИТНІЙ СФЕРІ
2.1 Загальна характеристика механізму адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
Інформаційна безпека у митній сфері є тією політико-правовою цінністю, на
забезпечення якої спрямована низка правових, організаційних, матеріальнотехнічних та інших ресурсів держави. Поряд з тим, оскільки гарантування
інформаційної безпеки становить публічний інтерес, значна роль у правових
відносинах

щодо

забезпечення

інформаційної

безпеки

належить

адміністративно-правовим нормам та засобам. Проте очевидним є те, що мета
адміністративно-правового регулювання – досягнення стану захищеності
інформаційних правовідносин у митній сфері не може бути досягнута лише за
допомогою прийняття та опублікування законодавчим органом держави
адміністративно-правових норм, визнання їх загальнообов’язковими. Для
наведених цілей необхідно забезпечити втілення відповідних норм у реальні
суспільні відносини. Відтак адміністративно-правові норми становлять елемент
механізму адміністративно-правового забезпечення, що включає в себе як
нормативний, так і організаційно-правовий елементи, а також відображає
кінцевий результат адміністративно-правового регулювання у відповідній сфері.
Тобто

саме

завдяки

механізму

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері вдається перетворити нормативність та
декларативність адміністративно-правових норм у реальний стан суспільних
правовідносин.
Перш ніж перейти до безпосереднього розкриття спеціальних питань
механізму адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
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митній сфері та його складових, доцільно з’ясувати понятійно-категоріальний
апарат та визначити, що слід розуміти під досліджуваною правовою категорією.
На думку І.П. Голосніченка, під механізмом адміністративно-правового
регулювання необхідно розуміти «сукупність адміністративно-правових засобів,
за допомогою яких справляється вплив на відносини, що виникають в процесі
здійснення виконавчої влади» [35, с.20-21]. До елементів, які входять до
структури механізму адміністративно-правового регулювання, він відносить:
«норми адміністративного права, адміністративно-правові відносини, акти
тлумачення норм адміністративного права та акти реалізації адміністративноправових норм і відносин» [35, с. 20-21].
Наведену позицію підтримує С.Г. Стеценко, який дає таке визначення
механізму адміністративно-правового регулювання, як «сукупності правових
засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних
відносин у сфері адміністративного права» [36, с. 62–67].
На думку В. В. Галунька, «під механізмом адміністративно-правового
регулювання

слід

розуміти

засоби

функціонування

єдиної

системи

адміністративно-правового регулювання з метою забезпечення прав, свобод і
публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, функціонування
громадянського суспільства і держави. Механізм адміністративно-правового
регулювання дозволяє охопити весь процес правового регулювання, представити
його в системно-динамічному вигляді, розкрити його структуру, взаємозв’язок і
взаємодію всіх елементів» [37, с. 87-97]. До складових елементів механізму
адміністративно-правового

регулювання

він

відносить:

«норми

адміністративного права та їх зовнішнє вираження – джерело права; публічну
адміністрацію; принципи діяльності публічної адміністрації; індивідуальні акти
публічної

адміністрації;

адміністративно-правові

відносини;

форми

адміністративного права; тлумачення норм адміністративного права; методи
адміністративного права; процедури реалізації адміністративно-правових норм»
[37, с. 87-97].
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Як випливає з наведених доктринальних положень, автори в цілому
однаково

трактують

сутність

механізму

адміністративно-правового

регулювання, визначаючи його як сукупність адміністративно-правових засобів,
за

допомогою

яких

здійснюється

адміністративно-правовий

вплив

на

правовідносини, динамічну структуру, яка забезпечує втілення адміністративноправових норм у реальні суспільні відносини. Попри те, науковці по-різному
інтерпретують структуру механізму адміністративно-правового регулювання.
З огляду на розглянуті судження можна виділити вузький (механізм
адміністративно-правового

регулювання

складається

з

адміністративно-

правових: 1) норм, 2) відносин, 3) актів тлумачення та 4) актів реалізації норм
адміністративного права) та широкий (механізм адміністративно-правового
регулювання поряд із наведеними також вміщує інші елементи – публічна
адміністрація, форми адміністративного права, методи адміністративного права,
процедури реалізації адміністративно-правових норм тощо) підходи до
розуміння структури механізму адміністративно-правового регулювання. У свою
чергу, ми вважаємо, що погляд В.В.Галунька [37, с. 87-97], яким представлено
широкий підхід до визначення елементів механізму адміністративно-правового
регулювання є певною мірою дискусійним, оскільки науковець до механізму
відносить такі елементи, які можуть входити до змісту інших елементів
(наприклад, публічна адміністрація та принципи її діяльності можуть
охоплюватися у такому елементі, як адміністративно-правові відносини, який
також виділений науковцем). Таким чином, виділення занадто великої кількості
елементів

структури

механізму

адміністративно-правового

регулювання

загромаджують його визначення та не несуть належного практичного і
наукового навантаження.
Звертаючись до інших підходів та визначень механізму адміністративноправового регулювання, доцільно зауважити, що З.С. Гладун «механізм
адміністративно-правового регулювання наповнює наступними елементами:
норми права – загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені з метою
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регулювання суспільних відносин; акти реалізації норм права – процес
фактичного втілення в життя приписів правових норм через поведінку суб’єктів
адміністративного права; правові відносини – вольові суспільні відносини, що
виникають на основі норм права. Функціональні складові частини механізму
адміністративно-правового регулювання: юридичні факти; правова свідомість і
правова культура; законність; акти тлумачення норм права; акти застосування
норм права» [38, с.10].
О. Ф. Скакун пропонує таке визначення механізму правового регулювання
як «узята в єдності система правових засобів, способів і форм, за допомогою
яких нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин,
задовольняються інтереси суб’єктів права, встановлюється і забезпечується
правопорядок» [39, с. 656]. На думку Л. М. Шестопалової, «механізм правового
регулювання суспільних відносин – це комплексне явище, сукупність правових
засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів суспільних відносин приводиться
у відповідність до приписів, що містяться у нормах права» [40, с. 197].
Звертаючись

до

більш

спеціальних

визначень

поняття

механізму

забезпечення інформаційної безпеки, відзначимо, що Г. О. Шлома, розглядаючи
адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніш
справ України, пропонує таке визначення механізму адміністративно-правового
забезпечення: «Це динамічна система правових форм, засобів і заходів впливу на
поведінку суб’єктів через встановлення їхніх прав та обов’язків щодо створення,
передачі, використання, зберігання, зміни, знищення конфіденційних службових
відомостей, дія і взаємодія яких спрямовані на запобігання порушенню режиму
службової таємниці чи на його відновлення у разі порушення» [41, с. 15]. І.Р.
Березовська зазначає, що «структурними елементами механізму застосування
адміністративно-правових засобів забезпечення інформаційної безпеки є: а)
норми адміністративного права, що закріплюють права та обов’язки учасників
взаємодії у сфері забезпечення інформаційної безпеки; б) адміністративноправові відносини, що складаються у процесі спільної діяльності суб’єктів
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взаємодії у сфері забезпечення інформаційної безпеки; в) акти реалізації прав та
обов’язків учасників взаємодії, що виражаються у втіленні приписів норм
адміністративного

права

у

процесі

взаємодії

суб’єктів

забезпечення

інформаційної безпеки» [42, с.33].
Виходячи з наведених міркувань, вважаємо за доцільне сформулювати
власне визначення поняття механізму адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері. Під ним слід розуміти динамічну
взаємопов’язану

сукупність

правових

засобів,

за

допомогою

яких

адміністративно-правові норми реалізується в упорядкованих суспільних
відносинах, досягається забезпечення охорони та захисту інтересів людини,
суспільства та держави щодо належного збору, використання та формування
інформації у митній сфері, забезпечення належного правового режиму її
створення, зберігання та захисту від несанкціонованого розповсюдження.
У

механізмі

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної

безпеки у митній сфері доцільно виділяти наступні структурні елементи:
І – нормативний – включає в себе адміністративно-правові норми, у яких
закріплюються

правила

щодо

правових

режимів

збирання,

створення,

використання, поширення, зберігання інформації у митній сфері, вимоги до
діяльності суб’єктів митних відносин щодо захисту інформації тощо;
ІІ – ціннісно-правовий – важливий елемент механізму адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, який відображає
його основні завдання та мету правового регулювання, правові цінності, на
охорону та захист яких спрямований механізм адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, а також основні принципи
правового регулювання у зазначеній сфері.
ІІІ динамічний – елемент, що відображає втілення норми права у конкретну
модель поведінки, характер правового зв’язку – включає адміністративноправові відносини;
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ІV

–

результативний

відображає

–

етап

правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері, за якого досягається його мета – включає
акти реалізації адміністративно-правових норм, процедури їхньої реалізації, акти
тлумачення правових норм;
V

–

гарантійний

–

відображає

сукупність

гарантій

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері.
Для з’ясування змісту механізму адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері надалі слід детальніше проаналізувати
кожен виділений нами елемент.
Нормативний елемент механізму адміністративно-правового забезпечення
інформаційної

безпеки

у митній

сфері

характеризує початковий

етап

упорядкування суспільних відносин щодо забезпечення стану захищеності
інформації (належного та правомірного збирання, зберігання, використання,
поширення інформації) у митній сфері за допомогою правових засобів. На
зазначеному етапі створюється правова норма, яка закріплює модель бажаної або
необхідної

поведінки

суб’єкта

правовідносин,

визначаються

гарантії

у

забезпеченні інформаційної безпеки у митній сфері, принципи, ідеї правового
регулювання у наведеній сфері. Саме наведений етап закладає нормативноправовий фундамент для реалізації подальшого якісного адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, створює
передумови для належної взаємодії усіх елементів механізму зазначеного
адміністративно-правового забезпечення.
Як уже було проаналізовано у попередньому підрозділі, законодавство
щодо адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній
сфері є несистематизованим, загромадженим нормативно-правовими актами
різної

юридичної

сили

та

спеціалізації

правових

норм

(забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері регулюється як правовими актами
загального характеру – інформаційним законодавством, так і спеціального
характеру, які регулюють діяльність у митній сфері). Також нормативний
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елемент механізму адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері характеризується тим, що значна кількість його
спеціальних питань врегульована підзаконними нормативно-правовими актами –
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення
багатофункціональної

комплексної

системи

«Електронна

митниця»

від

17.09.2008 №1236-р [31]. Основоположними законодавчими актами у сфері
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є Закони України: «Про
інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ, «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 №№2297-VII, «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011
№2939-VI, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 №3855-ХІІ, «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994
№80/94-ВР, «Про телекомунікації» від 18.11.2003 №1280-ІV, «Про електронні
довірчі послуги» від 05.10.2017 №2155-VІІІ, «Про електронні документи та
електронний документообіг» від 22.05.2003 №851-ІV, Митний кодекс України
від 13.03.2012 №4495-VI та інші.
Попри таку поширеність та розгалуженість нормативного елементу
механізму адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, можна виділити такі його істотні правові риси: 1) регулювання
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері здійснюється за допомогою
адміністративно-правових

норм,

які

відзначаються

характерними

для

адміністративного права переважаючими методом (імперативний) та способами
правового регулювання. Внаслідок такої особливості правове регулювання
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері передбачає конкретні чіткі
правила

дозволеної

поведінки

суб’єктів

правовідносин

щодо

обробки,

використання, поширення, зберігання інформації, забезпечення функціонування
інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж у митній сфері; 2) за
порушення адміністративно-правових вимог щодо захисту інформації чинним
законодавством України передбачена як адміністративна, так і кримінальна
відповідальність;

3)

адміністративно-правове

регулювання

забезпечення
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інформаційної безпеки у митній сфері потребує спеціалізації відпвоідних
положень – детального регулювання усіх етапів збору та використання
інформації, оскільки вони відбуваються значною мірою з використанням
інформаційних

технологій

та

автоматизованих

систем.

Тому

правове

регулювання повинно розроблятися із врахуванням спеціальних термінів, які
відображають технічні характеристики наведеного процесу та особливості
митної діяльності, включати також опис та застосування (введення у правову
дійсність) спеціальних технічних засобів захисту інформації у інформаційнотелекомунікаційних

системах

та

мережах

(криптографічного

захисту,

електронного підпису, електронної печатки, відкритого ключа тощо).
Надалі розглянемо ціннісно-правовий елемент механізму адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Метою правового
регулювання у загальному розумінні І.Д. Ваньчук визначив «створення
юридично оформленої моделі суспільних відносин, які входять до предмета
правового регулювання, поведінки та діяльності суб’єктів права» [43, с.8]. На
думку

О.М.

Куракіна,

метою

правового

регулювання

є

закріплення,

регламентування, розвиток суспільних відносин, а також витіснення з
суспільного життя віджилих і негативних явищ. Автор зауважує, що
спонтанність регулювання суспільних відносин за допомогою права не дає
можливості вести мову про мету цього процесу, однак його зміст можна
охарактеризувати як задоволення потреб суспільства у врегулюванні конкретної
сфери відносин. Люди, які вступають у суспільні відносини між собою, мають на
меті свої конкретні цілі, ніяк не пов’язані з метою правового регулювання. Однак
той правовий порядок, що досягається в процесі правового регулювання,
обумовлений об’єктивними потребами суспільства [44, с.31].
Висловлені позиції авторів щодо загального доктринального розуміння
категорії «мета правового регулювання» доцільно застосувати як теоретичне
підґрунтя для формування власного розуміння мети правового адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Відповідно,
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зауважуємо,

що

адміністративно-правове

регулювання

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері має на меті досягнення упорядкованості
суспільних відносин, фіксації необхідної конструкції правовідносин, які
складаються щодо збору, використання, поширення та зберігання інформації у
митній

сфері,

а

також

щодо

захисту

інформації

у

інформаційно-

телекомунікаційних мережах митних органів.
Поряд з цим зауважуємо, що адміністративно-правове забезпечення є
поняттям, яке за змістом охоплює також поняття адміністративно-правового
регулювання, у зв’язку з чим метою адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері також є упорядкованість суспільних
інформаційних відносин у митній сфері, проте також до мети адміністративноправового забезпечення, на наш погляд входить досягнення ще однієї важливої
правової, політичної та соціальної цінності – забезпечення захисту життєво
важливих інтересів людини, суспільства та держави. З огляду на таке, метою
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
слід визначити досягнення упорядкованості суспільних відносин, фіксації
необхідної

конструкції

правовідносин,

які

складаються

щодо

збору,

використання, поширення та зберігання інформації у митній сфері, а також щодо
захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних мережах митних органів
у контексті забезпечення захищеності та правових режимів інформації, захисту її
від несанкціонованого доступу та поширення, захисту прав та інтересів людини,
суспільства та держави.
Також ціннісно-правовий елемент механізму адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері як елемент, що у найбільш
узагальненому вигляді відображає сутність та призначення досліджуваного
механізму, на наш погляд, включає у себе також і принципи адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, які розглядаємо
як керівні ідеї, настанови, на основі яких вибудовується уся структура
адміністративно-правового забезпечення. З огляду на комплексність категорії
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«механізм адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері» до принципів такого механізму доцільно віднести принципи
адміністративно-правового регулювання, принципи діяльності уповноважених
суб’єктів, принципи правореалізації.
Розкриваючи зміст та перелік принципів механізму адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, відзначаємо, що
на сьогодні жоден нормативно-правовий акт не містить єдиного та вичерпного
переліку досліджуваних принципів. Окремі принципи можна виділити,
аналізуючи загальне законодавство щодо захисту інформації. Зокрема,
відповідно до ст.2 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ,
«основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на
інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією;
достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань;
правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя»
[17]. А згідно із Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 №537-V, «при створенні
інформаційного

законодавства

слід

керуватися

загальними

принципами

Конституції України, а також базуватися на принципах свободи створення,
отримання,

використання

та

розповсюдження

інформації;

об'єктивності,

достовірності, повноти і точності інформації; гармонізації інтересів людини,
суспільства та держави в інформаційній діяльності; обов'язковості публікації
інформації, яка має важливе суспільне значення; обмеження доступу до
інформації виключно на підставі закону; мінімізації негативного інформаційного
впливу

та

негативних

наслідків

функціонування

ІКТ

(інформаційно-

телекомунікаційні технології); недопущення незаконного розповсюдження,
використання і порушення цілісності інформації; гармонізації інформаційного
законодавства та всієї системи вітчизняного законодавства» [8].
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Прагнучи

виділити

принципи

діяльності

уповноважених

суб’єктів,

аналізуємо Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI. Відповідно до
статті 8 визначено, що «митна справа здійснюється на основі принципів: 1)
виключної юрисдикції України на її митній території; 2) виключних
повноважень митних органів України щодо здійснення митної справи; 3)
законності та презумпції невинуватості; 4) єдиного порядку переміщення
товарів, транспортних засобів через митний кордон України; 5) спрощення
законної торгівлі; 6) визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності; 7) додержання прав та
охоронюваних законом інтересів осіб; 8) заохочення доброчесності; 9) гласності
та прозорості; 10) відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються
цим Кодексом» [9]. Звісно, що окремі з принципів є керівними ідеями здійснення
окремих спеціальних напрямів митної справи та не можуть бути застосовані при
характеристиці забезпечення інформаційної безпеки, проте більшість із
принципів характеризують діяльність митних органів у цілому, а тому їх
доцільно

врахувати

при

формуванні

переліку

принципів

забезпечення

інформаційної безпеки.
Намагаючись розкрити перелік принципів правореалізації, звернемося до
міркувань О.М. Юхимюк, яка зауважує, що принципи, на які спирається
правореалізаційна діяльність, складають цілісну систему. До якої, враховуючи
викладені вище положення, слід віднести принципи: гуманізму; демократизму;
соціальної справедливості; добропорядності громадян; верховенства права;
законності; рівності всіх перед законом; гласності; взаємодії з органами
державної влади України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, населенням; незалежності суб'єктів правореалізації; професіоналізму
та компетентності [45, с.68].
Таким чином, синтезуючи викладене вище, зауважуємо, що принципи
механізму адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері являють собою органічне поєднання принципів адміністративно-
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правового регулювання, правозастосування та діяльності органів публічної
адміністрації у наведеній сфері. До переліку принципів необхідно віднести:
1) верховенства права; 2) законності; 3) рівності усіх перед законом та судом;
4) правомірності одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації у митній сфері; 5) достовірності та повноти інформації у митній
сфері; 6) захисту інформації з обмеженим доступом; 7) виключних повноважень
митних органів України щодо збору та отримання інформації, яка стосується
здійснення митної справи; 8) професіоналізму та компетентності митних органів
під час одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації у
митній сфері; 9) відповідальності всіх учасників інформаційних відносин у
митній сфері; 10) мінімізації негативного інформаційного впливу та негативних
наслідків функціонування ІКТ; 11) гармонізації інтересів людини, суспільства та
держави в інформаційній діяльності; 12) заохочення доброчесності усіх суб’єктів
правовідносин, що складаються під час одержання, використання, поширення,
зберігання та захисту інформації у митній сфері, захисту інформації у
інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах.
Надалі доцільно перейти до аналізу наступного елемента механізму
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
який відображає особливості адміністративно-правових відносин у наведеній
сфері. У теорії адміністративного права адміністративно-правові відносини
розглядаються як суспільні відносини, які складаються у сфері державного
управління, суб'єкти яких наділені правами та обов’язками, що визначені
нормами адміністративного права [46, с. 544], або як «результат впливу
адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного
управління, внаслідок якого між ними виникають сталі правові зв’язки
державно-владного характеру» [47, с. 736].
Традиційно

структура

адміністративно-правових

відносин,

як

і

правовідносин, в цілому, складається з таких елементів, як суб’єкти, об’єкти та
зміст правовідносин. В юридичній літературі є загальновизнаним, що основна
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формула структури адміністративно-правових відносин складається із суб’єктів
публічної адміністрації, юридичних фактів та об’єктів охоронного впливу [48,
с.94].
Відповідно,

розглядаючи

адміністративно-правові

відносини

щодо

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, слід також виділяти:
1) суб’єкти правовідносин щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері – учасники правовідносин щодо забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері, які наділені правами та обов’язками щодо одержання,
використання, поширення, зберігання та захисту інформації у митній сфері, а
також охорони інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах та
мережах. До суб’єктів наведених відносин належать фізичні особи, юридичні
особи (підприємства, установи, організації, суб’єкти зовнішньоекономічної
діяльності), суб’єкт владних повноважень – митні органи, уповноважені органи
інших держав, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
України, яка здійснює формування та реалізацію державної політики у сферах
криптографічного
телекомунікацій,

та

технічного

користування

захисту

інформації,

радіочастотним

ресурсом

кіберзахисту,
України,

за

необхідності (у разі виникнення правозахисних правовідносин) суб’єктом таких
правовідносин також можуть бути органи внутрішніх справ, судові органи,
органи прокуратури;
2) об’єктом досліджуваних правовідносин є інформаційна безпека, яка
розглядається як стан захищеності життєво важливих інтересів людини,
суспільства та держави шляхом забезпечення належного правового режиму
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації у митній
сфері, охорони інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах та
мережах;
3) змістом

адміністративних

правовідносин

щодо

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері є сукупність прав та обов’язків їх
учасників. Доцільно відзначити те, що з приводу забезпечення інформаційної
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безпеки

у

митній

сфері

складається

декілька

видів

адміністративних

правовідносин, що впливає на їх зміст.
Зокрема, це: 1) правовідносини між митними органами та фізичними
особами, підприємствами, установами та організаціями з приводу здійснення
митних формальностей, митного контролю, подання електронних декларацій –
тобто здійснення власне митної справи, під час яких останніми надається
інформація,

а

митними

органами

вона

збирається,

обробляється

та

використовується, у ході чого існує необхідність забезпечити інформаційну
безпеку (забезпечити дотримання вимог інформаційного законодавства щодо
належного та підставного отримання такої інформації, захищеної за допомогою
технічних

та

організаційних

заходів

її

обробки

та

використання);

2) правовідносини між уповноваженими структурними підрозділами Державної
митної служби України, митними органами щодо здійснення контролю за
дотриманням у Державній митній службі України вимог щодо захисту
електронної інформації, криптографічного та технічного захисту електронної
інформації та інформації з обмеженим доступом, застосуванням електронного
цифрового підпису при митному контролі та митному оформленні; 3) інші
внутрішньо організаційні правовідносини між структурними підрозділами
Державної митної служби України, керівництвом Державної митної служби, як
наприклад, внесення на розгляд керівництва Державної митної служби України
пропозиції щодо розвитку інформативно-комунікативних технологій Державної
митної

служби

України,

багатофункціональної

надання

комплексної

рекомендацій

системи

«Електронна

щодо

розвитку

митниця»,

які

попередньо розглядаються на науково-технічній раді. рішення якої є експертним
висновком, який в обов'язковому порядку враховується при визначенні потреб
фінансування

на

розвиток

багатофункціональної

комплексної

системи

«Електронна митниця» тощо; 4) правовідносини між Державної митної служби
України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації
України щодо погодження відомчих нормативних актів у сфері захисту
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інформації та з питань, віднесених до відання останньої; 5) захисні
правовідносини, які виникають з фактів порушення законодавства про захист
інформації, та складаються між органами, що уповноважені притягувати до
адміністративної чи кримінальної відповідальності (органами поліції, судом) та
порушником. Зокрема, за статтею 212-6 Кодексу України про адміністративні
правопорушення від 07.12.1984 №8073-Х, передбачається, що «здійснення
незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи
передається в інформаційних (автоматизованих) системах, - тягне за собою
накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного
доступу, або без такої. А незаконне копіювання інформації, яка зберігається в
інформаційних (автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі тягне

за

собою

накладення

штрафу

від

десяти

до

двадцяти

п'яти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно
виготовлених копій баз даних» [49]. Органом, уповноваженим розглядати справи
про адміністративне правопорушення за наведеною статтею є районний,
районний у місті, міський чи міськрайонний суд (суддя), а уповноваженим
складати протокол про адміністративне правопорушення – органи поліції. Таким
чином, у разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого
диспозицією

наведеної

вище

статті,

між

наведеними

суб’єктами

та

правопорушником виникнуть захисні правовідносини як реакція публічної
адміністрації та суспільства на скоєне правопорушення у вигляді притягнення до
відповідальності порушника.
Підсумовуючи

наведене,

можна

відзначити,

що

адміністративні

правовідносини щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері як
зміст динамічного елемента механізму адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері характеризуються наступними правовими
ознаками: а) вони регулюються адміністративно-правовими нормами; б) однією
із сторін таких правовідносин завжди виступає суб’єкт владних повноважень, у
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зв’язку з чим їх слід віднести до публічно-правових відносин; в) наведені
правовідносини пов’язані із забезпеченням публічного інтересу – інформаційної
безпеки під час здійснення митної справи; г) наведені правовідносини можна
розподілити на зовнішні (складаються між органами Державної митної служби
України та фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями,
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з приводу захисту інформації, яка
стає їм відома у зв’язку з реалізацією державно-владних повноважень, з іншими
органами державної влади – Державною службою спеціального зв’язку та
захисту інформації України з приводу погодження нормативних актів щодо
функціонування та експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем у
контексті дотримання інформаційної безпеки, правоохоронними органами тощо)
та внутрішньо-організаційні (складаються між підрозділами та територіальними
органами Державної митної служби України); ґ) такі правовідносини є
двосторонніми – обидві їх сторони наділені як правами, так і обов’язками; д)
більшість видів правовідносин у досліджуваній сфері засновані на засадах владипідпорядкування (наприклад, правовідносини, в межах яких реалізуються
контрольні,

наглядові

повноваження,

або

ж

захисні

адміністративні

правовідносини); е) правовідносини щодо виконання органами Державної
митної служби України зобов’язань щодо захисту інформації, яка їм надана
фізичними та юридичними особами під час провадження митних формальностей
засновані на принципі рівності сторін, відповідальності держави перед особою за
дотримання таємниці її особистих даних, захисту комерційної, таємної чи
службової таємниці.
Наступним елементом механізму адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері є результативний – відображає етап
правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, за якого
досягається його мета – включає акти реалізації адміністративно-правових норм,
процедури їхньої реалізації, акти тлумачення. Характеризуючи наведений
елемент механізму І.Р.Березовська зазначає, що на думку деяких фахівців, «ця
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стадія вже виходить за межі правового регулювання (яке обмежується
забезпеченням механізму дії права регулятивними засобами поведінки) та
охоплюється іншим поняттям – правореалізацією» [50, с. 151]. Водночас, за
доктринальними підходами, вказану стадію можливо ввести до елементів
механізму правового регулювання у разі, якщо виникають перешкоди у
реалізації законних інтересів особи, що викликає необхідність застосування
охоронних норм [42, с.34]. Погоджуємося з такою позицією, оскільки без
наведеного

елементу

механізм

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері був би незавершеним, оскільки
досягнення мети правового регулювання та забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері було би неможливим у деяких випадках правової дійсності
(наприклад, у разі недотримання вимог інформаційного законодавства суб’єктом
адміністративно-правових відносин).
Формами реалізації прав та обов’язків, що притаманні суб’єктам
забезпечення інформаційної безпеки у процесі застосування адміністративноправових засобів, є такі: а) додержання норм права (наприклад, отримання
суб’єктами взаємодії інформації); б) використання норм права (право суб’єктів
взаємодії вживати спільних заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки;
проводити

спільні

наукові

дослідження);

в)

виконання

норм

права

(оприлюднення суб’єктами взаємодії достовірної інформації про діяльність
органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки) [42, с.32].
В аналогічних формах здійснюється і реалізація прав та обов’язків суб’єктів
правовідносин щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – ними
здійснюється додержання норм права, використання наданого права та
виконання обов’язку. Також у контексті забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері можуть видаватися правозастосовні акти – наприклад, протокол
про вчинення адміністративного правопорушення, постанова про накладення
адміністративного стягнення, вирок суду тощо.
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Останній з наведених елементів механізму адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – гарантії забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері. На наш погляд, гарантії адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – це система
правових, організаційних, матеріально-технічних заходів та засобів, умов, за
наявності яких гарантується стан захищеності інформаційних правовідносин у
митній сфері, охорона інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах і
мережах.
Слід зауважити, що законодавство на сьогодні не надає вичерпного переліку
гарантій адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, а тому сформувати такий перелік можливо шляхом аналізу
існуючих

розрізнених

нормативно-правових

актів,

якими

регулюються

досліджувані правовідносини. Зокрема, за Законом України «Про інформацію»
від 02.10.1992 №2657-ХІІ, «право на інформацію забезпечується: створенням
механізму реалізації права на інформацію; створенням можливостей для
вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних
фондів, інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів;
обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби
масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення; обов'язком суб'єктів
владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб
для забезпечення доступу запитувачів до інформації; здійсненням державного і
громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію;
встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію»
[17].
На наш погляд, інформаційна безпека у митній сфері забезпечується за
допомогою таких гарантій як:
1) правові: а) розробка, впровадження та функціонування якісної системи
законодавства, відповідно до положень якого регламентуються правила збору,
використання,

поширення

та

зберігання

інформації

у

митній

сфері;
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запровадження та розвиток інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних
систем і мереж, їх захист від зовнішніх та внутрішніх загроз, моніторинг та
управління можливими ризиками тощо; б) встановлення відповідальності за
порушення законодавства про інформацію; в) заборона використання та
поширення інформації з обмеженим доступом;
2) організаційні
забезпечувати

–

діяльність

системи

суб’єктів,

захищеність інформаційних баз даних та

уповноважених
інформаційно-

телекомунікаційних систем від несанкціонованого доступу – уповноважених
структурних підрозділів Державної митної служби України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ,
судових органів тощо;
3) матеріально-технічні – матеріально-технічна база органів митниці,
забезпечення останніх якісними інформаційно-комп’ютерними технологіями,
мережами, ефективними системами налагодження зв’язку, захисту інформації
від пошкодження чи несанкціонованого поширення тощо.
Отже, підсумовуючи наведене вище, доцільно зауважити, що механізм
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є
складною, комплексною нормативною, інституційною та функціональною
структурою, якість діяльності та досягнення основної мети якої – забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері значною мірою залежить від багатьох
взаємопов’язаних чинників. Одним із основоположних чинників у даному
контексті доцільно відзначити ефективність, системність та продуманість
адміністративно-правового регулювання у даній сфері. Саме законодавство та
його узгоджені норми можуть скласти належне підґрунтя для подальшого
налагодження ефективної роботи усього механізму адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, утвердження правопорядку
та захисту найбільш істотних інтересів людини, суспільства та держави. Тому
наведене підтверджує необхідність проведення подальшого удосконалення
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
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його систематизації, приведення його у відповідність із міжнародно-правовими
стандартами.
2.2 Об’єкти адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері та їх види
Об’єкт як правова категорія, яка відображає конкретні явища реальної
дійсності, благо, цінність, інтерес, з приводу якого складаються правові
відносини, а також ті цінності, що знаходяться під охороною та захистом
правового регулювання, з приводу забезпечення чого утворюється цілий
правовий механізм, є також тією категорією, до якої слід виявити підвищений
науково-теоретичний інтерес. Адже, на наш погляд, саме об’єкт правового
регулювання, об’єкт правового захисту, об’єкт адміністративно-правового
забезпечення як загальні категорії, а також об’єкт адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – зокрема у межах даного
дослідження

–

можна

розглядати

як

центральну

правову

категорію,

характеристика та особливості якої визначають особливості всього механізму
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
необхідність у підборі методів та засобів такого забезпечення, а також його
суб’єктів. Також з’ясування особливостей об’єкта адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері та окреслення його сутності
стане опорною та відправною точкою для проведення подальшого дослідження
усієї системи забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
На сьогодні вченими-адміністративістами не визначено, що слід розуміти
під поняттям об’єкта адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки, а також відсутня дефініція і такої спеціальної категорії, як об’єкт
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
У теорії не визначено сутнісних ознак зазначеного поняття, не окреслено його
зміст та обсяг, а також не відображено ту сукупність явищ об’єктивної
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реальності у взаємозв’язку їх елементів, які слід віднести до об’єкта
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Такий стан правових досліджень обумовлює необхідність розкрити сутність
поняття об’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері та виділити їх види.
Перш,

ніж

сформулювати

власне

розуміння

поняття

об’єктів

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
доцільно буде проаналізувати позиції вчених-теоретиків, а також розкрити
особливості

регламентації

зазначеного

питання

відповідно

до

чинного

нормативно-правового регулювання.
Відтак, О.В. Сагайдак, зазначає, що «в якості об’єктів інформаційної
безпеки виступають: особа – її права та свободи в інформаційній сфері, техніка
та свідомість; суспільство – його духовні цінності, засади солідарної діяльності;
держава – її конституційний лад, ефективне функціонування, суверенітет»
[51, с. 115]. О.В. Ольшанська відзначає, що «об’єктами інформаційної безпеки
можуть бути: свідомість, психіка людей; інформаційні системи різного масштабу
і різного призначення. До соціальних об'єктів інформаційної безпеки звичайно
відносять особистість, колектив, суспільство, державу, світове товариство» [52,
с. 65].
Як бачимо, автори виражають схожий підхід до надання визначення поняття
об’єкту забезпечення інформаційної безпеки та пропонують його тлумачити,
окресливши насамперед обсяг. Проте наведені міркування не можна вважати
вичерпним

та

всебічним

розкриттям

категорії

«об’єкт

забезпечення

інформаційної безпеки». Вважаємо, що науковці відобразили лише окремий
аспект розуміння зазначеної категорії. Проте вона є досить багатоаспектною,
характеризується складнішою структурою, та не може бути зведена виключно до
ототожнення її з тими інтересами – держави, суспільства чи людини – які
підлягають охороні та захисту. Поряд з тим, виділені елементи об’єкта
забезпечення інформаційної безпеки не є унікальними та індивідуалізованими,
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що не дозволяє стверджувати, чим відрізняється об’єкт забезпечення
інформаційної безпеки від об’єкта забезпечення національної безпеки у інших
сферах та галузях державного управління (економічної, кібербезпеки, воєнної
тощо), оскільки у всіх запропонованих випадках в цілому завжди об’єктом таких
галузей безпеки також можна визначати інтереси людини, суспільства та
держави.
Проте наведений підхід є досить поширеним у доктрині адміністративного
права. Зокрема, його також підтримують О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О.
Паливода, С. В. Дрьомов, С. В. Сьомін, які пропонують у якості основних
об‘єктів системи забезпечення національної безпеки розглядати національні
цінності і національні інтереси. Крім цього, зауважують, що об’єктом системи
забезпечення національної безпеки виступає і сама система забезпечення
національної безпеки [53, с.6].
Аналізуючи подібні наукові напрацювання та висновки, також знаходимо
окремі позиції, у яких також підтримується визначення об’єкта забезпечення
безпеки через особливості тих інтересів, на захист яких спрямоване забезпечення
безпеки у відповідній галузі. А.І. Калініченко стверджує, що об’єктом митної
безпеки, є митні інтереси держави. Так, до митних інтересів, захист яких
забезпечує зовнішньоекономічну безпеку України, автор відносить: створення
умов для розвитку економічних акторів, вітчизняного науково-технічного
потенціалу; упровадження ефективного механізму збереження і відтворення
різноманітрих ресурсів держави: природних, трудових, інтелектуальних,
енергетичних. До митних інтересів, на думку А.І.Калініченко, можна віднести:
«створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзитові,
прискорення товарообігу і пасажиропотоку через митний кордон; своєчасне й
повне стягнення податків і митних зборів; недопущення ввезення на територію
держави неякісних товарів, використання і споживання яких становить
небезпеку для здоров’я населення тощо» [54, с.16].
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Проте такі положення також відображають той підхід, за якого об’єкт
забезпечення інформаційної безпеки (чи безпеки у іншій галузі) розглядається
однобічно, без врахування та визначення його особливостей залежно від сфери
публічного адміністрування та суспільно-політичного життя, характерних ознак
тих засобів та методів, за допомогою яких вона забезпечується тощо. Вартим
уваги є також підхід до визначення об’єкта захисту інформації, запропонований
В.Василюком, який може бути врахований нами під час формулювання власного
розуміння об’єкта забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. На думку
науковця, об'єктами захисту інформації є: інформація з обмеженим доступом
(ІзОД), тобто інформаційні ресурси, зокрема, ті, що містять відомості, які
належать або до таємної, або до конфіденційної інформації; технічні засоби
приймання, обробки, зберігання та передання інформації (ТЗПІ), а також самі
приміщення, де циркулює ІзОД [55, с.89]. Ми поділяємо позицію автора,
оскільки ним наголошено на важливості розглядати об’єктом захисту не лише
загальні абстрактні поняття (інтерес), а наведено конкретні явища об’єктивної
дійсності, що підлягають захисту та забезпеченню їх безпеки – інформаційні
ресурси, обчислювальна техніка, системи керування базами тощо. За такого
підходу

поняття

об’єкта

забезпечення

інформаційної

безпеки

набуває

вузькоспеціальних рис, його можна індивідуалізувати, відповідно, обравши
ефективні способи, засоби та заходи захисту.
Звертаючись до положень чинного законодавства, відзначаємо, що поняття
«об’єкт адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки», а
надто «об’єкт адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері» на сьогодні законодавчо не визначено. Нормативно-правові акти,
які регулюють забезпечення національної безпеки в цілому оперують загальними
визначеннями переліку тих життєво важливих інтересів людини, суспільства та
держави, які підлягають захисту та охороні. Митний кодекс України теж не
надає визначення поняттю «об’єкт адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері», акцентуючи увагу на визначенні митної
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безпеки та митних інтересів, окремими положеннями лише торкаючись питання
захисту конфіденційної інформації відповідно до чинного інформаційного
законодавства. Лише у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29.03.2006 №373 [29],
здійснено певні спроби регламентувати, які саме об’єкти підлягають захисту в
інформаційних,

телекомунікаційних

та

інформаційно-телекомунікаційних

системах. Зокрема, відповідно до її норм, «захисту в системі підлягає: відкрита
інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також
відкрита інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, військових
формувань, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних
мережах

і

системах

або

передається

телекомунікаційними

мережами;

конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації,
визначених частиною першою статті 13 Закону України «Про доступ до
публічної інформації»; службова інформація; інформація, яка становить
державну або іншу передбачену законом таємницю (далі - таємна інформація);
інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом» [20].
Відповідно до Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ,
«інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Документ –
матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її
збереження та передавання у часі та просторі [17]. За Законом України «Про
доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, публічна інформація –
це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,
або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом» [20].
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Тобто, у законодавстві чітко надано визначення поняттям «інформація» та
«публічна інформація», які, на нашу думку, є ключовими у розумінні категорії
«об’єкт забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері». Адже центральним
інструментом забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є охорона та
захист публічної інформації у митній сфері [56, с.35], забезпечення безпеки такої
інформації, та, як наслідок гарантування стану захищеності життєво важливих
інтересів людини, суспільства та держави у сфері поширення, збирання,
зберігання та використання інформації тощо. Враховуючи багатоаспектність
категорії

«об’єкт

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної

безпеки у митній сфері» вважаємо за доцільне виділити декілька підходів до його
розуміння:
І – об’єктивний;
ІІ – ціннісний;
ІІІ – функціональний.
І. За першим (об’єктивним) підходом об’єкт адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – це конкретні реально
окреслені явища об’єктивної дійсності, які матеріально виражені та наділені
рисами

правової

категорії

(передбачені

чинним

нормативно-правовим

регулюванням), що відрізняє їх від інших явищ того ж роду та виду, які
розглядаються як інформація у митній сфері у її фізичному вимірі, на
забезпечення безпеки яких спрямоване функціонування адміністративноправового механізму. За таким підходом пропонуємо виділяти наступні види
об’єктів забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері: (1) інформація у
фізичному її вимірі; (2) об’єкти інформаційного впливу. То ж надалі розкриємо
сутність кожного із виділених видів.
1. Інформація у фізичному її вимірі – документи, які є матеріальними
носіями інформації у митній сфері, створюються у процесі діяльності публічної
адміністрації під час здійснення митної справи, які, у свою чергу, можна
поділити на паперові та електронні.
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А.І. Крисоватий, С.Д. Герчаківський та О.Б. Дем’янюк, зважаючи на
численну

кількість

різноманітних

документів,

які

створюються,

використовуються обробляються під час проведення митного оформлення та
митного контролю, провели класифікацію таких документів, розподіливши їх на
такі групи: 1) митні документи: митні декларації всіх типів; рішення про
визначення країни походження та коду товарів; декларації митної вартості;
сертифікат країни походження товарів; 2) дозвільні документи державних
органів: висновок Держекспортконтролю; Сертифікат відповідності стандартам;
експертний висновок Державного гомологічного центру; дозвіл на реекспорт;
карантинний сертифікат (дозвіл); санітарний сертифікат (дозвіл); ветеринарний
сертифікат (дозвіл); екологічний сертифікат (дозвіл); 3) зовнішньоекономічні
договори (контракти): зовнішньоекономічний договір (контракт, угода тощо);
зовнішньоекономічний

договір

на

відшкодувальній

основі;

зовнішньоекономічний договір комісії (консигнації); зовнішньоекономічний
агентський договір; зовнішньоекономічний договір-доручення; доповнення до
зовнішньоекономічного договору; 4) комерційні документи: рахунок-фактура;
пакувальна інструкція; повідомлення про доставку; проформа інвойса тощо; 5)
транспортні документи: внутрішній транспортний документ; універсальний
транспортний документ; комбінований транспортний документ; інвойс на фрахт;
вантажний маніфест; фрахтовий маніфест; книжка МДП тощо; 6) інші
документи: акт приймання-передачі товарів, що переміщуються; акт про
проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів; акт про
прийняття-передання електроенергії; акт про прийняття- передання газу; акт про
прийняття-передання нафти; акт про проведення митного огляду; протокол про
порушення митних правил тощо [57, с.200].
На нашу думку, усю сукупність документів, які доцільно віднести до
об’єкта забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, необхідно
розширити, додавши до документів, які створюються та використовуються під
час здійснення митного оформлення та митного контролю, також документи, які
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формуються у ході провадження у справі про порушення митних правил
(протоколи та постанови), документи, які слугують доказами як у ході
здійснення митних формальностей – оплати митних платежів тощо, так і
провадження у справі про порушення митних правил; службова документація
митних органів (у тому числі, з приводу персоналу, внутрішня службова
кореспонденція, відповідно до якої регулюються внутрішньо організаційні
питання – накази, положення, листи тощо).
То ж надалі доцільно розглянути окремі з наведених документів, щоб більш
конкретно визначити, на гарантування безпеки чого саме спрямоване
функціонування цілісного адміністративно-правового механізму. Важливим
документом у ході здійснення митної справи є митні декларації. Відповідно до
статті 257 Митного кодексу України, «митне оформлення товарів, транспортних
засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі
митної декларації, до якої декларантом вносяться такі відомості: 1) заявлений
митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення; 2)
відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію,
відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного
договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній
практиці замість договору (контракту); 3) відомості про найменування країн
відправлення та призначення; 4) відомості про транспортні засоби комерційного
призначення; 5) відомості про товари: а) найменування; б) звичайний
торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар; в)
торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та
комерційних документах); г) код товару згідно з УКТ ЗЕД (Українська
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) та інші відомості» [9]. Як
випливає з наведеного переліку, будь-яка митна декларація містить різні види
інформації, в тому числі, і інформацію з обмеженим доступом. Зокрема,
наприклад, інформація про декларанта, уповноважену особу, яка склала
декларацію,

відправника,

одержувача,

перевізника

товарів

і

сторони
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зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, у разі, якщо
декларантом є фізична особа, відноситься до конфіденційної інформації у
контексті статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992
№2657-ХІІ, адже фактично являє собою сукупність відомостей про фізичну
особу, яка може бути ідентифікована. Також спеціальний правовий режим може
бути встановлено до інформації, що зазначається у п.п. б п.6 ч.8 ст.257 Митного
кодексу України. Зокрема, у випадках, коли застосовується звільнення від
оподаткування митом з підстав, визначених у пункті 20 частини 1 статті 282
Митного кодексу України – а саме при ввезенні на митну територію України або
вивезення з неї товарів оборонного призначення, які визначені такими згідно з
пунктом 29 частини першої статті 1 Закону України "Про оборонні закупівлі",
що класифікуються за такими групами, товарними позиціями та підкатегоріями
УКТ ЗЕД.
У такому випадку, відомості, які наводяться у митній декларації, є
відомостями у сфері оборони України, у тій чи іншій мірі можуть свідчити про
особливості операцій, що проводяться у даній сфері, про стан оборонного
устаткування держави тощо, розголошення яких може завдати шкоди
національній безпеці України. Тому у відповідності до статті 1 Закону України
«Про державну таємницю» від 21.01.1994 №3855-ХІІ, такі відомості можуть бути
віднесені до державної таємниці [19].
Окремі види відомостей, які зазначаються у митній декларації, а зокрема,
відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та
іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею,
розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання,
стосовно яких суб’єктом господарювання було визначено особливий спосіб
захисту, можуть складати комерційну таємницю відповідно до положень
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України [59, 60]. Інші
відомості – зокрема дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків
та інших обов'язкових платежів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
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України від 09.08.1993 №611 «Про перелік відомостей, що не становить
комерційної таємниці» [61] не відносяться до інформації з особливим режимом
доступу.
Тобто, як бачимо, на прикладі лише одного документу, який застосовується
під час здійснення митних формальностей, у ході здійснення митної справи її
документообіг вміщує численну кількість відомостей, які характеризуються
різною правовою та економічною природою, окремі з таких відомостей віднесені
законодавством до інформації з обмеженим доступом, розголошення деяких
даних може завдати суттєвої шкоди не лише інтересам конкретної фізичної чи
юридичної особи, а й національній безпеці України в цілому. Тому важливим є
забезпечення безпеки таких відомостей, які фізично виражаються у вигляді
даних у паперових чи електронних документах – захист та охорона від
несанкціонованого доступу до таких даних, їхнього розголошення, можливої
зміни чи використання. Відповідно до Митного кодексу України, «митна
декларація та інші документи, подання яких передбачено цим Кодексом,
оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають
однакову юридичну силу» [9].
Поряд з тим, уся сукупність даних та відомостей, які митна служба отримує
під час здійснення митної справи (наприклад, при прийнятті та обробці митних
декларацій), незалежно від правового режиму доступу до таких даних, складає
основу для виконання нею її безпосередніх функцій та є підставою для вчинення
тих чи інших правових дій, реалізації митних повноважень, забезпечення
державних митних інтересів – стягнення митних платежів, пропуску товарів та
транспортних засобів, поміщення товарів у митний режим, здійснення інших
митних формальностей, застосування заходів тарифного та нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тому нагальним також є
завдання забезпечити актуальність, збереження, захист від несанкціонованого
доступу до

такої

інформації

(паперових

та

електронних

документів),
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гарантування

можливості

для

митної

служби

постійно

та

ефективно

використовувати таку інформацію, обґрунтовуючи дії та рішення.
Доцільно також відзначити, що первинним об’єктом забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері є інформація, яка фактично набуває свого
реального вираження у вигляді сукупності даних та відомостей, які
відображаються як відповідні писемні знаки, графічні символи, коди тощо на
паперових чи електронних носіях. Зокрема, про те, що саме є об’єктом
адміністративно-правової охорони, свідчить і судова практика, яка складається
при розгляді кримінальних справ чи справ про адміністративні правопорушення
у сфері інформаційного законодавства та інформаційної безпеки. Наприклад,
відповідно до вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області
від 27.04.2017 у справі № 303/651/16-к, у описовій частині визначаються такі
можливі дії, якими могли порушуватися вимоги інформаційної безпеки у
митниці: головний державний інспектор митного поста «Мукачеве» Чопської
митниці Міндоходів, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осібсубєктів зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи своє службове
становище, регламентований доступ до ПІК ЄАІС Держмитслужби від
22.04.2013, та навички роботи в програмно-інформаційних комплексах та
комп’ютерних мережах митних органів АСМО (ПІК) «Інспектор-2006» та ЄАІС,
в порушення вимог посадової інструкції та Митного кодексу України із
використанням службових комп’ютерів, встановлених на митному посту
«Мукачеве», із ІР-адресою 172.21.110.20, із використанням атрибутів (паролів та
логінів) доступу до комп’ютерних мереж митниці інших працівників митниці,
здійснив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих
системах чи комп’ютерних мережах митних органів, змінивши наявну в
автоматизованих системах, комп’ютерних мережах митних органів ЄАІС
інформацію стосовно транспортних засобів комерційного призначення та
товарів, що в них перевозились, які перебували під митним контролем Чопської
митниці Міндоходів, шляхом внесення до програмно-інформаційного комплексу
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«Контроль за доставкою вантажів» ЄАІС та збереження недостовірної
інформації (відміток) про «Умовне завершення переміщення грузу» та
«Завершення переміщення грузу». Крім цього, зазначений інспектор вніс, в тому
числі із використанням свого особистого номерного забезпечення (далі ОНП) №
528 у офіційні документи книжки МДП завідомо неправдиві відомості про
прибуття транспортних засобів у митницю призначення (тобто на м/п
«Мукачеве) [62].
Таким чином, з наведеного випливає, що первинним об’єктом забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері є дані та інформація. Проте для
досягнення мети чіткості та зрозумілості тих заходів, які повинні бути вжиті для
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, все ж вважаємо, що
об’єктом забезпечення такої безпеки слід визначити паперові та електронні
документи, які вміщують відповідні митні дані, характеризуються визначеними
законодавством реквізитами [63, с.38]. На наш погляд, об’єкт адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері за першим
запропонованим підходом характеризується низкою правових ознак:
1) має матеріальне та фізичне вираження – є документом, створеним чи
зміненим на паперовому або електронному носії, що відображає митну
інформацію за допомогою писемних знаків, графічних символів, цифрових кодів
тощо;
2) властива наявність чітко визначених у відповідності до чинного
законодавства реквізитів, форми їх укладання, окремі документи заповнюються
на попередньо сформованих бланках;
3) формалізованість та уніфікованість змістового наповнення – укладаються
стисло, лаконічно, відомості вносяться лише ті, які є необхідними для
проведення митних формальностей;
4) становлять підставу для виникнення, зміни чи припинення у суб’єктів
митних правовідносин прав, свобод та обов’язків, зумовлюють правові
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особливості та наслідки щодо здійснення митних формальностей, формування
митної статистики; складають основу для діяльності митної служби;
5) унікальність та індивідуалізованість укладання – документ являє собою
неповторну єдність місця, дати вчинення відповідної правової дії, яка спричиняє
виникнення митних прав та обов’язків, а також характеристик такої дії. Він не
може бути замінений, змінений, видалений без настання правових наслідків такої
дії;
6) забезпечує реалізацію митного інтересу України.
Наведена

нами

характеристика

об’єктів

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері буде неповною, якщо її не
доповнити також і обслуговуючими об’єктами. Зокрема, доцільно зауважити, що
інформація щодо здійснення митної справи міститься у паперових та
електронних

документах.

Останні

складають

Єдину

автоматизовану

інформаційну систему митної служби. Проте такі джерела інформації не можуть
існувати абстрактно – їхнє створення, зміна, коригування, використання,
передання, обробка та інші дії з інформацією у митній сфері забезпечуються за
допомогою системи технічного, технологічного та матеріального базису, який
теж підлягає підвищеному захисту та охороні. Зокрема, найбільш нагальним є
забезпечення інформаційної безпеки каналів передачі митної інформації
(охорона інформації від її несанкціонованого перехоплення, зміни, спотворення,
знищення, поширення тощо), забезпечення цілісності та надійності таких каналів
зв’язку, справності устаткування та технічних засобів тощо.
2. Надалі за наведеним нами першим підходом до об’єкта адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері нами віднесено
також і другий вид об’єкта – об’єкти інформаційного впливу – людина, держава,
суспільство, нація, юридична особа. На наш погляд, справедливими є також
наведені вище позиції науковців, а також і власні висновки про те, що об’єктом
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є такі, що існують у реальній
дійсності учасники інформаційних та митних відносин, суб’єкти, таких відносин,
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чиї митні, політичні, економічні, трудові, особисті та інші інтереси реалізуються
у ході здійснення митної справи. Відповідно, такі суб’єкти виступають: а)
суб’єктом надання інформації у митній сфері та б) користувачем, володільцем чи
розпорядником інформації у митній сфері. У обох випадках наведені суб’єкти
стають об’єктами інформаційного впливу, оскільки користувачі, володільці та
розпорядники

інформації

формують

і

спрямовують

власну

діяльність,

опираючись на конкретні дані митної інформації, реалізують митні інтереси. А
суб’єкти, які надають інформацію, мають власний інтерес щодо її правомірної
обробки та використання, надана інформація впливає на виникнення у них
конкретних прав, свобод та обов’язків у ході здійснення митної справи. Тому з
такої точки зору, до об’єкта забезпечення інформаційної безпеки можна віднести
учасників

інформаційних

та

митних

відносин,

які

знаходяться

під

інформаційним впливом митної інформації, чиї повноваження реалізуються на
підставі такої інформації, а також інтереси яких щодо охорони та захисту
персональних, комерційних, статистичних, податкових, інших даних вміщуються
у митній інформації.
ІІ. Другий підхід до визначення об’єкта забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері дозволяє розглянути його у ціннісному вимірі. Як уже
зазначалося нами вище суб’єкти митних інформаційних відносин, надаючи та
використовуючи інформацію у митній сфері, безумовно розглядають її як
правову, економічну, політичну, суспільну або індивідуальну цінність.
Пошкодження чи несанкціонований доступ до такої інформації, її спотворення,
протиправне використання та інші протиправні дії з митною інформацією
можуть спричинити суттєву шкоду інтересам конкретної фізичної чи юридичної
особи, а також і в цілому суспільству, органам державної влади чи державі
загалом. За наведеним (ціннісним) підходом до об’єкта адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки доцільно віднести сукупність
внесених під охорону адміністративно-правового механізму приватних та
публічних інтересів людини, суспільства та держави, які виникають та
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забезпечуються у ході збирання, використання, поширення та зберігання
інформації під час здійснення державної митної справи.
Також

розглянути

об’єкт

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері можна у динаміці та враховуючи
конкретну правову дійсність.
ІІІ. За третім (функціональним) підходом об’єкт адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – це адміністративно-правові
відносини, які виникають щодо збору, використання та формування інформації у
митній сфері, спрямованої на забезпечення належного правового режиму
створення, зберігання та захисту від несанкціонованого розповсюдження.
З такої точки зору, дія адміністративно-правового механізму забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері поширюється на правовідносини, які
характеризуються складною структурою. Найбільш узагальнено їх можна
розподілити

на

зовнішні

та

внутрішні

правовідносини.

Зовнішні

–

правовідносини, які входять до об’єкта адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, що складаються між митними органами
та іншими учасниками митних правовідносин з приводу збору, використання та
формування інформації у митній сфері, а також з іншими органами державної
влади з приводу обміну статистичними та звітними даними, з органами влади
інших країн стосовно реалізації митних інтересів. Внутрішні – правовідносини,
які входять до об’єкта адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері, що складаються всередині організаційно-правової
структури митної служби з приводу забезпечення належного правового режиму
створення, зберігання та захисту від несанкціонованого розповсюдження митної
інформації.
Уся наведена сукупність таких відносин пов’язана з поширенням всебічного
впливу митної інформації, а тому повинна перебувати під охороною
адміністративно-правового механізму. Як митні, так і інші державні органи,
підприємства, установи та організації, органи влади інших держав повинні
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максимально спрямувати свої дії на забезпечення безпеки інформації у
наведених відносинах, дотримання вимог чинного законодавства, а також
об’єктивності, достовірності, своєчасності та актуальності надання інформації
митній службі, встановлення двостороннього зв’язку та відповідальності за будьякі незаконні дії щодо митної інформації у будь-якому її вираженні –
паперовому, електронному, під час передання її каналами зв’язку тощо.
Підсумовуючи наведене, доцільно зауважити, що категорія «об’єкт
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері»
є досить складною та підлягає комплексному підходу до її тлумачення. Проте від
розуміння зазначеної правової категорії залежить подальший розвиток та
функціонування всього механізму адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, адже вона позначає ті ключові суспільнополітичні, державні та особистісні цінності, на захист яких він спрямований.
Саме тому одним із ключових напрямів удосконалення правового регулювання
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
має стати розробка уніфікованого підходу до змісту поняття «об’єкт
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері»
з подальшим його законодавчим закріпленням.

2.3 Застосування інформаційних технологій у процесі адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
Митні органи у зв’язку зі здійсненням митного контролю, забезпечення
виконання митних формальностей та інших функцій та повноважень, що
спрямовані на реалізацію ними митної політики, є тими суб’єктами владних
повноважень для яких особливо актуальним та нагальним є налагодження
співробітництва з іншими органами державної влади України, а також з
уповноваженими органами інших держав, оптимізація адміністративних
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процедур з урахуванням законних потреб суб’єктів транскордонної торгівлі. У
зв’язку з цим на сьогодні у митній сфері на перше місце виходить питання
впровадження та розвитку інформаційних технологій, автоматизованих систем
як засобу забезпечення досягнення наведених вище завдань, спрощення
проведення митного контролю, взаємозв’язку та взаємодії між усіма учасниками
митного контролю та пов’язаних з ним адміністративних процедур. Наведені
вище процеси потребують належної законодавчої основи, яка в першу чергу
забезпечить захист інформації, яка створюється, зберігається, обробляється,
використовується та поширюється у автоматизованих інформаційних системах
та ресурсах, що і обумовлює актуальність дослідження зазначеної проблематики.
Доцільно відначити, що на сьогодні у науці адміністративного та
інформаційного права зустрічаються напрацювання з питань розкриття загальної
проблематики адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки та
окремі поодинокі роботи присвячені її забезпеченню під час застосування
інформаційних технологій.
Так, на думку Д. Г. Мулявки, необхідною умовою успішної реалізації
реформи митних органів України є максимальна автоматизація процесів
організації діяльності митних підрозділів. Науковець зауважує, що на сьогодні
фіскальні органи (на сьогодні - митні) мають у своєму розпорядженні достатньо
розвинену автоматизовану систему. Означені органи користуються у своїй
діяльності значним масивом інформації [64, с.103].
А.Д.Войцещук

вважає,

що

до

основних

переваг

застосування

автоматизованих інструментів управління ризиками відносяться: безперервність
роботи; можливість охоплення великих масивів інформації, що є важливим при
збільшенні об’єктів митного контролю; просторове охоплення, що включає
одночасне використання програми для обслуговування всіх користувачів на
території України; генерування ефективних форм контролю на основі отриманих
результатів

програми

та

виключення

з

них

неефективних;

алгоритм

відпрацювання ризиків, тобто програма не лише визначає ризикові операції, але

99

й

генерує

перелік

заходів,

які

необхідно

застосувати.

Окрім

того,

автоматизований контроль мінімізує вплив людського фактору. Водночас
автоматизований контроль має також ряд недоліків, зокрема: програми не
враховують особливості окремих операцій, наприклад, у посадової особи
митниці може викликати підозріння, зовнішній вигляд товаросупровідних
документів (підчищення, виправлення); час реагування програми на зміни
значно довший, ніж у випадку реагування посадовою особою митниці; внесення
нових алгоритмів потребує втручання людського фактору [65, с.85].
Наведена позиція є досить ґрунтовною, а отже з нею доцільно погодитись.
Слід

зауважити,

що

попри

наявні

окремі

недоліки,

впровадження

автоматизованих систем та інформаційно-телекомунікаційних технологій у
митну

сферу

є

беззаперечним

інструментом

подальшого

розвитку

та

удосконалення здійснення митної справи та забезпечення реалізації державних
митних інтересів. Саме зазначені засоби збору, обробки, передавання та
здійснення інших дій з інформацією у митній сфері найбільш якісно дозволяють
митним органам здійснювати свою діяльність відповідно до вимог часу,
враховуючи все нові ризики, збільшення обсягів митних інформаційних потоків
та

даних,

необхідність

підвищувати

багатозадачність

митної

служби,

забезпечувати взаємодію з іншими органами державної влади як України, так і
закордонних країн.
На сьогодні у митній сфері функціонує та постійно удосконалюється
багатофункціональна комплексна система «Електронна митниця», яка створена
на базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби з
урахуванням міжнародних стандартів. А.Д. Войцещуком проведено дослідження
етапів становлення автоматизованої системи «Електронна митниця». Науковець
підкреслює, що застосування інформаційних технологій у митній службі
України, створення інформаційного середовища розпочалося в 1992 р.
Хронологічно науковець виділяє п’ять етапів: 1) формування бази даних
електронних копій вантажних митних декларацій з паперових примірників; 2)
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1994–2005 рр. – подальший розвиток власних інформаційних ресурсів,
удосконалення автоматизованих систем. Як наслідок – створено центральну базу
даних електронних копій вантажних митних декларацій, автоматизовано
процеси контролю доставки вантажів і митного оформлення, впроваджено
відомчу електронну пошту, розпочато формування системи захисту інформації,
телекомунікаційної мережі та засобів супутникового зв'язку; 3) прийняття
Кабінетом Міністрів України розпорядження, яким схвалено Концепцію
створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»
[31]. Етапи реалізації Концепції: «І – 2009 р. створення законодавчої основи для
застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій та вдосконалення
автоматизованих систем, впровадження механізму електронного декларування;
забезпечення взаємодії відомчої телекомунікаційної мережі з іншими мережами
органів державної влади; забезпечення захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах митних органів; (4) ІІ – 2009–2010 рр. – створення
систем: адміністрування процесів, які відбуваються під час підготовки,
прийняття, доведення рішень та контролю за їх виконанням та раціоналізації дій
контрольних органів; оперативного виконання рішень, які потребують певних
дій щодо товарів і транспортних засобів; електронного цифрового підпису та
захисту інформації; подальшого вдосконалення електронного декларування;
гармонізація документів та забезпечення сумісності системи контролю за
переміщенням вантажів з вимогами ЄС та новою комп’ютеризованою
транзитною системою ЄС; (5) ІІІ – 2010–2013 рр. – завершення побудови
системи аналізу ризиків на всіх рівнях митної системи; впровадження системи
електронного документообігу в усій системі управління митними органами» [31;
66, с. 19].
Застосування інформаційних технологій та автоматизованих систем у
митній службі нині регулюється численними загальними та спеціальними актами
законодавства різної юридичної сили. З-поміж них слід виокремити Митний
кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI [9], розпорядження Кабінету Міністрів
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України

«Про

схвалення

Концепції

створення

багатофункціональної

комплексної системи "Електронна митниця" від 17.09.2008 №1236-р [31] та
Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної
служби України, затверджене наказом Державної митної служби України від
04.11.2010 р. № 1341 [67].
Розглядаючи положення Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495VI, зауважуємо, що ним питання застосування інформаційних технологій та
автоматизованих систем у митній службі регламентуються досить поверхнево з
використанням в основному відсильних норм – наприклад, відзначено, що
«впровадження

інформаційних,

телекомунікаційних

та

інформаційно-

телекомунікаційних систем здійснюється відповідно до міжнародних стандартів
та стандартів України; … Інформаційні, телекомунікаційні та інформаційнотелекомунікаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або
придбані митними органами, є державною власністю і закріплюються за
відповідними митними органами. Можливість використання для здійснення
митної

справи

інформаційних,

телекомунікаційних

та

інформаційно-

телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, а також порядок і умови їх
застосування визначаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику» [9].
Поряд з тим, досить детально регламентується зазначене питання у
підзаконних нормативно-правових актах, зокрема, у виділених нами вище –
розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення
багатофункціональної

комплексної

системи

«Електронна

митниця»

від

17.09.2008 №1236-р та Положенні про Єдину автоматизовану інформаційну
систему Державної митної служби України, затвердженому наказом Державної
митної служби України від 04.11.2010 р. № 1341. Згідно з розпорядженням,
закріплені

програмні

положення

щодо

створення

багатофункціональної

комплексної системи «Електронна митниця», що спрямована «на зміцнення
митної безпеки України, адаптацію Єдиної автоматизованої інформаційної
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системи Держмитслужби та нової комп'ютеризованої транзитної системи ЄС,
оперативне отримання актуальної і достовірної інформації про наміри щодо
здійснення зовнішньоекономічних операцій, створення умов для прискорення
процедур митного контролю та митного оформлення, поліпшення соціального та
інформаційного

обслуговування

населення,

удосконалення

інформаційної

інфраструктури Держмитслужби» [31], а також конкретні заходи щодо
впровадження такої системи з визначенням строків. Конкретні заходи та етапи
нами були зазначені вище, у ході розгляду етапів розвитку системи «Електронна
митниця» в Україні.
Поряд з тим, аналізуючи наявні у Концепції постулати та заходи, можна
прийти до висновку про те, що законодавець, нормативно запрограмувавши
створення комплексної системи «Електронна митниця», мав намір не просто
формально регламентувати застосування інформаційно-телекомунікаційних
систем у діяльності митних органів чи врахувати у правовій основі особливості
інституту інформаційних ресурсів митної служби, здійснити трансформацію
технічно-інформаційних понять у юридичні явища, надавши їм адміністративноправового
комплексної

змісту.
та

Насамперед

наголошено

багатофункціональної

на

системи

утворенні
обробки

якісно

нової

інформації,

обслуговування такої діяльності, проведення інших дій, що пов’язані зі
здійсненням митних формальностей у контексті забезпечення застосування
інформаційних технологій та автоматизованих систем. Система «Електронна
митниця», за своєю суттю, як випливає з положень Концепції [31], є
багатокомпонентним утворенням, що інституційно складається з таких блоків:
1) нормативно-правовий блок;
2) блок інформаційного наповнення;
3) блок, який характеризує технічні особливості засобів інформаційнотелекомунікаційних систем митних органів, а також сукупності їхніх
телекомунікаційних мереж різного рівня;
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4) блок, який регулює застосування електронного підпису та електронного
документообігу;
5) блок, який регулює застосування інформаційних технологій та
автоматизованих систем у митній службі у ході безпосереднього виконання
повноважень митними органами та здійснення митних формальностей, який є
найбільш об’ємним та може бути розподіленим на: а) інститут функціонування
електронної пошти; б) інститут електронного декларування; в) інститут
резервного центру обробки даних; г) система аналізу ризиків; д) система
оперативного виконання рішень; е) інститут формування статистики; є)
функціонування веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»;
6) блок, який визначає систему захисту інформації у інформаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах митної служби.
Перший блок багатофункціональної системи «Електронна митниця», що
виділений нами, - нормативно-правовий блок. До зазначеного компоненту слід
віднести сукупність усіх нормативно-правових актів, відповідно до яких
здійснюється нормативно-правове регулювання застосування інформаційних
технологій та автоматизованих систем у митній службі, функціонування
інформаційно-телекомунікаційних систем обробки та зберігання інформації у
митній сфері, а також визначаються вимоги до забезпечення безпеки такої
інформації. До наведеного блоку можна віднести уже зазначені Митний кодекс
України від 13.03.2012 №4495-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної
системи «Електронна митниця» від 17.09.2008 №1236-р та Положення про
Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби
України, затверджене наказом Державної митної служби України від 04.11.2010
р. № 1341. Також зазначені питання регулює, наприклад, Концепція створення,
упровадження

і

розвитку

системи

електронного

декларування

товарів,

затверджена наказом Державної митної служби України від 18.10.2006 р. № 907
Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної

104

служби України, затверджене наказом Державної митної служби України від
04.11.2010 р. № 1341 та ін..
Наступним є блок інформаційного наповнення, який характеризує
структуру інформаційного наповнення інформаційно-телекомунікаційних систем
митних органів. Загалом у зазначеному компоненті доцільно відобразити: 1)
інформаційний ресурс митних органів; 2) логічні підходи до структурування
такого інформаційного ресурсу; 3) допоміжне інформаційне наповнення –
інтерфейс, що є необхідним для зворотного зв’язку між суб’єктами митних та
митних

інформаційних

використовувати

правовідносин,

інформаційні

для

технології

у

можливостей
ході

ефективно

здійснення

митних

формальностей для усіх суб’єктів митних відносин та одночасно виконувати
вимоги щодо безпеки інформації у митній сфері.
То ж розглянемо, що слід розуміти під поняттям «інформаційний ресурс у
митній сфері» у контексті забезпечення інформаційної безпеки при застосуванні
інформаційних технологій та автоматизованих систем. Вважаємо за доцільне
розглядати поняття «інформаційний ресурс у митній сфері» у контексті
забезпечення інформаційної безпеки при застосуванні інформаційних технологій
та автоматизованих систем у вузькому його розумінні, обумовлюючи існування
у його обсязі лише тих елементів, які є інформацією за своєю правовою та
інформаційною природою. Наприклад, відповідно до Митного кодексу України
від 13.03.2012 №4495-VI, «інформаційні ресурси митних органів складаються із
відомостей, що містяться у документах, які надаються під час проведення
митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, та
інших документах. Це сукупність електронної інформації, що включає
електронні дані, створені, оброблені та накопичені в інформаційних системах
митних органів» [9].
Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної
митної служби України, затверджене наказом Державної митної служби України
від 04.11.2010 р. № 1341, містить визначення поняття «інформаційні ресурси баз
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даних»:

«визначені

групи

взаємопов'язаних

задокументованих

одиниць

інформації, які об'єднані в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій,
описують процеси митного контролю та оформлення товарів і транспортних
засобів, контролю за переміщенням вантажів, що перебувають під митним
контролем, як через митний кордон України, так і в її межах, а також інші
процеси діяльності митних органів» [67].
На основі зазначеного вважаємо, що поняття «інформаційний ресурс у
митній сфері» у контексті забезпечення інформаційної безпеки при застосуванні
інформаційних

технологій

та

автоматизованих

систем

це

–

логічно

структурована сукупність даних, які характеризують процеси здійснення митної
справи, відображених за допомогою літерних та не літерних орфографічних
знаків, цифр, кодів, графічних зображень, символів тощо, отриманих митними
органами при здійсненні митного контролю та митних формальностей,
збережених та оброблених за допомогою інформаційних технологій та
автоматизованих систем.
Чинним

нормативно-правовим

структурування

Єдиної

регулюванням

автоматизованої

передбачено

інформаційної

наступне
системи

Держмитслужби: «автоматизована інформаційна система «Центр»; АСМО та
локальні підсистеми митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій, що взаємодіють із АІС «Центр»; відомча телекомунікаційна мережа
Держмитслужби;

локальні

спеціалізованих

митних

телекомунікаційний

обчислювальні
установ

комплекс

та

мережі

митних

організацій;

Держмитслужби

органів,

інформаційно-

«Електронна

пошта»;

адміністративно-правова інформаційна підсистема; підсистема інформаційного
забезпечення;

система

електронного

документообігу

Держмитслужби;

комплексна система захисту інформації; підсистема криптографічного захисту
інформації; система електронного цифрового підпису Держмитслужби» [67]. Як
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бачимо, таке структурування відбувається за ієрархічно-територіальним та
змістовим принципами.
Інтерфейс автоматизованих систем створюється за допомогою служби
каталогу –

«програмний

засіб

представлення

інформації

про

ресурси

інформаційної системи (користувачі, загальні папки, сервери баз даних, друку та
інше) в ієрархічному вигляді, який зберігається в єдиному місці, що забезпечує
централізоване управління як самими ресурсами, так і інформацією про них»
[67].
Наступним виділеним нами елементом багатофункціональної системи
«Електронна митниця» є блок технічного забезпечення. Адже важливо
насамперед усвідомлювати, що формування та будь-які дії з інформаційним
ресурсом у митній сфері – збирання, введення, записування, перетворення,
зчитування,

зберігання,

знищення,

реєстрація,

приймання,

отримання,

передавання тощо – може здійснюватися лише завдяки застосуванню конкретних
існуючих фізично засобів технічної підтримки – мереж, АОМ, каналів зв’язку,
серверів та програмного забезпечення, засобів аудіо- та відеозв’язку тощо. Тому
поняття «Електронна митниця» не може розглядатися як функціонуюча
абстрактно сукупність відомостей, що відображена у електронному вигляді, а
зазначене поняття може сприйматися лише як поєднані у нерозривній єдності
інформаційні ресурси та програмно-технічні засоби їх створення, збереження,
обробки та передання.
Наприклад,

відповідно

до

Положення

про

Єдину

автоматизовану

інформаційну систему Державної митної служби України, затверджене наказом
Державної митної служби України від 04.11.2010 р. № 1341, у ЄАІС наявні такі
програмно-технічні категорії як: центральне сховище даних; сервери додатків;
автоматизовані робочі місця адміністратора АІС «Центр. «Інформаційний обмін
між елементами ЄАІС Держмитслужби забезпечує Відомча телекомунікаційна
мережа Держмитслужби (далі – ВТМ). Основними завданнями ВТМ є
задоволення потреб у високошвидкісному, надійному, безперебійному та

107

захищеному інформаційному обміні даних у рамках ЄАІС Держмитслужби
(доступ до інформаційних ресурсів ЄАІС Держмитслужби, робота з ПІК ЄАІС
Держмитслужби,

робота

з інформаційно-телекомунікаційним

комплексом

Держмитслужби «Електронна пошта» тощо), створення передумов для інтеграції
розподілених

інформаційних

ресурсів

ЄАІС

Держмитслужби.

Локальні

обчислювальні мережі (комп'ютерні мережі) – локальні телекомунікаційні
мережі, які входять до складу ЄАІС Держмитслужби та розгорнуті в зоні
діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій (у
тому числі територіально відокремлених підрозділах), об'єднуються
допомогою

ВТМ

і

використовуються

для

роботи

в

рамках

за

ЄАІС

Держмитслужби» [67].
Охоплюючи блок, який регулює застосування електронного підпису та
електронного документообігу, доцільно зауважити, що зазначене питання
врегульовано за допомогою положень спеціальних Законів України: «Про
електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 №2155-VІІІ та «Про електронні
документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 №851-ІV. Відповідно
до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
від 22.05.2003 №851-ІV, «електронний документ – документ, інформація в якому
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити
документа. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних
документів

визначається

законодавством.

Юридична

сила

електронного

документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну
форму. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник
документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом
автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до
Закону України «Про електронні довірчі послуги». В інформаційних,
телекомунікаційних,
забезпечують

обмін

інформаційно-телекомунікаційних
електронними

документами,

що

системах,
містять

які

державні
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інформаційні ресурси, або інформацію з обмеженим доступом, повинен
забезпечуватися захист цієї інформації відповідно до законодавства» [24].
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450
«Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій», «електронна митна
декларація складається з полів електронного документа, що відповідають
формам митних декларацій на паперовому носії, та засвідчується електронним
цифровим підписом особи, яка її склала. Електронна митна декларація
вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного
органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої
системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та
засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи
митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна
митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення
перетворюється у вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною,
у форматi, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується
електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка
завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій
ним особі» [68].
Тобто, слід зауважити, що одним із важливих елементів системи
«Електронна митниця» є, власне, електронні документи, отримання, обмін,
надсилання, збереження та захист інформації у яких необхідно забезпечити за
допомогою адміністративно-правового механізму, а також системи програмнотехнічних засобів. Значну частку серед таких електронних документів складають
саме електронні митні декларації. Як бачимо, законодавством визначено, що
обов’язковими

реквізитами

зазначеного

документу,

з-поміж

іншого,

є

електронний підпис особи, яка її склала, а також інші поля електронного
документа, які відповідають формі митної декларації у паперовому вигляді, що
затверджені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012
№450. Доцільно зауважити, що суттєвою колізією чинного законодавства, яке
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регулює створення та використання електронних документів у митній службі, а
також забезпечення захисту у ній інформації, є неузгодженість його з Законом
України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 №2155-VІІІ. Зокрема, у
Митному кодексі України, у постанові Кабінету Міністрів України від 21.05.2012
№450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» тощо при
регулюванні

питання

здійснення

електронного

митного

декларування,

оформлення та подання таких декларацій законодавець послуговується поняттям
«електронний цифровий підпис». У той час, як Закон України «Про електронні
довірчі послуги» від 05.10.2017 №2155-VІІІ, який набув чинності 07.11.2018 [24],
передбачає лише такі поняття, як «електронний підпис» та «кваліфікований
електронний підпис». Тому визначення на законодавчому рівні такої вимоги до
електронного документу, який використовується під час здійснення митних
формальностей, як засвідчення його електронним цифровим підписом породжує
те, що вимоги митної служби до електронних документів (наприклад,
електронних митних декларацій) не ґрунтуються на вимогах чинного
законодавства та не можуть бути належно виконаними.
Наступний блок «Електронної митниці», що є найбільш об’ємним, регулює
застосування інформаційних технологій та автоматизованих систем у митній
службі у ході безпосереднього виконання повноважень митними органами та
здійснення митних формальностей за відповідними видами – електронна пошта;
електронне декларування; резервний центр обробки даних; система аналізу
ризиків; система оперативного виконання рішень; формування статистики;
функціонування веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Зокрема,
основними

завданнями

інформаційно-телекомунікаційного

комплексу

Держмитслужби «Електронна пошта» (далі - ІТК «Електронна пошта») є
забезпечення надійного та безперебійного обміну електронними поштовими
повідомленнями між користувачами ЄАІС Держмитслужби, забезпечення
організації документоорієнтованих баз даних та доступу до них, створення
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передумов

для

побудови

транспортної

інфраструктури

електронного

документообігу Держмитслужби [67].
Досить актуальним на сьогодні, на наш погляд, є дослідження та
удосконалення функціонування веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної
торгівлі» як відносно нової інституційної одиниці інформаційного ресурсу
Держмитслужби у контексті забезпечення інформаційної безпеки у зазначеній
системі. То ж надалі слід більш детально зупинитися на розгляді зазначеного
питання. 04.10.2018 у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про
внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України
щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення
контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України»
від 06.09.2018 №2530-VIII [69] (далі – Закон №2530-VIII) відбулася реалізація
механізму «єдиного вікна» у митній сфері. На наш погляд, запровадження
механізму «єдиного вікна» є важливим засобом оптимізації митних процедур, а
також спрощення та уніфікації роботи з інформацією у митній сфері. Наведеним
законом закладено правові основи для функціонування системи взаємодії між
«декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та
митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями,
уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через
митний кордон України» [69], функціонування якої технічно забезпечується
єдиним державним інформаційний веб-порталом «Єдине вікно для міжнародної
торгівлі», що входить до складу інформаційно-телекомунікаційної системи
митними органами.
Доцільно

зауважити,

що

відповідно

до

вищезазначеного

закону

запроваджено новий правовий інститут, який регулює правовідносини, що
пов’язані із функціонуванням «єдиного вікна», та перебуває на початку свого
розвитку. Правові норми наведеного інституту «Єдиного вікна для міжнародної
торгівлі» на сьогодні закріплені у Митному кодексі України та окремих
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законодавчих актах, зокрема Законах України «Про гуманітарну допомогу»,
«Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний
кордон України», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про захист
населення від інфекційних хвороб» тощо. Загальна їхня особливість полягає в
тому, що ними врегульовано насамперед питання адміністративно-правового
забезпечення здійснення митних формальностей та повноваження центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику у сфері
адміністрування «єдиного вікна».
Відповідно до Пояснювальної записки до Законопроекту [70], що став
основою для Закону №2530-VIII [69], метою закону визначено: «покращення
умов ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні; приведення існуючих
на сьогодні процедур контролю товарів, що переміщуються через митний кордон
України, та законодавчих підстав для їх здійснення у відповідність з Угодою
СОТ «Про застосування санітарних та фітосанітарних заходів». Поряд з тим, до
мети запровадження Закону України №2530-VIII не віднесено забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері при запровадженні механізму «єдиного
вікна», що відобразилося на його нормах. З огляду на таке, положення Закону
№2530-VIII [69] не є узгодженими із нормами законодавства України, яке
регулює інформаційні відносини та захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах, а також не передбачають спеціальних та
додаткових засобів забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Зокрема,
доцільно звернути увагу на наступні особливості законодавчого акту:
1. Положення Закону №2530- VIII [69] не узгоджуються із нормами Закону
України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
від 05.07.1994 №80/94-ВР. Зокрема, відповідно до останнього законодавчого
акту передбачено, що «відповідальність за забезпечення захисту інформації в
системі покладається на власника системи. Власник системи, в якій
обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим
доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, утворює службу
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захисту інформації або призначає осіб, на яких покладається забезпечення
захисту інформації та контролю за ним». Суб’єктами відносин, пов’язаних із
захистом інформації у інформаційних системах, законом визначено володільців
інформації, власників системи, користувачів [21]. Поряд з тим, Закон №2530VIII [69] взагалі не послуговується зазначеними вище термінами, у ньому не
визначено, хто є власником інформаційно-телекомунікаційної системи «єдиного
вікна» (зокрема, зазначено, що «адміністратором та держателем єдиного
державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»
є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику»
[69]).
Такий стан правового регулювання обумовлює ситуацію правової
невизначеності щодо суб’єкта, відповідального за забезпечення інформаційної
безпеки в системі «єдиного вікна». Доцільно зауважити, що питання
забезпечення

інформаційної

безпеки

у

інформаційно-телекомунікаційних

системах митних органів на сьогодні частково регулюється на рівні підзаконних
нормативно-правових

актів,

в

тому

числі

окремі

питання

зазначеної

проблематики регламентовані відомчими наказами. Зокрема, відповідно до Звіту
Державної фіскальної служби України за 2017 рік, з метою запобігання витоку
інформації з обмеженим доступом проведено роботи з технічного захисту
інформації ДМС. Оновлено позаштатну СЗІ ІТС «Фінанси і персонал».
Підготовлено проект наказу «Про заходи захисту інформації в ІТС «Податковий
блок», «Управління документами», «ЄАІС» та АСМО «Інспектор» [71]. На нашу
думку, така регламентація досліджуваного питання не забезпечує комплексного
підходу та загальнообов’язковості створення систем інформаційної безпеки у
митній сфері при застосуванні інформаційних технологій та автоматизованих
систем у митній сфері у контексті запровадження механізму «єдиного вікна»,
тому наведене питання має регулюватися законодавчим актом, у якому будуть
визначені порядок, процедура, засоби та заходи забезпечення інформаційної
безпеки.
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2. Також статтею 33-1 Митного кодексу України [9] (у редакції Закону
України №2530- VIII [69]) врегульовано велику кількість видів правовідносин,
пов’язаних зі збиранням, обробкою, зберіганням митної інформації, обміном
наведеною інформацією з іншими органами державної влади як України, так і
уповноваженими органами інших держав. Проте у жодній із норм законодавчої
новели не визначено, що усі дії, пов’язані із використанням та обробкою
інформації здійснюються відповідно до вимог інформаційного законодавства
України (врахуванням правил збирання, зберігання, використання та поширення
інформації з обмеженим доступом).
3. Відповідно до Закону 2530- VIII [69], що аналізується у наведеній статті,
не передбачено процедури та порядку структуризації інформації, яка збирається,
зберігається, обробляється за допомогою інформаційно-телекомунікаційної
системи «єдиного вікна», розподілу такої інформації на конфіденційну, таємну,
службову, інші види відповідно до Закону України «Про інформацію» від
02.10.1992 №2657-ХІІ [17], створення режимів доступу до різних видів
інформації. Наведена ситуація обумовлює незадовільний стан адміністративноправового регулювання забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
загалом, та у функціонуванні механізму «єдиного вікна».
4. Положення Закону 2530- VIII [69] не узгоджуються з нормами Закону
України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI [20].
Інформація, яка створюється та використовується у зв’язку з функціонуванням
механізму «єдиного вікна» відноситься до публічної, оскільки отримана та
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків.
Проте з положень закону, що розглядається, не зрозуміло, хто є розпорядником
наведеної інформації, оскільки відомості, що надаються до «єдиного вікна»
підлягають гармонізації, є доступними для різних органів, які виконують
дозвільні та контрольні функції відповідно до їх компетенції.
Останній блок системи «Електронна митниця», який необхідно розкрити –
це блок, який визначає систему захисту інформації у інформаційних та
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інформаційно-телекомунікаційних системах митної служби. Так, відповідно до
Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI, «захист електронної
інформації в інформаційних системах митних органів та суб’єктів, що беруть
участь в інформаційних відносинах, здійснюється в порядку, визначеному
законодавством» (ст.35) [9].
Згідно з Законом України «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних

системах»

від

05.07.1994

№80/94-ВР,

«державні

інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо
захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із
застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою
відповідністю. Для створення комплексної системи захисту державних
інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо
захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту інформації,
які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за
результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного
захисту інформації. Відповідальність за забезпечення захисту інформації в
системі покладається на власника системи. Власник утворює службу захисту
інформації або призначає осіб, на яких покладається забезпечення захисту
інформації та контролю за ним» [21].
«Комплексна система захисту інформації повинна забезпечувати захист
державних інформаційних ресурсів в автоматизованих системах, що входять до
складу ЄАІС Держмитслужби, шляхом упровадження комплексу технічних,
програмних, криптографічних, організаційних та інших заходів і засобів,
спрямованих

на

забезпечення

конфіденційності,

цілісності,

доступності,

керованості інформації; реалізувати єдину політику безпеки інформації, що
дозволить здійснювати автоматизовану обробку інформації з обмеженим
доступом відповідно до нормативно-правових актів України в галузі захисту
інформації. До складу Комплексної системи захисту інформації ЄАІС
Держмитслужби входять такі системи: інформаційна система ідентифікації та
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автентифікації

користувачів;

антивірусна

система

захисту

інформації;

інформаційна система здійснення цілодобового контролю за станом політики
безпеки і доступу до інформаційних ресурсів; інформаційна система обміну
інформацією; інформаційна системи моніторингу функціональних елементів та
інформаційної системи виявлення і управління інцидентами. До категорій
ресурсів, що підлягають захисту, належать: інформаційні ресурси: бази даних,
файли даних, технічна документація, настанови користувачів, операційні
процедури та процедури підтримки прийняття рішень; програмні ресурси:
прикладне програмне забезпечення та ін.» [67].
У

цілому

оцінюючи

нормативно-правове

регулювання

питання

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
під час застосування інформаційних ресурсів та автоматизованих систем,
зауважуємо на детальність, розлогість та об’ємність такого регулювання.
Найбільш чітко та поглиблено зазначене питання врегульовано відповідно до
Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної
служби України, затверджене наказом Державної митної служби України від
04.11.2010 р. № 1341. Зазначений підзаконний нормативно-правовий акт
визначає рівні захисту інформації, надає концептуальне визначення поняттю
«захист інформації, що обробляється в ЄАІС Держмитслужби»: «створення і
підтримка в дієздатному стані системи заходів, як технічних (інженерних,
програмно-апаратних), так і нетехнічних (правових, організаційних), що
дозволяють запобігти або ускладнити можливість реалізації загроз, а також
знизити потенційні збитки від несанкціонованих дій з інформацією. Захист
інформації в ЄАІС Держмитслужби спрямовано на забезпечення безпеки
інформації і ЄАІС Держмитслужби в цілому та окремих її елементів
(забезпечення

збереження

заданих

властивостей

інформації

і

ЄАІС

Держмитслужби, що її обробляє)» [67].
Відповідно

до

вимог

НД

ТЗІ

2.5-008-2002

«Вимоги

із

захисту

конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в

116

автоматизованих системах класу 2», «система повинна містити програмнотехнічні засоби захисту та організаційні заходи, що забезпечують виконання
загальних вимог із захисту інформації, тобто: наявність переліку конфіденційної
інформації, яка підлягає автоматизованій обробці; наявність визначеного
(створеного) відповідального підрозділу, якому надаються повноваження щодо
організації і впровадження технології захисту інформації, контролю за станом
захищеності

інформації;

створення

КСЗІ,

які

становлять

сукупність

організаційних і інженерно-технічних заходів, програмно-апаратних засобів,
спрямованих на забезпечення захисту інформації під час функціонування ЄАІС
Держмитслужби;
інформаційної

розроблення
діяльності

плану

ЄАІС

захисту

інформації

Держмитслужби;

на

об'єктах

можливість

надання

користувачам санкціонованого та контрольованого доступу до конфіденційної
інформації, що обробляється в ЄАІС Держмитслужби, тільки за умови службової
необхідності; заборона несанкціонованої та неконтрольованої модифікації
інформації в ЄАІС Держмитслужби; здійснення обліку вихідних даних,
отриманих під час вирішення функціональних задач, у формі віддрукованих
документів, що містять конфіденційну інформацію; заборона несанкціонованого
копіювання, розмноження, розповсюдження конфіденційної інформації в
електронному вигляді тощо» [67].
Окремі вимоги до технічного захисту інформації у інформаційних та
автоматизованих
стандартах.

системах

Наприклад,

державних

підлягає

органів

застосуванню

закріплені
положення

у

державних
Державного

стандарту України. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та
визначення. ДСТУ 3396.0-96, норми Положення про порядок здійснення
криптографічного захисту інформації, затверджене указом Президента України
від 22.05.1998 №505/98 та інші нормативно-правові акти.
Зокрема, відповідно до Державного стандарту України. Захист інформації.
Технічний захист інформації. Терміни та визначення. ДСТУ 3396.2-97,
визначено основні положення щодо ключових понять у досліджуваній сфері.
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Примітним є те, що ним визначено основні види загроз для інформації та
технічні канали витоку інформації. Наприклад, до загроз віднесено: «витік
інформації – неконтрольоване поширення інформації, яке призводить до її
несанкціонованого одержання; порушення цілісності інформації - спотворення
інформації, її руйнування або знищення; загроза для інформації – витік,
можливість блокування чи порушення цілісності інформації. Також закріплено
зміст загроз: блокування інформації несанкціонований доступ (до інформації);
закладний пристрій; програмна; комп'ютерний вірус; спеціальний вплив;
технічна розвідка. Серед каналів витоку інформації зазначено: носій інформації –
матеріальний об'єкт, що містить інформацію з обмеженим доступом;
інформативний сигнал – фізичне поле та (чи) хімічна речовина, що містять
інформацію з обмеженим доступом. Також надано нормативне закріплення
змісту таких каналів витоку інформації, як: (технічний) канал витоку інформації;
самочинний (технічний) канал витоку інформації; штучний (технічний) канал
витоку інформації; побічне електромагнітне випромінення і навід» [72].
Інші варіанти можливих інформаційних загроз пропонує А. Д. Войцещук.
Науковець відзначає, що існує ряд загальних загроз, кожна з таких загроз може
мати безліч модифікацій. Підробка – підробка ІР-адрес передбачає створення
пакетів, що мають адресу відправника, відмінну від справжньої. Викривлення –
зміна вмісту даних, що передаються через мережу Інтернет, або зміна даних на
носіях комп’ютерів після вторгнення зловмисника в локальну мережу.
Невизнання – здатність користувача заперечувати факт здійснення будь-якої дії,
яку він насправді вчинив. Розкриття інформації – надання інформації особам, що
у звичайних умовах не мають до неї доступу. Підвищення привілеїв – процес
незаконного отримання повноважень шляхом «обману» системи, зазвичай з
метою компрометації або руйнування цієї системи. Для витонченіших атак вони
можуть отримувати конфіденційні відомості у співробітників, переглядати
утиліти у пошуках потрібної інформації тощо [66, с.23].
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Доцільно зауважити, що за умови стрімкого розвитку інформаційних
технологій та, відповідно, технічних можливостей зловмисників, види загроз
інформаційній безпеці у митній сфері під час застосування інформаційних
технологій постійно змінюються та еволюціонують. Проте адміністративноправове регулювання забезпечення інформаційної безпеки у наведеній сфері
потребує розробки вичерпного каталогу можливих загроз інформаційній безпеці,
а також розробки алгоритму дій, в першу чергу, посадових осіб митної служби у
разі виникнення відповідного виду загрози.
Підсумовуючи наведене, доцільно відзначити, що адміністративно-правове
регулювання забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері при
застосуванні інформаційних технологій та автоматизованих систем на сьогодні
перебуває на етапі свого становлення. Зазначена сфера адміністративноправового регулювання та охорони є однією із найактуальніших у контексті
основних пріоритетів розвитку державної як внутрішньої (налагодження
взаємодії з громадськістю, підвищення автоматизації та ефективності виконання
митних формальностей), так і зовнішньої політики (глобалізація, налагодження
співпраці з іноземними державами, обміну з ними даними митної статистики,
відповідність

міжнародним

стандартам

здійснення

митної

справи

та

застосування у її процесі інформаційно-телекомунікаційних систем та ресурсів
тощо).
Вважаємо, що інформаційна безпека у митній сфері при застосуванні
інформаційних технологій та автоматизованих систем – це гарантований за
допомогою

нормативно-правових,

науково-методичних,

організаційно-

технічних, інформаційно-телекомунікаційних, програмних та політичних заходів
стан захищеності інформації, що створюється, обробляється, використовується
та зберігається за допомогою застосування інформаційних технологій та
автоматизованих

систем

від

несанкціонованого

доступу,

використання,

поширення та змін, забезпечення достовірності та актуальності такої інформації,
що є основою діяльності митних органів.
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Інформаційна безпека у митній сфері при застосуванні інформаційних
технологій та автоматизованих систем гарантується за допомогою комплексної
системи адміністративно-правових заходів, які можна поділити на дві групи: (1)
загально-превентивного характеру та (2) спеціально-захисного характеру.
Заходи

загально-превентивного

характеру

–

це

(а)

заходи

щодо

адміністративно-правового регулювання структури і механізму функціонування
багатофункціональної

системи

«Електронна

митниця»:

забезпечення

інформаційної безпеки відбувається у зв’язку з закріпленням у нормативноправовому полі чітких вимог до компонентів зазначеної системи, а також
взаємодії таких компонентів, принципів функціонування, які розроблені з
урахуванням вимог безпечності інформації, захисту її від несанкціонованого
доступу, використання, поширення та змін; (б) заходи адміністративноправового регулювання вимог дотримання спеціальних правових режимів
поширення інформації – заборона поширювати інформацію з обмеженим
доступом, розголошувати державну таємницю, обмеження щодо поширення
службової

та

комерційної

адміністративно-правового

таємниці;
регулювання

(в)

заходи

питань

щодо

захисту

спеціального
інформації

у

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах, використання та
надання електронних довірчих послуг, криптографічного захисту інформації; (г)
адміністративно-правові засади регулювання вимог до програмно-технічного
забезпечення функціонування системи «Електронна митниця».
Заходи спеціально-захисного характеру – це такий рівень системи
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
за якого заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
набувають рис спеціального та вузько спрямованого на подолання конкретної
інформаційної загрози характеру. До зазначеної групи заходів доцільно
насамперед віднести утворення служби захисту інформації (або структурної
одиниці за іншою назвою, що визначена штатним розписом та до повноважень
якої віднесено виключно забезпечення криптографічного захисту інформації,
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належного

рівня

програмно-технічного

забезпечення,

забезпечення

інформаційної безпеки митних органів в цілому) у структурі Держмитслужби.
Характеризуючи увесь наведений вище нормативний матеріал, можна
зробити висновок про те, що адміністративно-правове регулювання забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері при застосуванні інформаційних
технологій та автоматизованих систем є, з одного боку, надзвичайно розвинутим,
поширеним та таким, якому приділено значну увагу як на рівні загального
адміністративно-правового регулювання, так і на рівні спеціалізованих та
відомчих законодавчих та підзаконних актів, а з іншого боку, – таке
адміністративно-правове регулювання є несистемним та не послідовним, таким,
що спричиняє складнощі з його застосуванням та досягненням кінцевої мети
забезпечення

інформаційної

безпеки.

До

виділених

нами

недоліків

адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері при застосуванні інформаційних технологій та автоматизованих
систем можна віднести:
- формально-юридична

недосконалість

–

урегульованість

основних

положень забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері під час
застосування інформаційних ресурсів та автоматизованих систем за допомогою
відомчих підзаконних нормативно-правових актів; - не системність – частина
положень щодо забезпечення інформаційної безпеки міститься у Митному
кодексі України, частина – у актах законодавства загального характеру, окремі
питання забезпечення інформаційної безпеки регулюються за допомогою
спеціальних відомчих підзаконних нормативно-правових актів. При цьому
застосовувати усі правові акти необхідно, виходячи із їх системного тлумачення,
що ускладнює процес правореалізації та правозастосування з огляду на
об’ємність та численність правових норм, які слід врахувати; - неузгодженість
окремих термінів та положень щодо забезпечення інформаційної безпеки –
наприклад, уже зазначені нами колізії щодо термінів «електронний підпис» та
«електронний цифровий підпис», невизначеність основних понять та категорій;
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- відсутність у адміністративно-правовому регулюванні забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері при застосуванні інформаційних
технологій та автоматизованих систем чітких, визначених на законодавчому
рівні стандартів захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних,
автоматизованих системах та мережах, вимог до обладнання і програмного
забезпечення тощо;
- не розроблено та не затверджено на рівні законодавчого акту переліку
можливих загроз інформаційній безпеці у митній сфері під час застосування
інформаційних технологій та автоматизованих систем, а також, відповідно,
комплексу превентивних заходів стосовно кожної із загроз та алгоритму дій у
разі виникнення такої загрози;
- залишення поза законодавчою увагою регулювання людського фактору
під час забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері при застосуванні
інформаційних технологій та автоматизованих систем: (1) відсутні чіткі
законодавчі та кваліфікаційні вимоги до посадових осіб, які здійснюють
безпосередню роботу з автоматизованими системами та мережами у митній
сфері, та до їх діяльності – не визначено, наприклад, регламентування їх
погодинного доступу до таких систем, неможливість використання власного
технічного обладнання (зокрема, використання USB-флеш-накопичувачів, інших
носіїв

інформації

та

їх

застосування

до

митних

інформаційно-

телекомунікаційних систем тощо) під час здійснення безпосередніх посадових
обов’язків; особливі вимоги до порядку отримання та зберігання електронних
підписів чи інших засобів ідентифікаторів посадових осіб митної служби;
можливе забезпечення роботи у інформаційно-телекомунікаційних системах
митної служби позмінно з постійним алгоритмом зміни робочого місця та
функцій у межах відділу, категорії посади та групи оплати праці тощо; 2) не
врегульовано конкретні правила поведінки посадових осіб та їх безпосередньої
роботи з інформаційними технологіями та автоматизованими системами щодо
забезпечення інформаційної безпеки, не визначено, які дії розцінюються як
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порушення таких вимог, не визначено алгоритм дій у разі виникнення загроз
інформаційній безпеці тощо;
- на законодавчому рівні не передбачено необхідність створення служби
забезпечення інформаційної безпеки та не визначено її повноваження;
- відповідно до адміністративно-правового регулювання не передбачено
системи правових норм щодо забезпечення інформаційної безпеки під час
функціонування веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».
2.4 Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері
Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері набуває чітких рис функціонуючої сукупності правових,
організаційних, програмно-технічних та інших заходів, які мають ефективний
вплив на митні інформаційні відносини та забезпечують безпеку митної
інформації, стан захищеності митних інформаційних інтересів держави,
суспільства та індивіда, лише у випадку безпосереднього втілення зазначених
заходів у конкретну правову дійсність. Таке втілення заходів та перетворення
адміністративно-правової нормативності в дійсність правореалізації можливе за
допомогою

діяльності

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері, які безпосередньо реалізують свої владноуправлінські повноваження у сфері забезпечення безпеки митної інформації,
виконують обов’язки, реалізують права та дотримуються заборон, встановлених
у досліджуваній сфері. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері складають функціональне ядро
адміністративно-правового механізму у зазначеній сфері, приводять його в рух.
Завдяки

здійсненню

суб'єктами

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері конкретної діяльності із правореалізації,
стає можливим виявлення та усвідомлення прогалин і колізій нормативно-
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правового регулювання у сфері, що розглядається, та провадження подальшої
роботи щодо усунення зазначених недоліків суб’єктами здійснюється найбільш
точне та своєчасне виявлення.
Розглядаючи наукову адміністративно-правову доктрину та аналізуючи
адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, виявляємо, що на сьогодні бракує комплексного дослідження з
питання

розкриття

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері. Ні науковцями, ані на законодавчому
рівні не запропоновано визначення поняття «суб’єкт адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері», не розкрито його правові
ознаки. Також недостатньо розробок з приводу з’ясування існуючої системи
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, недостатньо уваги приділено їх класифікації. Окремий значний
внесок у розвиток вчення про суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в
цілому (в усіх галузях суспільного життя) здійснено такими науковцями, як В. Б.
Авер’янов, С. О. Алексеєв, І. В. Арістова, І. П. Голосніченко, Є. В. Додін, В. А.
Копилов, В. А. Ліпкан, О. В. Логінов, С. Г. Стеценко, М. М. Тищенко, В. К.
Шкарупа, О. І. Харитонова та ін. Тому такий стан наукових розробок, а також
нормативно-правового

регулювання

потребує

проведення

подальших

поглиблених наукових досліджень.
Науковий пошук доцільно розпочати, констатувавши те, що проблематика
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері у науці адміністративного права носить багатоаспектний характер.
Зокрема,

своїми

коренями

наведена

проблематика

сягає

такої

загальнотеоретичної проблеми адміністративного права, як дискусійність
підходів в цілому до визначення суб’єктів адміністративного права. Так,
В.К.Колпаков

та

О.В.

Кузьменко

розрізняють

такі

види

суб’єктів

адміністративного права: Президент України; громадяни України, іноземці,
особи без громадянства; органи виконавчої влади; державні службовці; органи
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місцевого самоврядування тощо [74, с. 185]. С. Г. Стеценко пропонує
класифікацію суб’єктів адміністративного права за «кількісним показником у
поєднанні з мірою належності до держави, зокрема на 2 види [36, с. 147]:
індивідуальні: 1) громадяни України; іноземці; особи без громадянства;
2) колективні: державні (Президент України; органи виконавчої влади; інші
державні органи й організації); недержавні (органи місцевого самоврядування;
об’єднання громадян; релігійні організації; інші недержавні органи та
організації)».
Одностайним у запропонованих підходах вчених є те, що суб’єкти
адміністративного

права

наділені

нормами

адміністративного

права

відповідними правами та обов’язками. А ось класифікаційні ознаки, за якими
здійснюється розподіл на види зазначених суб’єктів та окреслюється їх
відповідна система, на наш погляд, за кожною позицією є актуальними. Тому для
цілей нашого дослідження з метою найбільш всебічного розкриття системи та
структури суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки, слід застосовувати декілька класифікаційних ознак, що дозволить
розглянути таку систему у різних призмах та за кількома аспектами. Поряд з тим,
слід зауважити, що певна теоретична проблематика постає і на етапі осмислення
того, чи доцільно сукупність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері розглядати саме як систему таких
суб’єктів.
відповідних

Адже

поняття

явищ,

характеризується

«система»

предметів,

насамперед

позначає

суб’єктів

стійкими

чи

упорядковану
об’єктів

внутрішніми

сукупність

дійсності,

взаємозв’язками

яка
та

взаємним впливом. Усі частини наведеної системи перебувають у логічному
зв’язку. При цьому суб’єкти, що відносяться до однієї системи характеризуються
спільною політико-правовою або

правовою природою. А

у контексті

адміністративно-правової доктрини, суб’єкти, віднесені до однієї системи,
поєднуються між собою однорідними зв’язками. Наприклад, відповідно до
Академічного тлумачного словника української мови, «система – це порядок,
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зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв'язком
частин чого-небудь; сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин,
об'єднуваних за спільною ознакою, призначенням» [75]. Проте, розглядаючи
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, доцільно розглянути можливість віднесення до їх кола також і
окремих

громадян,

іноземців,

осіб

без

громадянства,

суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності, тобто, як державно-владних суб’єктів, так і
недержавних, з іншим характером прав та обов’язків щодо забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері. На наш погляд, вирішення зазначеного
питання залежить від того, який підхід застосовувати до визначення суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері –
вузький

(розглядати

серед

таких

суб’єктів

лише

суб’єктів

публічної

адміністрації, що складають цілісну та взаємоузгоджену систему та наділені
повноваженнями щодо активної діяльності, спрямованої на забезпечення
інформаційної безпеки) чи широкий (серед суб’єктів адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері виділяти також і недержавні
інституції). Власний підхід щодо наведеної проблематики, на наш погляд,
доцільно сформувати надалі у дослідженні після вивчення позицій вчених з
наведеного питання.
Як уже зазначалося вище, визначення поняття «суб’єкт адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері» у науковій
доктрині не надано. Проте існують окремі напрацювання щодо того, що слід
віднести до кола суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки загалом. Відтак,
К. В. Захаренко розглядає поняття «агенти інформаційної безпеки» та зазначає,
що «головним інститутом – агентом інформаційної безпеки виступає держава,
яка через низку певних політичних інституцій здійснює заходи щодо
забезпечення безпеки» [76, с. 214]. На думку М.М.Зайцева, «агентами
інформаційної безпеки є держава, державні органи та структури, що займаються
її забезпеченням на державному рівні (це можуть бути органи не тільки
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виконавчого механізму влади, а й законодавчого, судового), а також
інституціалізовані форми вироблення конкурентоспроможного інформаційного
продукту» [77, с.236].
Б.А. Кормич пропонує розрізняти поняття «державно-правовий механізм
інформаційної безпеки» й «інституційний механізм інформаційної безпеки», а
також поняття «суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки». Науковець
відзначає, що «поняття «інституційний механізм інформаційної безпеки» у
вузькому значенні охоплює виключно державні інституції, задіяні в процесі
формування та впровадження політики інформаційної безпеки» [78, с. 172]. У
свою чергу, О. В. Стоєцький пропонує виділяти наступних суб’єктів
забезпечення інформаційної безпеки: «державні інституції: Президент України;
органи виконавчої влади; інші державні органи й організації; недержавні
інституції: органи місцевого самоврядування; об’єднання громадян; інші
недержавні інституції; громадяни України» [79, с.162].
На необхідності долучити до переліку суб’єктів забезпечення інформаційної
безпеки також і недержавних інституцій наполягає і М.М.Зайцев, який зазначає,
що «до складу системи забезпечення інформаційної безпеки повинні входити не
тільки органи публічної влади, а й інституції громадянського суспільства, що
дозволить однаково ефективно захищати в інформаційних відносинах інтереси
не тільки держави, а й суспільства та людей і громадян» [77, с.235].
То ж підсумовуючи наведене, зазначаємо, що розкриваючи проблематику
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, необхідно не допускати підміни понять та чітко усвідомлювати
відмінність

понять

«інституційний

механізм

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері» та «державно-владний
механізм адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері» від поняття «суб’єкти адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері». Адже поняття, що є предметом нашого
дослідження, з-поміж усіх наведених вище, носить найбільш всеохоплюючий та
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широкий обсяг і зміст. Саме тому, розкриваючи сукупність суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
доцільно застосовувати саме широкий підхід до розуміння зазначеної категорії,
враховуючи і те, що серед таких суб’єктів обов’язково слід розглянути
недержавних суб’єктів – органи місцевого самоврядування, громадські
організації тощо, оскільки без їхньої діяльності такий перелік не буде повний, а
механізм адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері – не буде таким, що охоплює всі можливі сфери суспільного життя
та методи забезпечення інформаційної безпеки [89].
На думку О.В. Стоєцького, «суб’єктами забезпечення інформаційної
безпеки України є система державних і недержавних інституцій, а також
громадян України об’єднаних спільною метою щодо захисту національних
інтересів в інформаційній сфері. Коло суб’єктів забезпечення інформаційної
безпеки України представляє собою багаторівневу систему, що має спільну мету
– забезпечення інформаційної безпеки України, але різні повноваження,
можливості, засоби тощо» [79, с.163]. Таке твердження є обґрунтованим, тому з
ним варто погодитися. Особливо вартим уваги, на нашу думку, є те, що коло
суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки складають багаторівневу систему,
що має спільну мету. Така багаторівнева система характеризується різними
характерами зв’язків між її суб’єктами, проте у своєму загальному розумінні
вона є цілісною, а її діяльність спрямованою на виконання спільного завдання –
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері [89].
Надалі розглядаючи коло суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, доцільно розкрити їхню структуру та
взаємозв’язки

за

допомогою

системного

аналізу

чинного

загального

інформаційного та адміністративного законодавства, а також спеціального
законодавства, що регулює порядок здійснення митної справи.
Згідно з Митним кодексом України «контроль за здійсненням захисту
електронної інформації в інформаційних системах митних органів, а також за
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дотриманням правил користування засобами захисту інформації здійснюють
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та
інші уповноважені державні органи» [9].
У Законі України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018
№2469-VIII, визначено перелік суб’єктів, які здійснюють демократичний
цивільний контроль за сектором національної безпеки і оборони. До них
віднесено «Президента України (безпосередньо та через Раду національної
безпеки і оборони України, інші допоміжні чи дорадчі органи), Верховну Раду
України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду Автономної Республіки
Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, судові органи та суб’єкти
громадського контролю (громадяни, громадські об’єднання)» [3]. «Окремі
повноваження у зазначеній сфері встановлені також для Служби безпеки
України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України,
Державну спеціальну службу транспорту, Національну поліцію України,
Національну гвардію України, Державну прикордонну службу України,
Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Державну міграційну
службу України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації
України, інші органи виконавчої влади, які входять до сектору безпеки і оборони
України» [3].
А відповідно до Указу Президента України від 25.02.2017 №47/2017 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року
«Про Доктрину інформаційної безпеки України», крім уже наведених вище
суб’єктів, зазначено про «повноваження міністерств: культури та інформаційної
політики України, оборони України, закордонних справ України, культури
України; Державного агентства України з питань кіно, Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, розвідувальних органів, Державної
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служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національного
інституту стратегічних досліджень» [28].
Слід зазначити, що кожен із наведених суб’єктів відіграє відповідну роль та
посідає необхідне місце у системі забезпечення національної безпеки України,
інформаційної безпеки України в цілому та інформаційної безпеки у митній
сфері, зокрема. Зазначену роль можна охарактеризувати як здійснення
загального контролю за забезпеченням інформаційної безпеки у митній сфері, а
також вжиття заходів реагування на порушення інформаційного законодавства
та виникнення загроз інформації у митній сфері у межах визначених
законодавством повноважень [89]. Поряд з тим, адміністративно-правове
забезпечення інформаційної безпеки здійснюється і безпосередньо митними
органами.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1200
«Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної
служби України», «Державна митна служба є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра фінансів і який реалізує митну політику, державну
політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного
законодавства. Державна митна служба є правонаступником прав та обов’язків
реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності»
[80]. Згідно з Положенням про Державну фіскальну службу України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №236, яке,
відповідно, визначало конкретні права та обов’язки Державної фіскальної
служби України, якими на даний час наділені ДПС (Державна податкова служба)
та ДМС (Державна митна служба), чітко передбачено повноваження щодо
формування інформаційної політики центрального та територіальних органів;
забезпечення реалізації державної політики щодо державної таємниці, контролю
за її збереженням в апараті [81].
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То ж з метою систематизації нашого дослідження та більш ефективного
розкриття місця кожного суб’єкта у системі адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері доцільно сформувати власне
бачення структури таких суб’єктів. У зазначеному контексті пропонуємо
розглядати

систему

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері як складне цілісне (спрямоване на
досягнення спільної мети – забезпечення інформаційної безпеки) багаторівневе
утворення, кожен із рівнів якого характеризується системою взаємопов’язаних
суб’єктів, які наділені повноваженнями (правомочністю), що поширюються на
спільну сферу правовідносин та характеризуються спільною та/або релевантною
політико-правовою природою, спрямованістю впливу, та покликані забезпечити
інформаційну безпеку у митній сфері у відповідних межах та обсягах. Серед
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері слід виділяти такі рівні:
1 – рівень суб’єктів, повноваження яких поширюються на всю територію
України та носять загально превентивний характер;
2 – рівень суб’єктів, повноваження яких поширюються на всю територію
України та носять спеціальний характер, спеціалізуються відповідно до сфери,
наявні повноваження щодо застосування спеціальних засобів та заходів;
3 – рівень суб’єктів, які беруть участь у митних відносинах – система
органів ДМС, учасники митних правовідносин – фізичні та юридичні особи,
суб’єкти

зовнішньоекономічної

діяльності,

особи

з

дипломатичними

повноваженнями, іноземні держави у рамках співпраці з митними органами
України;
4 – рівень суб’єктів, повноваження яких поширюються на відповідну
адміністративно-територіальну одиницю – місцеві органи державної виконавчої
влади,

органи

місцевого

правоохоронні органи тощо;

самоврядування,

суди

загальної

юрисдикції,
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5 – рівень суб’єктів, що здійснюють громадський контроль за забезпеченням
інформаційної безпеки у митній сфері [82].
То ж надалі доцільно перейти до аналізу та особливостей повноважень
суб’єктів адміністративного-правового забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері за кожним виділеним нами рівнем. Відповідно, до першого рівня
суб’єктів, повноваження яких поширюється на всю територію України та носять
загально превентивний характер, можна віднести: Президент України, Верховна
Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони
України,

Міністерство

культури

та

інформаційної

політики

України,

Міністерство закордонних справ України.
Президент України безпосередньо або через Раду національної безпеки і
оборони України та Верховна Рада України здійснюють контроль за сектором
безпеки і оборони України. Для вивчення, підготовки і попереднього розгляду
окремих питань у сферах національної безпеки і оборони, а також діяльності
сектору безпеки і оборони Верховна Рада України в межах своїх повноважень
може створювати тимчасові спеціальні комісії, а для проведення розслідування з
питань, що становлять суспільний інтерес, – тимчасові слідчі комісії, які діють у
порядку, встановленому законом, може офіційно запросити або вимагати
присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України для заслуховування
посадових чи службових осіб органів сектору безпеки і оборони [3].
Кабінет Міністрів України «забезпечує цивільний контроль за діяльністю
Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної
поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної
міграційної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, інших органів виконавчої влади, які входять до сектору
безпеки і оборони України, звітує з питань безпеки і оборони перед Президентом
та Верховною Радою України» [3].
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Міністерство культури та інформаційної політики, з огляду на положення
Указу Президента України від 25.02.2017 №47/2017 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину
інформаційної безпеки України», здійснює покладені в установленому порядку
організацію та забезпечення: «моніторингу загроз національним інтересам і
національній безпеці в інформаційній сфері; формування поточних пріоритетів
державної інформаційної політики, контролю їх реалізації; координації
діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері
забезпечення інформаційного суверенітету України; урядових комунікацій;
кризових комунікацій, зокрема під час проведення антитерористичної операції та
в особливий період; вжиття заходів в інформаційній сфері, пов'язаних із
запровадженням

правових

режимів

надзвичайного

чи

воєнного

стану;

розроблення стратегічного наративу і його імплементації; вироблення і
впровадження стратегії інформаційного забезпечення процесу звільнення та
реінтеграції тимчасово окупованих територій; розроблення та впровадження
єдиних стандартів підготовки фахівців у сфері урядових комунікацій для потреб
державних органів» [28].
На Міністерство закордонних справ України покладено такі завдання, як
«координацію

інформаційної

діяльності

державних

органів

у

зовнішньополітичній сфері; забезпечення просування інтересів України за
кордоном інформаційними засобами; забезпечення донесення позиції України до
керівництва іноземних держав, парламентів та урядів, зовнішньополітичних
відомств, представників бізнесу та експертних кіл, широкої громадськості,
сприяння просуванню позитивного іміджу України» [28].
Підсумовуючи наведене, зауважуємо, що повноваження суб’єктів першого
рівня спрямовані на виконання завдань загального характеру, адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки України у митній сфері шляхом
здійснення загального контролю за забезпеченням національної безпеки України
в усіх сферах суспільно-політичного життя, прийняття законодавчих та інших
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нормативно-правових актів, здійснення контролю за діяльністю сектору безпеки
і оборони України, розробку стратегій розвитку інформаційних технологій,
забезпечення внутрішньо- та зовнішньополітичної взаємодії і співробітництва з
питань захисту митної інформації, формування позитивного іміджу України на
міжнародній арені тощо.
До наступного – другого рівня суб’єктів, повноваження яких поширюються
на всю територію України та носять спеціальний характер, спеціалізуються
відповідно до сфери, наявні повноваження щодо застосування спеціальних
засобів та заходів, можна віднести Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації України, Службу безпеки України, розвідувальні органи,
Національну поліцію України, Національну гвардію України, Державну
прикордонну службу України, Державну службу України з надзвичайних
ситуацій, Збройні Сили України тощо [89].
Найбільш спеціалізованими стосовно досліджуваного нами питання є
повноваження Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України (далі – ДССЗЗІ). Відповідно до Закону України «Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 №3475-IV,
основними завданнями Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України є: «формування та реалізація державної політики у сферах
криптографічного

та

технічного

захисту

інформації,

кіберзахисту,

телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового
зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, захисту
державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої
встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційнотелекомунікаційних системах (далі – інформаційно-телекомунікаційні системи) і
на об’єктах інформаційної діяльності, а також у сферах використання державних
інформаційних ресурсів в частині захисту інформації, протидії технічним
розвідкам, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового
зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку; участь у формуванні та
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реалізації державної політики у сферах електронного документообігу (в частині
захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування),
електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг),
електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту
інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг,
контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих
послуг) тощо» [83].
На виконання покладених завдань ДССЗЗІ наділений повноваженнями у
сфері контролю за забезпеченням інформаційної безпеки, в тому числі, і під час
використання інформаційних та автоматизованих систем, криптографічного
захисту інформації, визначення вимог до наведеної діяльності. Зокрема, на
ДССЗЗІ покладено такі обов’язки: «захисту державних інформаційних ресурсів
та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційнотелекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, участь у
формуванні

та

реалізації

державної

політики

у

сферах

електронного

документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів
місцевого самоврядування), електронної ідентифікації, електронних довірчих
послуг; здійснення повноваження органу ліцензування у сфері криптографічного
та технічного захисту інформації; встановлення порядку створення та допуску до
експлуатації, допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту
службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, засобів,
комплексів та систем спеціального зв’язку, визначення криптографічних
алгоритмів для застосування у засобах криптографічного захисту інформації;
розробка і супроводження моделей технічних розвідок, розробка тактики та
методів їх застосування, а також перспектив розвитку; надання рекомендацій
державним органам, органам місцевого самоврядування щодо забезпечення
протидії технічним розвідкам, проведення оцінки загроз і вжиття відповідних
заходів для захисту інформації» [83].
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ДССЗЗІ має право: «проводити планові та позапланові перевірки стану
криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та
інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в державних
органах; стану протидії технічним розвідкам в державних органах; порушувати в
установленому законодавством порядку питання про припинення обробки
інформації на об’єктах інформаційної діяльності або проведення інформаційної
діяльності

з

використанням

інформаційно-телекомунікаційних

систем

в

державних органах, що проводиться з порушенням вимог законодавства у сфері
захисту

інформації,

вимога

щодо

захисту

якої

встановлена

законом,

криптографічного та/або технічного захисту інформації. Військовослужбовці
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України мають
право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і
в порядку, передбачених статтею 46 Закону України «Про Національну поліцію»
та статутами Збройних Сил України» [83].
Зазначений державний орган реалізує важливу функцію серед суб’єктів, які
здійснюють адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері. Не відносячись до системи митних органів та не являючись, за
своєю суттю, учасником митних інформаційних відносин, ДССЗЗІ здійснює
безпосередній захист та охорону митних інформаційних ресурсів, забезпечує
контроль за якістю та ефективністю криптографічного захисту інформації,
запроваджує вимоги до захисту інформації у митних органах, може здійснювати
відповідні перевірки стану дотримання інформаційного законодавства у
визначеній сфері. тому віднесення до переліку суб’єктів адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є закономірним,
оскільки зазначений орган є вузькоспеціалізованим суб’єктом, діяльність якого
спрямована виключно на забезпечення інформаційної безпеки України.
Наведені

нами

інші

суб’єкти

другого

рівня,

повноваження

яких

поширюються на всю територію України та носять спеціальний характер є
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державними

органами

правоохоронного

характеру,

повноваження

яких

поширюються на вузьку сферу правовідносин, які виникають з приводу охорони
найважливіших суспільних та державних цінностей, забезпечення безпеки
держави та особи в цілому. Більшість таких органів під час виконання своїх
безпосередніх завдань мають право використовувати спеціальні засоби – зброю
тощо. Зокрема, відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» від
25.03.1992

№2229-ХІІ,

«Служба

безпеки

України

–

державний

орган

спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує
державну безпеку України. Служба безпеки України, з-поміж іншого,
зобов’язана брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону України
«Про державну таємницю» та інших актів законодавства заходів щодо
забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за
додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі
оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни,
сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам,
організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення
якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України та ін». [84].
Згідно з Законом України «Про Національну гвардію» від 13.03.2014 №876VII,

«Національна

гвардія

України

є

військовим

формуванням

з

правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх
справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя,
прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних
та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення
громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами,
забезпечення охорони органів державної влади, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, участь у здійсненні заходів державної охорони
органів державної влади та посадових осіб, участь у розблокуванні або
припиненні протиправних дій у разі захоплення важливих державних об’єктів
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або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо» [85].
Віднесення таких органів спеціального призначення до переліку суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
обґрунтоване тим, що зазначені суб’єкти виконують важливу (здебільшого
охоронну)

функцію

у

разі

виникнення

реальної

загрози

порушення

інформаційної безпеки у митній сфері, насамперед, у найважливіших та
найнебезпечніших випадках – витоку інформації, що складає державну
таємницю, вчинення інших порушень інформаційного законодавства, які можуть
завдати суттєвої шкоди державним, суспільним та особистим інтересам, вести у
зазначених випадках контррозвідувальну діяльність, що має превентивний
характер. Зазначені органи мають право застосовувати радикальні методи
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, в тому числі, здійснювати
захист митної інформації за допомогою зброї та інших спеціальних засобів
захисту, бойової техніки.
Наступний

рівень

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері – це суб’єкти, повноваження яких носять
найбільш спеціалізований характер та безпосередньо спрямовані на забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері – це суб’єкти, які беруть участь у митних
відносинах – система органів ДМС, учасники митних правовідносин – фізичні та
юридичні

особи,

суб’єкти

зовнішньоекономічної

діяльності,

особи

з

дипломатичними повноваженнями, іноземні держави у рамках співпраці з
митними органами України. Слід зазначити, що на наведеному рівні не доцільно
виділяти серед суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері лише митні органи, оскільки відповідні обов’язки щодо
забезпечення інформаційної безпеки наявні у кожного учасника митних
правовідносин. Проте все ж митні органи виконують у системі адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері найбільш
важливу, активну, системоутворюючу та спрямовуючу роль. Так, враховуючи
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положення постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1200 «Про
утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби
України», [80], відзначимо, що Держмитслужба України відповідно до
покладених на неї завдань: «забезпечує розвиток, здійснює впровадження і
технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційнотелекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, організовує
впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання; взаємодіє та
здійснює обмін інформацією з органами державної влади, державними органами
іноземних

держав,

міжнародними

організаціями;

забезпечує

згідно

із

законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків та баз
даних ДМС; співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує
участь громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності
ДМС та інформує її про свою роботу; організовує роботу з укомплектування,
зберігання,

обліку

та

використання

архівних

документів;

організовує

інформаційно-аналітичне забезпечення ДМС та автоматизацію її діяльності»
[81].
Обов’язок щодо забезпечення інформаційної безпеки покладається на митні
органи також і відповідно до статті 35 Митного кодексу України від 13.03.2012
№4495-VI. А статтею 11 Кодексу також визначено вимоги до посадових осіб
митних органів щодо дотримання особливих правових режимів поширення
інформації з обмеженим доступом [9]. Відповідно до Закону України «Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994
№80/94-ВР, «захист інформації в системі в порядку та на умовах, визначених у
договорі, який укладається ним із володільцем інформації, якщо інше не
передбачено законом. забезпечує власник системи» [21]. А згідно з Положенням
про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби
України, затверджене наказом Державної митної служби України від 04.11.2010
р. № 1341, «Держмитслужба є власником ЄАІС Держмитслужби та інформації,
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яка створена Держмитслужбою. Держмитслужба є розпорядником інформації,
яка обробляється в ЄАІС» [67].
Державна митна служба України забезпечує інформаційну безпеку у митній
сфері насамперед шляхом утворення спеціального структурного підрозділу, до
повноважень якого входить забезпечення такої інформаційної безпеки. До
завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби та
Державної митної служби, ДФС продовжує здійснювати свою діяльність, в тому
числі, забезпечення інформаційної безпеки віднесено до обов’язку Департаменту
охорони

державної

таємниці,

технічного

та

криптографічного

захисту

інформації. До функцій Департаменту віднесено: організація, забезпечення
охорони державної таємниці та контроль її стану; організація та забезпечення
технічного

захисту

інформації,

контроль

за

його

станом;

організація

криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом та контроль за його
станом; організація, координація заходів захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах та контроль за його станом; організація та
координація заходів забезпечення антивірусного захисту та кіберзахисту
інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах та контроль за їх
станом [86].
Інші учасники митних правовідносин забезпечують інформаційну безпеку у
митній

сфері

інформаційним

насамперед

шляхом

законодавством,

а

дотримання
також

заборон,

виконуючи

встановлених

вимоги

митного

законодавства щодо надання актуальної та достовірної інформації, яка надалі
вноситься до інформаційних ресурсів ДМС та складає основу для здійснення
нею своїх повноважень.
Надалі розглянемо рівень суб’єктів, повноваження яких поширюються на
відповідну адміністративно-територіальну одиницю – місцеві органи державної
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суди загальної юрисдикції,
правоохоронні органи тощо. Так, наприклад, відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, серед
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повноважень органів місцевого самоврядування визначено створення умов для
належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності [87]. За
нормами Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999
№586-ХІV,

«місцева

державна

адміністрація:

забезпечує

виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів
державної влади; забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської
безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю тощо» [88].
Суди

у

відповідних

адміністративно-територіальних

одиницях

забезпечують охорону прав та свобод громадян, фізичних та юридичних осіб,
держави та її органів, забезпечують інформаційну безпеку у митній сфері,
вирішуючи правовий спір щодо порушення інформаційного законодавства,
законодавства у сфері здійснення митної справи тощо.
Розглядаючи громадськість – органи громадського контролю, громадян
одноосібно або їх об’єднання – як суб’єктів адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері доцільно зауважити
наступне. Попри те, що відносини щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері відносяться переважно до предмету адміністративно-правового
регулювання, та вони є одним із найбільш яскравих прикладів реалізації та
захисту публічно-правового інтересу держави, все ж у зазначеному процесі
важливу

роль

відіграє

громадський

контроль.

На

сьогодні

питання

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
таким суб’єктами, як органи громадського контролю, громадяни одноосібно або
їх об’єднання, належним чином не врегульоване, спеціальні нормативно-правові
акти, що регламентують здійснення митної справи та реалізацію митного
інтересу, в тому числі і забезпечення інформаційної безпеки у наведеній сфері,
не містять положень щодо нормування зазначеного питання. Проте, відповідно
до Закону України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 №2469VIII, «громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю через
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громадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад,
особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією
України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законами
України. Сфера громадського контролю може бути обмежена виключно Законом
України «Про державну таємницю» [3].
Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки у митній
сфері спрямоване на охорону та захист найважливіших інтересів суспільства та
держави, а також кожного окремого громадянина. За допомогою забезпечення
інформаційної безпеки здійснюється гарантування належного виконання
митними органами своїх повноважень, реалізації митної справи та своєчасне у
повній мірі стягнення митних платежів, дотримання особливого правового
режиму поширення інформації з обмеженим доступом, таємної інформації, а, як
наслідок, – належний рівень забезпечення прав та свобод людини і громадянина
на території України, захист кожного від неправомірного розголошення
конфіденційної інформації, гарантування державного піклування та захисту на
основі відповідного стягнення митних платежів та формування матеріального
базису держави для реалізації соціальних ініціатив та виконання своїх
зобов’язань. Також за допомогою забезпечення інформаційної безпеки
забезпечується і митна безпека, що, у свою чергу, сприятливо впливає на стан
загальної захищеності державного суверенітету та територіальної цілісності
України, визнання її як повноправного члена міжнародної спільноти, суб’єкта
міжнародної торгівлі, що обумовлює захищеність суспільства в цілому від
протиправних посягань. Тому питання здійснення громадського контролю у
наведеній сфері є досить актуальним, і одним із важливих напрямів подальшого
розвитку правового регулювання у наведеній сфері є розробка спеціальних форм
та методів здійснення такого контролю саме у сфері забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері, визначення правового результату та форм реагування
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інших суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері на акти громадського контролю.
Підсумовуючи наведене, доцільно зауважити, що перелік суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки є досить
широким, таким, що містить суб’єктів з різним правовим статусом та правовою
природою повноважень. Саме з огляду на наведене виникають складнощі зі
зведенням усіх суб’єктів до єдиної системи та формулювання їх загального та
універсального визначення. Проте з огляду на наше дослідження, нам вдалося
визначити те, що система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки функціонує за відповідними закономірностями та кожен
із її суб’єктів перебуває у стійкому та взаємообумовленому зв’язку і взаємодії з
іншими суб’єктами, що визначається їхньою спільною метою. Також серед
суб’єктів можна виділити такі види: 1) за політико-правовою природою
повноважень: державні та недержавні; 2) за кількісним складом: колегіальні та
одноособові та (3) за змістом їх повноважень у сфері забезпечення інформаційної
безпеки: активні (органи державної влади – ДМС, Кабінет Міністрів України,
Президент України, ДССЗЗІ тощо) та пасивні (фізичні та юридичні особи,
суб’єкти зовнішньекономічної діяльності – учасники митних відносин, які
забезпечують інформаційну безпеку шляхом дотримання існуючих заборон,
визначених у інформаційному законодавстві, надають достовірну та точну
інформацію) [89].
Таким чином, з огляду на зазначене, суб’єкти адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері слід визначити, як фізичні
особи,

юридичні

особи

публічного

та

приватного

права,

суб’єкти

зовнішньоекономічної діяльності, державні органи, які відповідно до чинного
законодавства уповноважені здійснювати заходи загального або спеціального
правового, організаційного, матеріально-технічного, програмно-методичного
характеру, що спрямовані на забезпечення захищеності інформаційного ресурсу
у митній сфері, а також ті, які сприяють гарантуванню захищеності наведеного
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інформаційного ресурсу, охорони митної інформації від протиправного
заволодіння, використання, спотворення, знищення, обробки тощо на основі
власної ініціативи на виконання прав та свобод, наданих законом [89].
Якість проведення реформування митного законодавства, запровадження
змін у напрямі гармонізації зазначеного законодавства з загальновизнаними
стандартами Європейського Союзу, оптимізація здійснення митного оформлення
та виконання митних формальностей, а також належне гарантування у
зазначених процесах інформаційної безпеки кожному учаснику митних
інформаційних

відносин

передбачає

необхідність

розробляти

найбільш

ефективні заходи та засоби реалізації та досягнення зазначених завдань [104].
Інформаційна безпека у митній сфері, яка складається з багатьох компонентів –
захищеності загальносуспільних та загальнодержавних інтересів, інтересів
фізичних та юридичних осіб, інших учасників митних відносин, створення
міжнародного інформаційного іміджу України, забезпечення довіри до митних
органів, гарантування непорушності державних кордонів та неухильного
обов’язку дотримуватися митних правил та інше, обумовлює необхідність
обирати найбільш ефективні методи, заходи та засоби досягнення інформаційної
безпеки у митній сфері. Одним із найбільш гнучких, прогресивних та розвинутих
заходів та засобів у зазначеному контексті є така форма правовідносин між
суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки, як їхня взаємодія. За
допомогою саме взаємодії стає можливим компенсувати недостатність
компетенції чи повноважень щодо проведення відповідних заходів забезпечення
інформаційної безпеки одного суб’єкта за допомогою залучення до забезпечення
інформаційної

безпеки

іншого

суб’єкта,

забезпечити

обмін

досвідом,

гарантувати безперебійний багаторівневий та комплексний захист митної
інформації, цілісну та взаємодоповнюючу систему інформаційної безпеки у
митній сфері [104].
Розглядаючи питання взаємодії, доцільно з’ясувати та уточнити понятійний
апарат зазначеного питання. За Великим тлумачним словником сучасної
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української мови «взаємодія» – це «взаємний зв'язок між предметами у дії, а
також погоджена дію між ким-небудь» [90, с.85]. Як філософська категорія
взаємодія – це процеси впливу різних об’єктів один на одного, ї взаємна
зумовленість і породження одним об’єктом іншого, а також об’єктивна та
універсальна форма поступу, розвитку, що визначає існування та структурну
організацію будь-якої матеріальної системи [91, с.216]. На думку С. П. Черниха,
«під взаємодією слід розуміти найважливішу та найбільш розвинуту форму
відносин між суб’єктами, основними ознаками якої є: демократичний характер
взаємозв’язків; наявність певної вигоди для усіх суб’єктів взаємодії; взаємна
узгодженість у діях суб’єктів та відповідна спрямованість у діях суб’єктів на
досягнення визначеної цілі» [92].
Л. І. Муркович зауважує, що «до ознак взаємодії слід віднести: обов’язкове
встановлення зв’язку між суб’єктами взаємодії; погодженість заходів з метою,
місцем, часом, методами; спільність завдань та функцій, які виконують суб’єкти
взаємодії; відповідне становище суб’єктів взаємодії в ієрархії влади, наявність
нормативної бази» [93].
Ю. С. Назар під взаємодією розуміє «управлінський процес, який полягає у
діяльності кількох (не менше двох) суб’єктів, які впливають один на одного та на
об’єкт засобами і методами, що властиві кожному учаснику, для досягнення
спільної мети» [94, с.158]. В. Д. Пчолкін розглядає взаємодію як «засновану на
спільності цілей і завдань, погоджену за часом, місцем і змістом, визначену
законодавством

діяльність

компетентних

суб’єктів

щодо

раціонального

застосування наявних сил, засобів і методів для забезпечення охорони
громадського порядку та громадської безпеки» [95, с.97].
О.

М.

Шевчук,

аналізуючи

позиції

Ю.А.Хатню,

С.В.Сівкова

та

Л.О.Фещенко, зазначає, що до основних ознак взаємодії науковці відносять: «1)
наявність у суб’єктів спільної мети; 2) спільність мети не означає однаковість
функцій та завдань, а навпаки, передбачає їх диференціацію; за таких умов
кожен суб’єкт наділений певною компетенцією [96, с.185]; 3) демократичний
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характер взамозв’язків, коли кожен суб’єкт наділений правом вибору тієї чи
іншої поведінки, внесення пропозицій та впливу на прийняття рішень з
конкретних питань; 4) різноманітність суб’єктів взаємодії: ними можуть бути як
фізичні, так і юридичні особи; 5) наявність не менше двох суб’єктів взаємодії
[97, с.213]; 6) має місце лише тоді, коли явища існують водночас; 7) взаємодія
явищ, які мають між собою взаємний зв'язок і які є взаємообумовленими; 8) при
взаємодії об’єкти змінюються; 9) здатність кожного із взаємодіючих об’єктів
виступати одночасно і причиною, і наслідком; 10) можливість настання
позитивних і негативних наслідків взаємодії; 11) універсальність форм
взаємодії» [98, с.18; 99, с.128].
Таким чином, підсумовуючи наведене, взаємодія між суб’єктами щодо
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – це заснована на
рівноправності та вільному волевиявленні усіх її учасників взаємоузгоджена та
спрямована на досягнення спільної мети діяльність суб’єктів адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, яка полягає у
оптимізації спільних зусиль, консолідації компетенції та повноважень, обміні
наявним досвідом, здійснення погоджених у часі, просторі та за метою заходів,
спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері [104].
Вважаємо, що взаємодію між суб’єктами щодо забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері доцільно розглянути не як хаотичну сукупність певних
взаємозв’язків між суб’єктами взаємодії, а як упорядковану та планомірну,
комплексну

діяльність

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері, яка включається ними до свого плану
діяльності, здійснюється з певною періодичністю та спрямована на досягнення
чітко визначеного результату. Відтак, пропонуємо структурувати таку діяльність
за відповідними рівнями її суб’єктів. Центральним суб’єктом взаємодії слід
визначити митні органи, оскільки саме вони формують основну лінію
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
адже реалізують митну справу та забезпечують митні інтереси, в тому числі, і
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захищеність митної інформації. То ж взаємодія між суб’єктами щодо
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері може бути представлена за
такими напрямами та рівнями:
І – взаємодія між митними органами та органами державної влади:
1) між митними органами та суб’єктами, повноваження яких поширюються
на всю територію України та носять загально превентивний характер;
2) між митними органами та суб’єктами, повноваження яких поширюються
на всю територію України та носять спеціальний характер;
3) між митними органами та місцевими органами державної влади;
ІІ – взаємодія митних органів та суб’єктів, які беруть участь у митних
відносинах – фізичних та юридичних осіб, суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, осіб з дипломатичними повноваженнями, іноземних держав у рамках
співпраці з митними органами України;
ІІІ – взаємодія митних органів з органами місцевого самоврядування;
ІV – взаємодія митних органів з інститутами громадянського суспільства
[104].
Враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від
18.12.2018 №1200 «Про утворення Державної податкової служби України та
Державної митної служби України», [80], щодо правонаступництва повноважень
Державної митної служби за Державною фіскальною службою України у
відповідній сфері та у системному аналізі з Положенням про Державну
фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.2014 №236, зауважуємо, що «Державна митна служба України,
взаємодіє та здійснює обмін інформацією з органами державної влади,
державними органами іноземних держав, міжнародними організаціями; здійснює
міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за
міжнародними договорами України, з питань, що належать до її компетенції;
організовує у засобах масової інформації роз’яснювальну роботу, пов’язану з
практикою застосування законодавства з питань, що належать до компетенції
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ДМС. Даний орган під час виконання покладених завдань взаємодіє в
установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами
і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними,
дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів
України,

органами

громадськими

місцевого

спілками,

самоврядування,

відповідними

об’єднаннями

органами

іноземних

громадян,
держав

і

міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також
підприємствами, установами та організаціями» [81].
Відтак, з таких норм підзаконного нормативного акту випливає, що серед
повноважень органів ДМС, в т.ч. і щодо здійснення митної справи, нормативно
закріплено положення щодо необхідності взаємодії зазначених органів з іншими
органами державної влади, місцевого самоврядування, а також недержавними
структурами. Проте чітких положень щодо форм і періодичності такої взаємодії,
її основних напрямів та заходів не закріплено. Також не визначено і
особливостей тієї взаємодії, яку слід проводити митним органам з іншими
суб’єктами з метою забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері [104].
Поряд з тим, інший спеціальний нормативно-правовий акт, який має вищу
юридичну силу – Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI, також
регламентує необхідність проведення взаємодії між органами ДМС та іншими
суб’єктами під час здійснення митної справи. Проте положення Митного кодексу
України певною мірою відрізняються від норм Положення про Державну
фіскальну службу України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.2014 №236 (яким враховуючи положення постанови Кабінету
Міністрів України від 18.12.2018 №1200 «Про утворення Державної податкової
служби України та Державної митної служби України», [80], закріплено
повноваження Державної митної служби).
У Митному кодексі України передбачено, що «митні органи здійснюють
взаємодію з такими суб’єктами як: правоохоронні органи, Національний банк
України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що
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забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів,
державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та
у сфері фінансового контролю, місцевими державними адміністраціями;
органами місцевого самоврядування; міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання, а також з митними
органами інших держав, здійснення міжнародного співробітництва» [9]. З огляду
на таке також доцільно зауважити, що питання взаємодії митних органів з
іншими суб’єктами неналежним чином врегульовано і у Митному кодексі
України. Відповідно до його норм взагалі не визначено питання взаємодії з
громадськими об’єднаннями та громадянами особисто, іншими суб’єктами
громадянського суспільства, не передбачено конкретного порядку та форм
взаємодії митних органів з іншими суб’єктами щодо адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері [104]. Тому, виходячи із
такого стану правового забезпечення, вважаємо за необхідне окремо розглянути
питання взаємодії між суб’єктами щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері за кожним виділеним нами вище напрямом та рівнем, з’ясувавши
особливості правового регулювання кожного напряму більш детально, а також
реальний стан такої взаємодії, за допомогою аналізу відомчих нормативних
актів, звітів.
Першим виділеним напрямом є взаємодія митних органів з органами
державної влади. Насамперед слід розкрити проблематику взаємодії митних
органів з суб’єктами, повноваження яких поширюються на всю територію
України та мають загально превентивний характер. Відповідно до Митного
кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI, «митні органи взаємодіють із
Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю в порядку, визначеному
законодавством України» [9]. Кодекс містить лише відсильні норми щодо
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порядку такої взаємодії, а також у ньому відсутні такі суб’єкти взаємодії як
Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України тощо.
На наш погляд, досить актуальним та невиправдано залишеним поза увагою
законодавця є напрям взаємодії митних органів, а зокрема, Державної митної
служби України з Міністерством культури та інформаційної політики у контексті
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Адже метою створення
зазначеного міністерства та одним із його першочергових завдань є саме
забезпечення інформаційної безпеки України в усіх сферах її суспільнополітичного життя, створення належного інформаційного іміджу України.
Зокрема, відповідно до Звіту Міністерства інформаційної політики за 2018 рік,
27 червня 2018 року відбулося засідання круглого столу «Стан та проблеми
реалізації кібербезпекового державно-приватного партнерства в Україні», на
якому презентували аналітичну доповідь НІСД «Державно-приватне партнерство
в сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України». Під час
дискусії звернуто увагу на необхідність співпраці державних інституцій та
приватного сектору в умовах кіберінцидентів. 2 жовтня 2018 року зі
спеціалізованої конференції Cybersecurity Legal Conference офіційно розпочався
Український місяць кібербезпеки. Було відзначено, що надзвичайно важливими
питаннями у сфері кібербезпеки, окрім нормативної бази, є повноцінне
інформування та комунікації. Не менш актуальним на сьогодні є питання
кібергігієни осіб, котрі обіймають посади державної служби. 29-30 жовтня 2018
року в арт-хабі ІА «Укрінформ» пройшов семінар. Захід організувало
Міністерство інформаційної політики України спільно з Центром інформації та
документації НАТО з метою покращення комунікаційних спроможностей
місцевих органів державної влади. Також відповідно до Звіту відображено інші
заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України, серед яких круглі
столи, конференції, наради, інформаційні кампанії тощо [100]. Аналізуючи
наведену вище інформацію, доцільно зауважити, що у Звіті Міністерства
інформаційної політики за 2018 рік не відображено жодного заходу взаємодії з
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органами митниці з приводу забезпечення інформаційної безпеки у зазначеній
сфері. Поряд з тим, досить нагальною, на наш погляд, є потреба у забезпеченні,
насамперед,

професійного

навчання

посадових

осіб

митниці

основам

кібербезпеки, кібергігієни, засадам аналізу можливих ризиків при застосуванні
інформаційних технологій та автоматизованих систем при здійснення митної
справи, заходи щодо якого систематично забезпечуються Міністерством
культури та інформаційної політики. Поряд з тим важливим напрямом такої
співпраці з для Державної митної служби є формування позитивного іміджу
митних органів, інформування населення, суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, суб’єктів господарювання, міжнародні організації тощо щодо
особливостей здійснення митної справи, вагомості забезпечення інформаційної
безпеки під час здійснення митних формальностей, що дозволить забезпечити
спільну участь як ДМС, так Міністерства, інших органів державної влади та
місцевого самоврядування, а також недержавних інституцій у прогнозуванні та
попередженні можливих інформаційних загроз, дотримання засад безпеки
інформаційного ресурсу митниці.
Щодо взаємодії ДМС з Президентом України, Кабінетом Міністрів України,
Верховною Радою України, то доцільно зауважити, що зазначене питання не
врегульовано жодним нормативно-правовим актом, а тому відбувається на
засадах ініціативи відповідних органів. Важливим напрямом взаємодії з
законодавчим органом, а також і з суб’єктами законодавчої ініціативи, можна
визначити проведення тематичних нарад з питань удосконалення чинного
законодавства щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
комплексних конференцій і круглих столів між митними органами, Президентом
України та/або Кабінетом Міністрів України та/або Верховною Радою України, а
також представниками недержавних інституцій щодо обговорення проблем
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, вироблення пропозицій
щодо внесення змін до чинного законодавства тощо.
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Надалі розкриваючи питання взаємодії митних органів з суб’єктами,
повноваження яких поширюються на всю територію України та носять
спеціальний характер, доцільно акцентувати увагу на необхідності посилення
взаємодії насамперед з Державною службою спеціального зв’язку та захисту
інформації України. Відповідно до статті 16 Закону України «Про Державну
службу спеціального зв’язку та захисту інформації» від 23.02.2006 №3475-IV,
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України «виконує
покладені на неї завдання у взаємодії з центральними органами виконавчої
влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування,
військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України,
правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями.
Державні органи та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові
особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України у виконанні покладених на
неї завдань» [83]. Проте особливості та конкретні заходи взаємодії митних
органів з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації
України не відображено у жодних звітних та відомчих документах. Поряд з тим,
необхідним напрямом взаємодії також є взаємодія з іншими органами
спеціальної компетенції, наприклад, з Службою Безпеки України, Національною
поліцією України тощо. Відповідно до Звіту Національної поліції України за
2018 рік, Департаментом кіберполіції виявлено близько 6 тисяч злочинів,
вчинених

у

сфері

використання

високих

інформаційних

технологій,

попереджено поширення 4 масових кібератак на території України [101].
За даними офіційного сайту Служби Безпеки України, Служба безпеки
України – це державний орган, який покликаний забезпечувати охорону
державної таємниці в державних органах, на підприємствах, в установах і
організаціях. З метою виконання зазначених завдань у системі функціонує
спеціальний підрозділ – Департамент охорони державної таємниці та
ліцензування. Загалом Службою безпеки України виявлено наступні передумови
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витоку секретної інформації: недотримання встановленого порядку надання
доступ до інформації з обмеженим доступом, порушення порядку обробки чи
пересилання документальних матеріалів, які містять відомості з обмеженим
доступом, використання незахищених каналів зв’язку тощо [102].
Щодо взаємодії митних органів з місцевими органами влади – державними
органами (місцевими державними адміністраціями) та органами місцевого
самоврядування, то відповідно до статті 560 Митного кодексу України, місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності
митних органів та взаємодіють з ними в межах повноважень, установлених
законом [9].
Як вбачається з наведеного, на забезпечення інформаційної безпеки в усіх
сферах суспільного життя спрямована діяльність значної кількості органів
державної влади – як загальної, так і спеціальної компетенції. Для окремих із
таких органів забезпечення інформаційної безпеки становить їхню основну мету
діяльності. Саме тому митним органам доцільно активізувати взаємодію з
наведеними органами, компенсувавши недостатність спеціальних повноважень,
забезпечити навчання та обмін досвідом для посадових осіб, удосконалення
правового режиму доступу до різних видів інформації у контексті більш
ефективного забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Доцільно зауважити, що питання взаємодії митних органів з іншими
суб’єктами митних відносин, з інститутами громадянського суспільства саме у
напрямі забезпечення інформаційної безпеки на сьогодні не розкрито та не
відображено. Більше того, бракує відповідних планів чи стратегій щодо
проведення заходів взаємодії у такому важливому напрямі діяльності, який, у
свою чергу, значною мірою обумовлює стан забезпечення інформаційної безпеки
України та національної безпеки в цілому [104].
З огляду на наведене вище, слід відзначити, що взаємодія між суб’єктами
щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері на сьогодні ще
належним чином не сформована та перебуває на етапі свого становлення. Слід
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наголосити, що побудова взаємодії між суб’єктами забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері є нагальною необхідністю [104], яка значною мірою
впливає на стан та належність гарантування інформаційної безпеки у митній
сфері, оскільки вона є однією з важливих та ефективних форм взаємних відносин
між суб’єктами митних інформаційних відносин, побудована на засадах рівності
та ініціативності, забезпечує найбільш оптимальне поєднання повноважень,
правомочностей та зусиль суб’єктів з різним правовим статусом для досягнення
спільної мети. Взаємодія між суб’єктами щодо забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері характеризується такими правовими властивостями:
1) є правовою формою діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної
безпеки: здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі та
на виконання адміністративно-правових норм, а також взаємодія між суб’єктами
забезпечення інформаційної безпеки здійснюється за допомогою правових
засобів та методів;
2) це діяльність, що заснована на рівноправності та ініціативності її
суб’єктів – між суб’єктами взаємодії щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері відсутні правовідносини влади та підпорядкування, підзвітності чи
підконтрольності. Взаємодія ґрунтується на основі поєднання спільних зусиль та
повноважень з метою забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері;
3) це діяльність, яка характеризується єдністю часу, місця та мети – будь-які
форми взаємодії як-то конференції, семінари, участь у круглих столах,
підписання меморандумів, адміністративних договорів тощо відзначаються тим,
що усі суб’єкти відповідної взаємодії здійснюють такі заходи спільно та
водночас провадять діяльність, спрямовану на забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері [104];
4) взаємодія між суб’єктами щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері є тим видом діяльності, внаслідок якого забезпечується взаємний
вплив та зміна суб’єктів такої взаємодії, а також об’єкта взаємодії. Тобто
внаслідок взаємодії суб’єктів відбувається обмін досвідом, збагачення та
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підсилення повноважень щодо вирішення конкретного завдання, внаслідок чого
кожен суб’єкт взаємодії змінюється та удосконалює свою діяльність. Поряд з
тим, поєднані зусилля впливають на об’єкт взаємодії – правовідносини щодо
забезпечення інформаційної безпеки, які стають більш збалансованими та
відбувається гарантування стану захищеності важливих інтересів у сфері митної
інформації [104].
Проте з аналізу усього наведеного вище матеріалу вбачається, що взаємодія
між суб’єктами щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
характеризується окремими недоліками, серед яких [104]:
- неузгодженість, нескоординованість заходів та інших форм взаємодії між
суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – окремі
суб’єкти, до повноважень яких віднесено забезпечення інформаційної безпеки
України активно здійснюють взаємодію щодо забезпечення інформаційної
безпеки в цілому в усіх сферах суспільного життя, проте відсутні дані про
залучення до такої взаємодії митних органів та інших суб’єктів митних відносин
[104];
- законодавча невизначеність та несистемність з питань правового
регулювання взаємодії суб’єктів щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері [104]: відповідно до Митного кодексу України, інших законодавчих
актів України загальними нормами передбачено можливість взаємодії митних
органів з іншими суб’єктами – державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та
громадськими об’єднаннями тощо. З іншого боку, у інших спеціальних
законодавчих актах, які регулюють діяльність окремих суб’єктів забезпечення
інформаційної безпеки, визначено, що такі суб’єкти також здійснюють
відповідну взаємодію з іншими суб’єктами правовідносин. Проте наразі
відсутній єдиний системний та спеціальний нормативно-правовий акт, який
регулює питання здійснення взаємодії між суб’єктами щодо забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері: відсутня системність у правовому
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регулюванні кола суб’єктів взаємодії щодо забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері, бракує системності та взаємоузгодженості у правовому
регулюванні форм та періодичності такої взаємодії, конкретних цілей, завдань та
напрямів такої взаємодії, які в цілому будуть спрямовані на досягнення мети –
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері [104];
- неналежна ініціативність митних органів як основного та спрямовуючого
суб’єкта забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері у питаннях
розробки та проведення заходів взаємодії з іншими суб’єктами забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері: відсутній план заходів щодо взаємодії з
іншими суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки, жодним відомчим
актом не визначено строки проведення взаємодії у окресленому напрямі, цілі
такої взаємодії тощо [104]. Такий недолік є певною мірою наслідком
законодавчої невизначеності щодо правового регулювання зазначеного питання;
- неврегульованість питання проведення громадського контролю у сфері
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Зазначене обумовлює
невизначеність

способів

взаємодії

митних

органів

з

представниками

громадянського суспільства з питань забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, неможливість чітко визначити форму і зміст правового реагування
митних органів на акти громадського контролю у досліджуваній сфері [104].
Вважаємо, що надалі проблематиці взаємодії суб’єктів щодо забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері доцільно приділити більшу увагу,
насамперед, митним органам України [104]. У контексті підвищення якості
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері слід:
- за відсутності єдиного системного та деталізованого нормативноправового акту вищої юридичної сили, необхідно визначити і затвердити План
проведення взаємодії митних органів з іншими суб’єктами забезпечення
інформаційної безпеки України (Доктрину співпраці щодо забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, Стратегію співробітництва у сфері
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері тощо) на поточний рік з
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подальшим щорічним прийняттям та розробкою нового та актуального плану. У
зазначеному документі слід визначити основних суб’єктів забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, з якими слід здійснювати взаємодію,
напрями такої взаємодії, періодичність, строки проведення такої взаємодії,
форми взаємодії, конкретні цілі, на досягнення яких спрямована взаємодія,
відповідальних осіб за проведення взаємодія та порядок оприлюднення
результатів взаємодії;
- взаємодія між суб’єктами щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері повинна здійснюватися постійно, забезпечуючи стійкі та динамічні
зв’язки митних органів з іншими суб’єктами забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері [104]. Перелік суб’єктів взаємодії повинен залишатися
незмінним з можливою тенденцією до його збільшення, а заходи взаємодії
повинні плануватися таким чином, щоб забезпечити постійну та періодичну
взаємодію з кожним із визначених суб’єктів;
- митним органам доцільно акцентувати увагу на взаємодії зі спеціальними
органами державної влади, до компетенції яких віднесено забезпечення
інформаційної

безпеки

України,

захист

інформації

у

інформаційно-

телекомунікаційних системах та мережах – Міністерством культури та
інформаційної політики, Державною службою спеціального зв’язку та захисту
інформації України з метою досягнення також і постійного підвищення
кваліфікації посадових осіб митних органів щодо спеціальних питань захисту
інформації, кібергігієни, правил поводження з інформаційним ресурсом митниці,
можливості своєчасно виявляти сучасні інформаційні загрози та ефективно
запобігати їх негативному впливу тощо;
- інтенсифікувати та поглибити взаємодію саме спеціально щодо
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері між митними органами та
інститутами громадськості, а також безпосередніми та потенційними учасниками
митних відносин;
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- забезпечити внесення до переліку суб’єктів взаємодію також і органів
митниці іноземних країн у контексті співробітництва та обміну митною
інформацією з метою удосконалення систем забезпечення безпеки інформації;
Пропонуємо наступні форми взаємодії:
а) взаємодія між митними органами та органами державної влади:
проведення спільних нарад, семінарів, круглих столів, конференцій; здійснення
спільних заходів та дій по виявленню можливих загроз інформаційній безпеці у
митній сфері (контрольні заходи, моніторинг тощо), заснування спільних засобів
масової інформації та видавництво друкованих джерел інформації, поширення та
розробка інформаційних кампаній щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері;
(б) взаємодія митних органів та суб’єктів, які беруть участь у митних
відносинах – фізичних та юридичних осіб, як реальних, так і потенційних
учасників митних правовідносин, а також з інститутами громадянського
суспільства

–

проведення

круглих

столів

та

конференцій

з

питань

роз’яснювальної роботи та обміну досвідом щодо того, які існують вимоги до
збирання, зберігання, використання та поширення інформації у митній сфері,
особливості правового режиму конфіденційної інформації, інформації, що
складає державну, комерційну чи службову таємницю, які права мають учасники
митних відносин у сфері захисту інформації та які можливі ризики існують у
сфері інформаційної безпеки у митній сфері; підписання Меморандумів про
співпрацю з громадськими об’єднаннями; утворення спеціальних спільних
органів для реалізації спільних програм тощо;
(в) взаємодія митних органів з органами місцевого самоврядування –
укладання адміністративних договорів про співробітництво у сфері забезпечення
інформаційної безпеки, проведення круглих столів та семінарів, проведення
спільних навчань та роз’яснювальних заходів;
(г) взаємодія митних органів з органами митниці іноземних країн –
підписання угод про співробітництво у галузях кібербезпеки, загальної
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інформаційної безпеки у митній сфері, ініціювання з’їздів та семінарів,
міжнародних конференцій [104].
Висновки до розділу 2
У даному розділі здійснено адміністративно-правову характеристику
механізму забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Так, механізм адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері слід розглядати як динамічну взаємопов’язану сукупність
правових

засобів,

за

допомогою

яких

адміністративно-правові

норми

реалізуються в упорядкованих суспільних відносинах, досягається забезпечення
охорони та захисту інтересів людини, суспільства та держави щодо належного
збору, використання та формування інформації у митній сфері, забезпечення
належного

правового

режиму її

створення,

зберігання

і

захисту

від

несанкціонованого розповсюдження.
Структура

механізму

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері включає такі елементи: нормативний;
ціннісно-правовий; динамічний; результативний та гарантійний.
Виділено три підходи до розуміння поняття «об’єкт адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері», а саме:
об’єктивний,

ціннісний

та

функціональний.

У

свою

чергу,

суб’єкти

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері –
це фізичні особи, юридичні особи публічного та приватного права, суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності, державні органи, які відповідно до чинного
законодавства уповноважені здійснювати заходи загального або спеціального
правового, організаційного, матеріально-технічного, програмно-методичного
характеру, що спрямовані на забезпечення захищеності інформаційного ресурсу
у митній сфері, а також ті, які сприяють гарантуванню захищеності наведеного
інформаційного ресурсу, охорони митної інформації від протиправного
заволодіння, використання, спотворення, знищення, обробки тощо на основі

159

власної ініціативи на виконання прав та свобод громадян, наданих законом.
Обґрунтовано

п’ять

рівнів

системи

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Інформаційна безпека у митній сфері при застосуванні інформаційних
технологій та автоматизованих систем – це гарантований за допомогою
нормативно-правових,

науково-методичних,

організаційно-технічних,

інформаційно-телекомунікаційних, програмних та політичних заходів стан
захищеності інформації, що створюється, обробляється, використовується та
зберігається

за

автоматизованих

допомогою
систем

від

застосування

інформаційних

несанкціонованого

доступу,

технологій

та

використання,

поширення та змін, забезпечення достовірності та актуальності такої інформації,
що є основою діяльності митних органів.
Слід підкреслити, що інформаційна безпека у митній сфері при
застосуванні інформаційних технологій та автоматизованих систем гарантується
за допомогою комплексної системи адміністративно-правових заходів, які можна
поділити на дві групи: 1) загально-превентивного характеру; 2) спеціальнозахисного характеру.
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РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У МИТНІЙ СФЕРІ
3.1 Проблеми адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері
Забезпечення

інформаційної

безпеки

під

час

здійснення

митних

формальностей на сьогодні є досить вразливою сферою адміністративноправового регулювання. Не зважаючи на зростаючу роль інформаційних
технологій та безпеки інформації у різних її формах у ході здійснення митними
органами своєї діяльності, активізацію загальних тенденцій нормативноправового регулювання у напрямі зосередження акценту саме на забезпеченні
інформаційної

безпеки

держави,

механізм

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки саме у митній сфері є недостатньо
сформованим.

Доводиться

констатувати,

що

проблема

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері належним чином потребує ґрунтовного
вивчення. Законодавство регулює окреслене питання досить фрагментарно і не
системно, бракує комплексного підходу до вирішення ключових завдань
гарантування охорони та захисту безпеки інформації у митній сфері, не створено
належного підґрунтя для захищеності життєво важливих інтересів кожної особиучасника митних відносин, суспільства та держави у сфері інформаційних
відносин під час здійснення митної справи.
Для комплексності та структурованості нашого дослідження, пропонуємо
відобразити забезпечення інформаційної безпеки як відповідну ціль, ядро
цілісної, але багаторівневої системи, яка складається із окремих важливих
складових. Якість кожної складової (рівня) є необхідною умовою для
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері як кінцевої мети, оскільки
кожна із них у своїй частині відіграє важливу комплексну роль. Відповідно,
серед запропонованих рівнів можливо виділити наступні:
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1 – адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки на
загальнодержавному рівні, що має універсальний характер (поширюється на всі
сфери суспільного життя та правового регулювання);
2 – взаємодія між суб’єктами, що здійснюють адміністративно-правове
забезпечення

інформаційної

безпеки

на

загальнодержавному

рівні

зі

спеціальними суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері;
3

–

адміністративно-правове

забезпечення

інформаційної

безпеки

безпосередньо у митній сфері.
Вважаємо

за

доцільне

виокремлювати

та

досліджувати

рівень

універсального загальнодержавного забезпечення інформаційної безпеки як
важливу передумову та гарантію забезпечення інформаційної безпеки у митній
сфері. Адже остання є, у певній мірі, складовою загальнодержавної
інформаційної безпеки. За відсутності цілісної узгодженої політики та
виваженого системного нормативно-правового регулювання загальнодержавного
забезпечення інформаційної безпеки неможливим є формування та розвиток
адміністративно-правового механізму забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері. Зокрема, В.М. Семенов та О.О.Гиркіна зауважують, що аналіз
стану інформаційної безпеки України засвідчує, що її рівень поки не повною
мірою відповідає життєво важливим потребам особистості, суспільства й
держави.

Тому

виникає

потреба

в

розробці

механізму

забезпечення

інформаційної безпеки [105, с. 235].
З таким твердженням погоджуємося, та вважаємо, що проблема є
комплексною та багатоаспектною, а тому потребує і відповідного системного
підходу до її вирішення. Забезпечення інформаційної безпеки характеризується
значною кількістю недоліків та законодавчих прогалин, проте слід виокремити
ті, які безпосередньо впливають саме на механізм забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері.
Надалі доцільно охарактеризувати адміністративно-правове забезпечення
інформаційної безпеки на загальнодержавному рівні, що має універсальний
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характер, визначивши окремі недоліки, які найбільш суттєво впливають на якість
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Найбільш новим та таким,
що стрімко розвивається, інститутом забезпечення інформаційної безпеки в
Україні є кібербезпека. Актуальність та важливість удосконалення правового
регулювання зазначеного інституту обумовлюється насамперед постійною
зміною і удосконаленням загроз інформаційній безпеці у зазначеному форматі,
масштабністю та всеохоплюючим характером атак зловмисників, їх складними
системними наслідками.
В Україні на сьогодні діє Закон України від 05.10.2017 №2163-VIII (далі –
Закон №2163-VIII) «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
Відповідно до зазначеного Закону встановлено, що функціонування національної
системи кібербезпеки забезпечується шляхом, в тому числі, провадження
«єдиної (універсальної) системи індикаторів кіберзагроз з урахуванням
міжнародних стандартів з питань кібербезпеки та кіберзахисту, впровадження
організаційно-технічної моделі національної системи кібербезпеки як комплексу
заходів, сил і засобів кіберзахисту, спрямованих на оперативне (кризове)
реагування на кібератаки та кіберінциденти, впровадження контрзаходів,
спрямованих на мінімізацію вразливості комунікаційних систем; періодичного
проведення огляду національної системи кібербезпеки, розроблення індикаторів
стану кібербезпеки тощо» [106].
Слід зазначити, що на сьогодні наведені положення залишаються
декларативними.

Питання

кібербезпеки

на

загальнодержавному

рівні

врегульовано фрагментарно. Окремі кібератаки, протиправні дії з інформацією у
кіберпросторі відбуваються періодично на різних об’єктах забезпечення
кібербезпеки. Проте досі не прийнято та не розроблено єдиного комплесного
нормативно-правового акту, яким було би детально врегульовано питання різних
типів кіберзагроз, систематизовано та зведено до єдиного переліку типові групи
таких загроз інформаційній безпеці та, відповідно, розроблено схем протидії,
попередження та реагування на типові види кіберзагроз. Не врегульовано також
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питання національної системи індикаторів кіберзагроз, а також загальних
індикаторів рівня та якості забезпечення інформаційної безпеки у кіберпросторі.
Поряд з тим, можна констатувати той факт, що на сьогодні нормативноправова термінологія у сфері кібербезпеки не є уніфікованою та єдиною для усіх
сфер життєдіяльності суспільства, що є важливою передумовою для подальшої
побудови ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки. Такий стан
нормативно-правового регулювання обумовлює також і ситуацію правової
невизначеності у сфері забезпечення інформаційної безпеки під час здійснення
митної справи, розробку подальшого спеціалізованого нормативно-правового
регулювання окремих питань інформаційної безпеки, які є характерними саме у
ході провадження митних формальностей та реалізації митних інтересів.
Суттєвим недоліком універсального загальнодержавного забезпечення
інформаційної безпеки, який безпосередньо впливає на стан інформаційної
безпеки у митній сфері, є неналежне та неефективне правове регулювання
питання віднесення інформаційно-телекомунікаційних систем до об’єктів
критичної інфраструктури. Д.С.Мельник вважає, що наявна в країні ситуація
вимагає перегляду засад діяльності всієї системи забезпечення національної
безпеки

України,

спрямованої

на

сьогодні

існує

інфраструктури. На

захист

її

критичної

інформаційної

необхідність остаточно

унормувати

визначення національної критичної інфраструктури та системи її захисту
шляхом прийняття Стратегії захисту критичної інфраструктури України та
Закону України «Про національну критичну інфраструктуру України». Автор
зауважує, що протягом 2014-2017 років Україна зазнала безпрецедентної
кількості диверсій та кібератак на об’єкти критичної інфраструктури –
підприємства життєзабезпечення, енергетичної, транспортної сфери, державні
фінансові

установи

тощо.

Безпосереднього

шкідливого

впливу

від

деструктивних дій зазнали інформаційні системи та мережі на таких об’єктах
[107,

с.112].

Згідно

із

Законом

№2163-VIII,

«до

об’єктів

критичної

інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації
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незалежно від форми власності, які: 1) провадять діяльність та надають послуги в
галузях

енергетики,

хімічної

промисловості,

транспорту,

інформаційно-

комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та
фінансовому секторах; 2) надають послуги у сферах життєзабезпечення
населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення,
постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування,
сільського господарства, охорони здоров’я; 3) є комунальними, аварійними та
рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню; 4) включені
до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави; 5) є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв» [106].
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
формування

переліку

інформаційно-телекомунікаційних

систем

об’єктів

критичної інфраструктури держави» від 23.08.2016 №563 визначено, що
«включені до переліку інформаційно-телекомунікаційні системи об’єктів
критичної інфраструктури є критичною інформаційною інфраструктурою
держави, що захищається від кібератак у першу чергу (пріоритетно).
Формування переліку здійснюється Адміністрацією Держспецзв’язку на підставі
отриманих від заінтересованих органів пропозицій, погоджених з СБУ.
Пропозиції

до

переліку

подаються

Адміністрації

Держспецзв’язку

заінтересованими органами у паперовому та електронному вигляді за формою
згідно з додатком. Пропозиції щодо внесення змін до затвердженого переліку
можуть подаватися міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, державними колегіальними органами та місцевими держадміністраціями
шляхом подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту
відповідного акта за умови його обов’язкового погодження з Адміністрацією
Держспецзв’язку та СБУ» [108].
Закон №2163-VIII визначає, що «критерії та порядок віднесення об’єктів до
об’єктів критичної інфраструктури, перелік таких об’єктів, загальні вимоги до їх
кіберзахисту, у тому числі щодо застосування індикаторів кіберзагроз, та вимоги
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до проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Вимоги і порядок проведення незалежного аудиту
інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури встановлюються
відповідними нормативно-правовими актами з аудиту інформаційної безпеки,
що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Розроблення нормативноправових актів з незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах
критичної інфраструктури здійснюється на основі міжнародних стандартів,
стандартів Європейського Союзу та НАТО з обов’язковим залученням
представників основних суб’єктів національної системи кібербезпеки, наукових
установ, незалежних аудиторів та експертів у сфері кібербезпеки, громадських
організацій» [106].
Таким чином, об’єкти критичної інформаційної інфраструктури підлягають
першочерговому захисту від кіберзагроз, підвищеному контролю з боку різних
суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, проведенню обов’язкових заходів
аудиту

стану

інформаційної

безпеки,

постійному

моніторингу

якості

забезпечення інформаційної безпеки. Законодавство передбачає посилену
взаємодію власників та/або керівників підприємств, установ та організацій,
віднесених до об’єктів критичної інфраструктури з іншими суб’єктами
забезпечення інформаційної безпеки, в тому числі, основними суб’єктами
національної системи кібербезпеки, науковими установами, незалежними
аудиторами та експертами у сфері кібербезпеки, громадськими організаціями.
Такий підвищений рівень стандартів обумовлюється вагомою роллю об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури для забезпечення життєвоважливих
інтересів особи, суспільства та держави.
Поряд з тим, не можливо цілком погодитися з (а) порядком віднесення
інформаційно-телекомунікаційних систем до об’єктів критичної інформаційної
інфраструктури держави та з (б) критеріями їх віднесення до об’єктів критичної
інформаційної інфраструктури. Вважаємо, що такий порядок віднесення
інформаційно-телекомунікаційних систем до об’єктів критичної інфраструктури,
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за якого він формується на підставі отриманих від заінтересованих органів
пропозицій є не досконалим. Адже в такому випадку віднесення об’єктів
(інформаційно-телекомунікаційних систем), що є ключовими для забезпечення
життєвоважливих інтересів особи, суспільства та держави до критичної
інформаційної інфраструктури в першу чергу залежить від волевиявлення
відповідних заінтересованих органів та їхнього рівня правосвідомості, правової
культури, усвідомлення важливості забезпечення інформаційної безпеки власних
інформаційно-телекомунікаційних систем для держави і суспільства та бажання
запроваджувати

заходи

спеціального

підвищеного

захисту,

державного

контролю тощо.
На наш погляд, формування переліку об’єктів критичної інфраструктури
держави повинно здійснюватися за змішаним принципом: централізовано – для
окремих ключових сфер життєдіяльності суспільства (в галузях енергетики,
хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, у
банківському та фінансовому секторах, у сферах життєзабезпечення населення
тощо) – на підставі переліку, що розробляється Державною службою
спеціального зв’язку та захисту інформації України та затверджується за
погодженням з СБУ; на підставі подання заінтересованих органів – у разі, якщо
інформаційно-телекомунікаційні системи не віднесені Державною службою
спеціального зв’язку та захисту інформації України до переліку об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури, але порушення інформаційної безпеки
яких призведе до негативних наслідків у вигляді порушень економічної,
енергетичної, фінансової, воєнної, політичної безпеки, інших негативних
наслідків,

визначених

Постановою

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних
систем об’єктів критичної інфраструктури держави» від 23.08.2016 №563. (діяв
до 22.10.2020). На сьогодні відповідним джерелом є
Міністрів

України

«Деякі

питання

об’єктів

Постанова Кабінету

критичної

інформаційної
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інфраструктури», якою затверджено Порядок формування переліку об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури від 9 жовтня 2020 р. № 943.
Також не погоджуємося з нечіткістю критеріїв віднесення до об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури держави, а також тим, що у переліку
об’єктів, що визначені статтею 6 Закону №2163-VIII відсутні інформаційнотелекомунікаційні системи митних органів. Поряд з тим, було закріплено, що
підставами для надання пропозиції заінтересованим органом щодо віднесення
об’єкта до критичної інформаційної інфраструктури є урахування негативних
наслідків, які може спричинити кібератака на них. Серед таких наслідків:
«негативний вплив на стан економічної безпеки держави; негативний вплив на
стан обороноздатності, забезпечення національної безпеки та правопорядку у
державі; негативний вплив на систему управління державою; негативний вплив
на суспільно-політичну ситуацію в державі; негативний вплив на імідж держави;
порушення сталого функціонування транспортної інфраструктури держави
(регіону);

порушення

сталого

функціонування

інформаційної

та/або

телекомунікаційної інфраструктури держави (регіону), в тому числі її взаємодії з
відповідними інфраструктурами інших держав» [108].
Вважаємо, що порушення інформаційної безпеки у митній сфері може
спричинити виникнення як одного із вищенаведених, так і усі негативні
наслідки, що визначені переліком у комплексі. Адже робота митної системи
держави та здійснення митної справи безпосередньо впливає на стан захищеності
життєво важливих інтересів суспільства та держави, забезпечення її економічної,
політичної, фінансової стабільності, формування позитивного міжнародного
іміджу, інформаційної взаємодії з органами та структурами іноземних держав.
Саме тому інформаційно-телекомунікаційні системи митних органів та
інформаційну безпеку у митній сфері необхідно віднести до об’єктів критичної
інформаційної інфраструктури держави, забезпечивши таким чином їх
першочерговий захист у разі здійснення кібератак, появи інших інформаційних
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загроз, ефективне адміністрування та аудит стану адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у зазначеній сфері.
Наступним

істотним

недоліком

універсального

загальнодержавного

забезпечення інформаційної безпеки, що погіршує становище адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, є недосконалість
адміністративно-правового регулювання технічного та криптографічного захисту
інформації. На сьогодні зазначене питання врегульовано, з-поміж іншого,
Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» від 05.07.1994 №80/94-ВР, Указом Президента України «Про
Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в
Україні» від 22.05.1998 №505/98 та наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження
Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту
інформації» від 23.06.2008 №100. Згідно із Законом від 05.07.1994 №80/94-ВР,
«криптографічний захист інформації – вид захисту інформації, що реалізується
шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних (ключових)
даних з метою приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її
справжності, цілісності, авторства тощо» [21]. Відповідно до Указу від
22.05.1998 №505/98, «державну політику у сфері криптографічного захисту
інформації відповідно до закону реалізує Державна служба спеціального зв'язку
та захисту інформації України. З метою визначення рівня захищеності від
несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом проводяться
сертифікаційні випробування криптосистем і засобів криптографічного захисту.
Порядок розроблення, виготовлення, розповсюдження, експлуатації, збереження,
використання,

випробування,

сертифікації

та

допуску

до

експлуатації

криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, контролю за
додержанням

вимог

безпеки

при

відповідними положеннями» [109].

проведенні

цих

робіт

визначається
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Як бачимо, системи криптографічного захисту інформації є важливими
засобами захисту, а також забезпечення інформаційної безпеки в цілому. Тому
актуальною є проблематика нормативно-правового регулювання здійснення
експертиз криптосистем на визначення рівня захищеності від несанкціонованого
доступу до інформації, який ними гарантується, проведення їх сертифікації,
ліцензування, введення в експлуатацію тощо. На сьогодні дане питання
врегульовано на рівні підзаконного нормативно-правового акта – наказу
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України від 23.06.2008 №100. Згідно з наведеним наказом, встановлено, що
експертиза криптографічних систем може бути добровільною та обов’язковою.
Обов’язковим є «проведення експертизи криптосистем, засобів й обладнання
криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів або інформації,
вимога щодо захисту якої встановлена законом, програмно-технічні комплекси
центрів сертифікації ключів, які передбачають акредитацію, надійні засоби
електронного цифрового підпису; криптосистеми, засоби та обладнання КЗІ
іноземного виробництва, які підлягають експортному контролю» [110]. Наказом
визначено також порядок проведення такої експертизи, суб’єктів експертних
досліджень тощо.
Вважаємо, що такий стан нормативно-правового регулювання не може бути
визнаний як задовільний, оскільки регулювання обов’язковості проведення
експертизи

криптосистем,

їх

ліцензування,

сертифікації,

введення

в

експлуатацію повинно здійснюватися на рівні законодавчого акту з визначенням
відповідальності за порушення таких вимог. Поряд з тим, не достатньо
унормованим відповідно до наказу є суб’єкт, що здійснює таку експертизу. У
наказі закріплено, що «експертизу здійснюють експертні заклади (спеціалізовані
організації) або Адміністрація Держспецзв'язку за договорами на проведення
експертних (тематичних) досліджень. Для координації та здійснення експертизи
в Адміністрації Держспецзв'язку створюється Експертна комісія з питань
проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації
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Держспецзв'язку.

Результати

експертних

(тематичних)

досліджень

розглядаються Експертною комісією, за результатами чого Адміністрація
Держспецзв'язку видає експертний висновок» [110]. Проте не врегульованим
залишається склад таких експертних органів, вимоги до компетентності
посадових осіб, які проводять експертизи, не визначеним на законодавчому рівні
залишаються стандарти та вимоги до системи криптографічного захисту
інформації.
Адміністративно-правове

забезпечення

інформаційної

безпеки

безпосередньо у митній сфері, як випливає з наведеного вище, має недостатньо
гармонійну загальноправову основу для формування та розвитку. Тому йому
також притаманна несистемність та незбалансованість у нормативно-правовому
регулюванні, а також організаційні, матеріально-технічні, кадрові та інші
недоліки. То ж серед проблем адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки безпосередньо у митній сфері слід виокремити:
-

проблеми

недосконалості

нормативно-правового

регулювання

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки безпосередньо у
митній сфері;
-

функціональні

забезпечення

проблеми

інформаційної

механізму

безпеки

адміністративно-правового

безпосередньо

у митній

сфері

–

матеріально-технічні, організаційні, кадрові проблеми;
- проблеми взаємодії суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки безпосередньо у митній сфері [111].
На нашу думку, нормативно-правове регулювання з визначеного питання на
сьогодні потребує перегляду підходів до його побудови, структуризації,
спеціалізації норм, взаємозв’язків між такими нормами з метою чіткості та
зрозумілості правової регламентації, усунення недоліків та колізій, а також
заповнення

правових

прогалин

у

інформаційної безпеки у митній сфері.

регулюванні

питання

забезпечення
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Негативні риси зазначеного нормативно-правового регулювання можна
розподілити на формально-юридичні та змістові. Зокрема, до формальноюридичних недоліків адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері відносяться ті недоліки, які характеризують
недосконалість юридичної техніки при побудові правових норм, законодавчих та
підзаконних актів, негативні риси самої структури та форми чинного
законодавства щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Відтак,
до формально-юридичних недоліків слід віднести:
1) неконсолідованість адміністративно-правових норм щодо забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері – зазначене питання регулюється
відповідно до цілої низки нормативно-правових актів: Митного кодексу України,
Законів України: «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ, «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 №№2297-VII, «Про доступ до публічної
інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, «Про державну таємницю» від 21.01.1994
№3855-ХІІ тощо. Кожен із наведених законодавчих і підзаконних нормативноправових актів регламентує відповідне коло однорідних правовідносин у межах
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері (як загальних, так і
вузькоспеціальних): захист персональних даних особи (як в цілому, так і під час
здійснення митної справи), захист державної таємниці (як в цілому, так і під час
здійснення митної справи), захист інформації у інформаційних та інформаційнотелекомунікаційних системах (як в цілому, так у митній сфері) тощо. Проте
недоліком такої розгалуженості нормативно-правового регулювання є складнощі
у його застосуванні, труднощі у виробленні системного підходу до розуміння та
одночасного врахування положень усіх існуючих актів, змін до них. Тобто, на
сьогодні бракує єдиного зведеного та оптимізованого нормативно-правового
акту,

відповідно

до

якого

здійснюється

регулювання

основних

засад

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері;
2) недосконалість та неузгодженість основних понять та категорій
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Зокрема, на сьогодні, у
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чинному законодавстві відсутні визначення понять: «інформаційна безпека у
митній сфері», «принципи інформаційної безпеки у митній сфері», «суб’єкти
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері», «об’єкти забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері», «кібербезпека у митній сфері»,
«кібератака у митній сфері» та інші ключові поняття та категорії. Схожу думку
висловлює Ю.Ю. Нізовцев, який зазначає, що частина положень нормативноправової основи функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем
неузгоджені між собою. Це, зокрема, ускладнює судово-експертне дослідження
як шкідливих програмних засобів, так і ознак несанкціонованих втручань в
роботу інформаційно-телекомунікаційних систем, вчинених за допомогою
зазначених програм. Так, декілька ключових законодавчих актів, які мають
безпосереднє відношення до захисту інформації та протидії кіберзлочинності,
містять дещо різні терміни, під якими розуміються технічні засоби обробки та
передачі інформації, а саме: – електронно-обчислювальні машини (комп’ютери),
автоматизовані системи, комп’ютерні мережі та мережі електрозв’язку (ст. 361
КК України [112]); – інформаційна (автоматизована), телекомунікаційна та
інформаційно-телекомунікаційна

системи

(Закон

України

«Про

захист

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [21]); – технологічна
та комунікаційна системи (Закон України «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України» [106]) [113, с.119];
3) застосування у ході регламентації спеціальних питань забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері відсильних норм, які пропонують
звернутися до положень загального інформаційного законодавства. На нашу
думку, такий підхід до формування адміністративно-правового регулювання
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері породжує ситуацію правової
невизначеності щодо особливостей застосування інформаційного законодавства
саме у ході здійснення митних формальностей. Тобто, адміністративно-правове
регулювання забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є недостатньо
спеціалізованим, звернення до загальних норм інформаційного законодавства є
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невиправдано спрощеним підходом до регламентації такого важливого і
актуального адміністративно-правового інституту та його специфікації у таких
вузькоспеціалізованих правовідносинах, як митна сфера;
4) суттєвим формально-юридичним недоліком адміністративно-правового
регулювання забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є закріплення
його важливих норм на рівні підзаконних нормативно-правових актів.
Наприклад, питання забезпечення інформаційної безпеки інформаційнотелекомунікаційних і автоматизованих систем митниці регулюється відповідно
до наказу Державної митної служби України від 04.11.2010 р. № 1341, питання
забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації у загальному, а
також і, відповідно, у митній сфері регламентується відповідно до указу
Президента України та наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України. Вважаємо, що важливість тих суспільних
інтересів та правовідносин, для захисту яких функціонує інститут забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері потребує закріплення основних його засад
та положень на рівні нормативно-правового акту, що має законодавчу силу.
Окресливши

окремі

формально-юридичні

недоліки

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері, звернемо увагу і на його змістові
прогалини та проблеми. Серед них слід виділити:
1) у чинному адміністративному законодавстві бракує переліку видів
інформації, яка надається, використовується, збирається, зберігається під час
здійснення митних формальностей, та яку слід відносити до інформації з
обмеженим доступом, не визначено її чіткі ознаки та не сформульовано основні
підходи до поводження з такою інформацією, алгоритми її збирання (наприклад,
отримання згоди від фізичної особи на її оброблення, узгодження режиму
використання комерційної таємниці тощо), зберігання, використання та
поширення тощо. Не визначено особливих положень щодо поводження з
державною таємницею у митній сфері;
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2) відповідно до законодавства не визначено спеціального суб’єкта
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері та його повноваження.
Відтак, у структурі Державної митної служби України функціонує Департамент з
питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій цифровізації Державної
митної служби, Відділу охорони державної таємниці та технічного захисту.
Проте, на наш погляд, його повноваження не чітко визначені, серед них бракує
деталізації положень щодо особливостей забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері, взаємодії митних органів з іншими суб’єктами митних
інформаційних відносин;
3) відповідно до законодавства, що регулює здійснення митної справи, а
також і відповідно до загальних положень інформаційного законодавства немає
норм, які би регулювали здійснення внутрішнього аудиту стану забезпечення
інформаційної безпеки у митних органах, порядок проведення такого аудиту,
структурний підрозділ митниці, що відповідає за здійснення такого аудиту,
оформлення його результатів та форми реагування на виявлені недоліки та
зауваження. Зокрема, враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів
України від 18.12.2018 №1200 «Про утворення Державної податкової служби
України та Державної митної служби України» [80], якою закріплено
правонаступництво

повноважень

Державної

митної

служби

України

у

відповідній сфері та у системному аналізі з іншими актами, у структурі
Державної митної служби існують Управління внутрішнього аудиту, Управління
внутрішньої безпеки, Департамент митного аудиту та обліку осіб, до завдань
яких віднесено надання висновків, пропозицій та рекомендацій щодо:
функціонування

системи

внутрішнього

контролю

та

її

удосконалення;

удосконалення системи управління тощо. Проте такі завдання та функції, що
визначені структурні підрозділи на досягнення наведених завдань, не є
спрямованими на забезпечення належного стану інформаційної безпеки у
митних органах, а отже потребують деталізації;
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4) недостатньо уваги у нормативно-правовому регулюванні приділено
питанню підготовки посадових осіб органів митниці, які безпосередньо зайняті у
процесі

збирання,

використання,

обробки,

зберігання

та

поширення

конфіденційної, таємної та службової інформації у митній сфері; посадових осіб,
які

надають

публічні

послуги

з

використанням

інформаційно-

телекомунікаційних систем та автоматизованих технологій, а також усіх
працівників митних органів, до функцій та повноважень яких входять будь-які
визначені законодавством дії з інформацією у митній сфері. На думку В. М.
Семенова та О. О. Гиркіної, серйозна втрата завдана кадровому потенціалу
наукових і виробничих колективів, що діють у галузі створення засобів
інформатизації, телекомунікації і зв’язку, в результаті масового відтоку з цих
колективів найбільш кваліфікованих фахівців. Особливу небезпеку становить
факт відтоку фахівців з інформаційної безпеки, яких і так катастрофічно не
вистачає. Науковці погоджуються з позицією І.І. Залєвської, яка зауважує, що
варто враховувати, що ці люди є також носіями знань про системи інформаційної
безпеки, що використовуються в нашій країні [115, с. 78; 105, с.236].
Поряд з тим, відсутні дані про підготовку фахівців митних органів саме для
потреб забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Відповідно до Звіту
Державної фіскальної служби за 2018 рік (на сьогодні – ДМС – правонаступник
ДФС у частині повноважень реалізації митної політики), констатовано, що
Університетом Державної фіскальної служби України використано 166,2 млн
загального фонду та 35,5 млн грн спеціального фонду. В результаті чого
підготовлено 5746 студентів, 127 аспірантів та 6 докторантів. Використано
Університетом Державної фіскальної служби України 14,2 млн грн. загального
фонду та 0,03 млн грн спеціального фонду на прикладні дослідження і розробки
у сфері фіскальної політики, в результаті чого виконано 13 прикладних наукових
досліджень і розробок [116].
З наведених положень не зрозуміло, які саме розробки проведені та у яких
галузях, чи є серед них розробки з питань забезпечення інформаційної безпеки у
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митній сфері, та чи були підготовані спеціалісти у сфері захисту митної
інформації. На наш погляд, важливо, щоб належним чином були забезпечені
питання підготовки спеціалістів для цілей обслуговування автоматизованих
систем та інформаційно-телекомунікаційних технологій митних органів,
спеціалістів, які будуть компетентними з питання удосконалення роботи
наведених систем, виявлення недоліків та внесення пропозицій щодо стандартів
інформаційно-технічного

забезпечення

митної

сфери;

перепідготовку

та

підвищення кваліфікації службових та посадових осіб органів митниці з питання
забезпечення інформаційної безпеки, поводження з різними видами інформації,
реагування на інформаційні загрози загального характеру, кіберзагрози тощо.
Також слід звернути увагу на правила поводження з інформаційними ресурсами
митної служби, здійснення спеціалізації правил внутрішнього службового
розпорядку з деталізацією алгоритмів поведінки посадових та службових осіб
митниці у їх взаємодії з інформаційним ресурсом митної сфери.
До

функціональних

проблем

механізму

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки безпосередньо у митній сфері (матеріальнотехнічні, організаційні, кадрові проблеми) можна віднести такі проблеми, як
неналежне технічне оснащення митних органів, невисока якість технологічної та
матеріальної бази митниць, якими обладнані органи для провадження митної
справи. Також значна кількість процедур, митних формальностей не є повністю
автоматизованими та залежать від вчинення посадовими особами відповідних
дій у інформаційно-телекомунікаційних системах: проставлення відповідних
відміток про становище вантажу, завантаження даних тощо. Зазначений стан
передбачає залежність інформаційної безпеки у митній сфері, захищеності
інформаційного ресурсу також і від правової поведінки посадових та службових
осіб митниці, їх професійної правосвідомості та вчинення дій в межах
законодавства. Не розроблена процедура стандартизації та сертифікації
технічного обладнання митних органів у контексті дотримання ним вимог
інформаційної безпеки. Також не врегульовані питання спеціальних вимог до
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посадових осіб, які вступають на службу до митних органів, на знання
інформаційного

законодавства,

володіння

навичками

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері.
Досить актуальним та значним проблемним питанням адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є питання
взаємодії суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки: як безпосередньо у
митній сфері між спеціальними суб’єктами (між органами митниці, її
структурними підрозділами та учасниками митних відносин), так і зовнішньої
взаємодії між митними органами, учасниками митних відносин та загальними
суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки. Відповідно до Звіту Державної
фіскальної служби за 2018 рік, відзначено, що за допомогою інформаційного
веб-порталу «Єдине вікно» за звітний період було подано 85% митних
декларацій. А також відзначено, що значна частина коштів загального фонду
спрямована на проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції,
реставрації та модернізації інформаційних систем ДФС (зараз – ДМС) [116].У
Звіті відображено окремі статистичні дані, а також заходи щодо покращення
стану інформаційно-технологічного стану митниці, проте жодним чином не
висвітлено взаємодії митних органів з іншими структурами з питань
забезпечення інформаційної безпеки, не відображено плану такої взаємодії та
виконаних положень, досягнутого результату.
Тобто, на наш погляд, бракує системної співпраці у напрямі забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, зворотного зв’язку з учасниками митних
відносин, перейняття зарубіжного досвіду правового регулювання та взаємодії
на міжнародному рівні з питань виявлення та усунення інформаційних загроз,
розробки систем управління ризиками, алгоритмів поводження із кіберзагрозами
та кібератаками.
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3.2

Основні

шляхи

удосконалення

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері з урахуванням
міжнародного досвіду
Здійснення митної справи, забезпечення митного контролю, удосконалення
процедур та формальностей, що провадяться митними органами під час перетину
державного кордону суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, фізичними
особами, іншими учасниками митних відносин зі спеціальним статусом,
найбільшою мірою пов’язане із необхідністю зазначених органів державної
влади України реагувати та працювати зі стандартами іноземних країн,
іноземною нормативно-правовою регламентацією. Митні органи забезпечують, у
тому числі, і захист державних інтересів у ході постійного тісного
співробітництва

та

взаємодії

з

іноземними

державами,

міжнародними

організаціями, іншими суб’єктами міжнародного права. Саме тому митна сфера є
однією із тих сфер суспільно-політичного життя та нормативно-правового
регулювання, яка найбільшою мірою повинна корелюватися з міжнародним
досвідом розвитку відповідної сфери, із провідними міжнародно-правовими
тенденціями організації та здійснення митної справи, а також і забезпечення
інформаційної безпеки у окресленій сфері. Виходячи з наведеного, досвід
міжнародно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
необхідно всебічно вивчати, систематизувати, та формувати стратегічні напрями
подальшого удосконалення національної системи забезпечення інформаційної
безпеки з огляду на такі прогресивні положення.
Доцільно насамперед розпочати дослідження досвіду зарубіжних країн
щодо забезпечення інформаційної безпеки в цілому. Т.Ю. Ткачук, досліджуючи
особливості забезпечення інформаційної безпеки у країнах Центральної Європи,
відзначає, що в 1991 році країни Європи розробили «Європейські критерії
безпеки інформаційних технологій» [117], якими, зокрема, визначені завдання
забезпечення інформаційної безпеки: «захист інформаційних ресурсів від
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несанкціонованого

доступу

з

метою

забезпечення

конфіденційності;

забезпечення цілісності інформаційних ресурсів шляхом їх захисту від
несанкціонованої модифікації або знищення; забезпечення працездатності
систем за допомогою протидії загрозам відмови в обслуговуванні. У 1996 році
стандарти європейської інформаційної безпеки було втілено в «Єдиних
критеріях безпеки інформаційних технологій»» [118]. За наведеним документом,
основними критеріями інформаційної безпеки визнано: конфіденційністьь,
цілісність та доступність [119]. У 2001 році Європейською Комісією було
представлено документ під назвою «Мережева та інформаційна безпека:
європейський політичний підхід», в якому окреслено сучасний підхід ЄС до
проблеми інформаційної безпеки [120]. За наведеним документом, визначено
такі положення: важливість підвищення обізнаності суб'єктів інформаційних
відносин щодо можливих загроз; створення системи попередження та
інформування

про

загрози;

технологічна

підтримка;

стандартизація

та

сертифікація, якісне нормативно-правове регулювання (в центрі якого – захист
персональних даних, протидія кіберзлочинності; заохочення використання
країнами-членами електронних підписів під час надання державних он-лайн
послуг; розвиток міжнародного співробітництва з питань інформаційної безпеки)
[121].
Аналізуючи наведені положення, доцільно зауважити, що розробка
правового

регулювання

та

узгодження

відповідних

стандартів

щодо

забезпечення інформаційної безпеки, в тому числі, безпеки інформаційних
технологій, в країнах Європейського Союзу почала розвиватися набагато раніше,
аніж в Україні, а також має досить системний і ґрунтовний характер. Окрім того,
нормування забезпечення інформаційної безпеки в ЄС є більш чітким та
структурованим: насамперед чітко визначені основні поняття та категорії,
здійснено викладення переліку відповідних загроз інформаційній безпеці,
наприклад, персональних даних особи тощо. Важливим для наслідування є те,
що значна увага у забезпеченні інформаційної безпеки у країнах ЄС присвячена
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саме

забезпеченню

захисту

персональних

даних

особи,

визначення

основоположних правових категорій з наведеного питання.
Розкриваючи досвід США, варто зауважити, що питання інформаційної
безпеки у наведеній країні перебувають у центрі уваги військово-політичного
керівництва. У документі «Єдина перспектива-2020» визначено, що головною
рисою збройної боротьби в XXI столітті буде її перенесення в сферу
інформаційного протиборства. Реалізація інформаційної переваги, на думку
американських фахівців, може бути досягнута при виконанні наступних умов: –
формування збройних сил (їхньої складу та структури), адаптованих до умов
ведення мережецентричної війни, відповідна підготовка кадрів; належність
матеріально-технічного устаткування для збору та використання інформації
[122].

До

інформаційних

операцій

командування

ЗС

США

відносить

радіоелектронну боротьбу, психологічні операції, боротьбу із системами
управління, програмно-математичні дії і спеціальні інформаційні операції [123].
Відповідно доктрині «Інформаційні операції» (2006 р.) визначено зміст поняття
«інформаційна операція», під яким розуміють насамперед комплекс заходів, що
впливають на ресурси опонента (людські, інші) з одночасним захистом своїх
інформаційно-комунікаційних мереж та комп’ютерних систем [124], [125, с.97].
Актуальним та вартим уваги із зазначеного вище матеріалу є те, що США
надають належну значимість питанню забезпечення інформаційної безпеки у
всіх сферах суспільно-політичного життя, передбачивши окрему необхідність
забезпечувати інформаційну безпеку саме за допомогою збройних сил. Доцільно
звернути увагу на те, що позитивним є досвід США щодо прикладання значних
зусиль у напрямі освіти, технічної та практичної підготовки посадових осіб, які
забезпечують інформаційну безпеку, їх матеріально-технічному оснащенню.
Надалі також слід розглянути досвід інших розвинутих країн світу з визначеного
нами питання.
Для законодавства Німеччини характерна детальна розробка системи різних
видів інформації з обмеженим доступом, чіткі формулювання їх визначень у
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федеральному законодавстві. Зокрема, відповідно до Закону «Про перевірку
безпеки» [126] «секретною інформацією є факти, вироби та відомості незалежно
від форми їх представлення, які в державних інтересах повинні зберігатися в
таємниці та яким наданий державним органом чи за його дорученням ступінь
секретності, котрий відповідає необхідному рівню захисту: «цілком таємно»,
«таємно», «конфіденційно» чи «для службового користування»». Провідну роль
у забезпеченні інформаційної безпеки в Німеччині відіграє Федеральна служба
інформаційної безпеки (BSI). Відповідно до Закону «Про Федеральне відомство
безпеки інформаційних систем», BSI збирає та оцінює інформацію стосовно
загроз кібербезпеці держави, виявляє нові типи кібератак, аналізує відповідні
контрзаходи [127]. Також BSI провадить взаємодію з НАТО і ЄС у напрямі
розробки спільних стандартів, критеріїв, методів, технологій забезпечення
інформаційної

безпеки

національних

інформаційно-телекомунікаційних

системта мереж, здійснення спеціальних заходів безпеки інформаційного обміну
[128]. У ФРН також створено національний центр кіберзахисту (NCAZ). Він
забезпечує взаємодію з іншими суб’єктами кібербезпеки країни [129, C.78].
Як бачимо, з вищенаведеного, для досягнення мети забезпечення
інформаційної безпеки у будь-якій сфері суспільного життя необхідним є чітке
та злагоджене функціонування суб’єкта забезпечення такої безпеки, який
наділений виключно спеціалізованими повноваженнями. Саме спеціалізований
орган (підрозділ, установа, суб’єкт) може найбільш ефективно здійснювати
забезпечення інформаційної безпеки, оскільки ним здійснюється накопичення
спеціального досвіду, удосконалення освітнього, технічного, матеріального,
практичного базису, а також багажу від взаємодії з іншими суб’єктами
правовідносин у державі та суб’єктів міжнародного права. Також на прикладі
Німеччини чітко можна визначити і те, що належним підґрунтям для подальшого
ефективного

функціонування

адміністративно-правового

механізму

забезпечення інформаційної безпеки у державі є насамперед ефективне та якісне
нормативно-правове регулювання.
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Цікаво також розглянути досвід забезпечення інформаційної безпеки Японії
як однієї із провідних країн світу у галузі використання інформаційних
технологій. Є. Вознюк з наведеного приводу зазначає, що в Японії в даний час
існує інформаційне законодавство, що повністю регулює інформаційну та
телекомунікаційну сферу та інформаційні відносини в таких сферах, як:
регулювання бази для розвитку інформаційного суспільства в Японії;
телерадіомовлення;
мережевого

зв'язку

телекомунікаційних

захисту
та

користувачів
процес

технологій;

телекомунікаційних

впровадження

Інтернет-контенту;

послуг;

інформаційних
процедури

та

доступу,

отримання, передачі та захисту інформації [130]. Інформаційні права громадян
включають такі права, як право на доступ до інформації та право на приватність
особи, включаючи право на захист особистої інформації. Для Японії характерно
делегувати організації захисту своєї інфраструктури різним контрактним
організаціям, які мають багатий досвід у наданні послуг такого роду,
сертифікати безпеки, а також будують або налаштовують систему захисту
інформації замовника [131]. Основні принципи аутсорсингу інформаційної
безпеки викладені в стандартах управління інформаційною безпекою, наприклад,
у Керівництві з служб безпеки інформаційних технологій або Cobit. Спільною
характерною рисою інтернет-індустрії Японії є добровільна саморегуляція
учасників. У Японії досі немає незалежної комісії чи урядового органу,
безпосередньо відповідального за регулювання Інтернету [132]. На наш погляд,
зазначений вище досвід Японії не може бути застосовним до механізму
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері України, адже насамперед
зазначене завдання потребує розробки централізованого нормативно-правового
регулювання забезпечення інформаційної безпеки, здійснення сертифікації та
ліцензування у зазначеній сфері, утворення єдиного органу з державно-владними
повноваженнями, до повноважень якого можливо віднести забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері.
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Цікавим є досвід Молдови з досліджуваного питання. Відтак, у Молдові
розроблений значний масив законодавчих актів в інформаційній сфері, до яких
належать: Конституція (ст. 32 «Свобода думок і вираження»; ст. 34 «Право на
інформацію») [133]; Закони «Про свободу вираження поглядів»; «Про пресу»;
«Про доступ до інформації»; «Про прозорість процесу прийняття рішень»; «Про
захист персональних даних»; «Про народного адвоката – омбудсмена»; «Про
електронні комунікації»; «Про запобігання та боротьбу з кіберзлочинністю», а
також Кодекс телебачення і радіо Республіки Молдова та інші. Починаючи з
2010 року в Молдові розробляється електронне урядування. У серпні 2010 року
створений Урядом Республіки Молдова Центр електронного урядування
Платформа публічних послуг працює як універсальний каталог публічних послуг
органів державної влади [134]. Послуга «M-pass» забезпечує ідентифікацію осіб,
що претендують на доступ до електронних послуг. Це відбувається шляхом
ідентифікації цих осіб у кілька способів: через мобільний підпис, цифровий
сертифікат, пароль. У зв’язку з тенденціями інформаційних впливів зараз у
Молдові розглядаються відразу кілька законодавчих ініціатив, пов’язаних з
регулюванням блокування інтернет-ресурсів, повноважень правоохоронних
органів і покладених на провайдерів зобов’язань [135, с.75]. Як випливає з
наведеного, у Молдові відбувається розвиток та активне запровадження у всі
сфери

державного

управління

інформаційно-телекомунікаційних

систем,

насамперед поширення систем електронного врядування. Зазначені тенденції
утворюють нові виклики для розробки нового законодавства з питань
забезпечення інформаційної безпеки та захисту прав громадян на обмежене
поширення конфіденційної інформації, її належне використання та зберігання.
У Польщі національна інформаційна політика зорієнтована на побудову
вільного відкритого суспільства, втілення концепції вільного обігу інформації,
забезпечення прав людини. Ключову роль у забезпеченні кібернетичної безпеки
відіграє Агентство внутрішньої безпеки (ABW). У 2013 році ABW розробило
Стратегію кібербезпеки Польщі та ініціювало створення Центру криптології при
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Міністерстві національної оборони. Наведені інституції уповноважені захищати
інформацію, забезпечувати здійснення кібероперацій [136]. ABW також
створило урядову команду реагування на комп’ютерні інциденти (CERT) [137].
CERT забезпечує розвиток здатності органів публічного врядування у сфері
захисту від кіберзагроз [129, с. 79]. Під керівництвом ABW у 2015 році
розроблено Доктрину кібербезпеки Польщі, яка оперує ключовими поняттями
теорії безпеки: «загроза», «виклик», «ризик» тощо [138]). До участі в
забезпеченні інформаційної безпеки Польщі активно залучається громадянське
суспільство. Зокрема створено неурядову організацію – Центр аналізу
пропаганди і дезінформації [139], [121].
Важливою тенденцією, на наш погляд, яку можна і необхідно запозичити в
Польщі у контексті забезпечення інформаційної безпеки є активне залучення до
зазначеного процесу також і недержавних суб’єктів, насамперед членів
громадянського суспільства. Позитивним та спільним із досвідом інших
провідних країн, що нами проаналізований (США, Німеччини) є те, що
забезпечення

інформаційної

безпеки

здійснюється

шляхом

прийняття,

насамперед, ключового стратегічного документу – Стратегії та/або Доктрини
інформаційної безпеки, які і спрямовують діяльність усіх суб’єктів забезпечення
інформаційної безпеки, визначають ключові напрями зазначеної діяльності та
завдання, які поставлені перед механізмом забезпечення інформаційної безпеки.
Грузія вирізняється серед інших колишніх радянських республік як
найбільш прозахідна, за винятком країн Прибалтики. Нормативно-правове
регулювання країни, у т. ч. в інформаційній сфері, змінювалося з метою
наближення до вимог членства Світової організації торгівлі та участі в програмі
Східного партнерства Європейського союзу (ЄС), а в перспективі також і
вимогам вступу в ЄС і НАТО. Конституція Грузії визначає, що «особисте життя
кожної людини, її робоче місце, особисті записи, листування, переговори по
телефону або з використанням інших технічних засобів, а також отримані за
допомогою технічних засобів повідомлення недоторканні» (ст. 20) [140].
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Конституційні засади втілені в нормах галузевого законодавства, зокрема,
Законами «Про електронні комунікації», «Про інтелектуальну власність», «Про
інформаційну безпеку», «Про мовлення» та інші [141; 142; 143]. Закон «Про
електронні

комунікації»

встановлює

принципи

розвитку

конкурентного

середовища в сфері комунікацій, регламентує права і обов’язки учасників
правовідносин, визначає засади передач персональних даних, а також визначає
сферу компетенції національного органу регулювання зв’язку – Національної
комісії Грузії з комунікацій. Інформаційно-комунікаційні технології щораз
більше інтегруються в економіку, суспільне життя і політику країни [143], [135,
с.75].
На відміну від Польщі, Угорщина адаптувала до вимог НАТО раніше
існуюче законодавство про захист державних та офіційних секретів. Зокрема, в
1995 році Угорщина прийняла закон про державні та офіційні секрети, який у
2001 році був доповнений і виправлений [144, с. 155]. Угорщина стала першою з
постсоціалістичних країн, де був прийнятий правовий акт про захист
персональних даних – «Закон про захист інформації про особу та доступ до
інформації, що становить суспільний інтерес» 1992 року, який запровадив
інститут Парламентського комісара із захисту інформації та свободи інформації
[145]. Питанням забезпечення інформаційної безпеки Угорщини присвячений
також і Закон «Про електронну інформаційну безпеку державних та
муніципальних органів» 2013 року та п.31 Стратегії національної безпеки
Угорщини, затвердженої у 2012 році [146]. Стратегія національної безпеки,
зокрема, передбачає, що Угорщина зобов'язана управляти ризиками й загрозами
для національної безпеки, запобігати нештатним ситуаціям у кіберпросторі,
гарантувати адекватний рівень кібербезпеки. При цьому наголос здійснено саме
на запобіганні інформаційних загроз у кіберпросторі, а також проведення
інформаційної кампанії задля підвищення поінформованості суспільства щодо
них. Відповідні положення дістали свого подальшого розвитку у Національній
стратегії кібербезпеки Угорщини, затвердженій у 2013 році [147; 121].
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На думку О.Ю. Запорожець, «однією з основних умов підвищення безпеки
інформаційних систем є використання усіма суб’єктами єдиних стандартів,
координація та гармонізація існуючих стандартів. Тому для вдосконалення
правової бази в сфері інформаційної безпеки Європейською Комісією
пропонуються такі заходи: забезпечення спільного розуміння правових наслідків
безпеки в електронних комунікаціях; створення країнами-членами сприятливих
умов для вільного обігу продуктів і послуг шифрування через гармонізацію
адміністративних експортних процедур та послаблення експортного контролю;
розробка Комісією правових заходів для зближення національних законодавств
щодо атак на комп’ютерні системи. Пріоритетними напрямами політики ЄС в
сфері правового регулювання інформаційної безпеки є захист персональних
даних, телекомунікаційні послуги та кіберзлочинність». [15, с. 37]
Значні зусилля на сьогодні прикладаються іноземними державами у напрямі
розвитку нормативно-правового регулювання, а також політичної, економічної,
матеріально-технічної бази для кіберзбезпеки. Держави світу активно беруть
участь у навчаннях щодо протидії кібератакам. У Європейському Союзі в 2004
році було створено Європейське агентство з мережевої та інформаційної безпеки
(European Union Agency for Network and Information Security) [148].
Оглянувши основні положення міжнародного досвіду забезпечення
інформаційної безпеки, в тому числі, і кібербезпеки, загалом у іноземних країнах
та у міжнародних спільнотах, доцільно зосередитися на особливостях тенденцій
розвитку митного законодавства. Зокрема, В.В. Ченцов зауважує, що сьогодні
одним із основних аспектів удосконалення митної системи ЄС є усунення
надмірних адміністративних бар’єрів у сфері митної справи ЄС, взаємний обмін
професійним досвідом між митними органами держав- учасників ЄС із
застосування сучасних форм митного оформлення й митного контролю з метою
стимулювання митно-тарифної політики, удосконалення й уніфікація митних
процедур із застосуванням сучасних інформаційних технологій з метою
контролю митної вартості та виявлення фактів недостовірного декларування
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товарів, застосуванння оптимальних методів діяльності митних адміністрацій
суб’єктів ЄС з метою спрощення та гармонізації митних операцій, створення
єдиного інформаційного простору по всій території ЄС [149; 150, c.73].
У 2009 році в Європейському Союзі були запроваджені системи контролю
імпорту (Import Control System), експорту (Export Control System) і транзиту
(New Customs Transit System). Також для реалізації заходів безпеки створено
систему EORI (Система реєстрації та ідентифікації суб’єктів господарювання).
Суб’єкти, що входять до системи, отримують можливість власної ідентифікації
за допомогою присвоєння їм єдиного номера, унікального для кожної особи.
Номер EORI дійсний на всій території Європейського Союзу. Ці електронні
системи призначені для того, щоб збільшити безпеку руху товарів і захищеність
міжнародної торгівлі, зробити митне оформлення більш ефективним, а також
зменшити адміністративні витрати. Першою вступила в дію NCTS. Основною
метою створення NCTS є інтеграція митних систем Європи, а також майже повне
скасування паперового документообігу при транзитних перевезеннях між
країнами. Нині до NCTS входять усі країни Європейського Союзу, вона є
умовою прискореного приєднання країн-претендентів. Служба NCTS кожної
країни з’єднується через центральний сервер у Брюсселі із системами всіх країн
– членів NCTS [151, c. 6].
Використання системи NCTS стосується і суб’єктів господарювання
держав, які не є членами ЄС. Так, на території ЄС ще з 2009 року всі операції з
транзиту на умовах Конвенції МДП в обов’язковому порядку здійснюються з
використанням системи NCTS. У зв’язку з цим перевізники-держателі книжок
МДП зобов’язані декларувати книжку МДП в електронному вигляді і
направляти ці дані до системи NCTS [152, c. 107]. Сервер митної служби країни
Європейського Союзу обробляє отриману інформацію і каналами зв’язку
направляє до органу доходів і зборів рішення про можливість або неможливість
транзитного перевезення територією ЄС (процедура триває кілька хвилин).
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Таким чином, при позитивному рішенні вантажовідправник (перевізник) має
дозвіл на транзит ще до відправлення транспортного засобу [151, c. 8; 153, с.50].
Також варто звернути увагу на позицію В.В. Ченцова, який зауважує, що
серед таких актуальних напрямів розвитку митних органів України також є
насамперед проблеми вдосконалення митних процедур із застосуванням
сучасних інформаційних технологій з метою контролю митної вартості товарів і
виявлення випадків недостовірного декларування товарів. Інформаційнотехнічна політика вважається пріоритетним напрямом діяльності митної служби
і служить основою для розвитку інформатизації митних органів, підвищення
ефективності

митного

оформлення

і

контролю,

створення

єдиного

інформаційного простору по всій території України [150, c.75].
Схожими тенденціями характеризується і удосконалення діяльності митної
служби США, яке дослідив В. В.Ченцов. Науковець зауважив, що метою
оптимізації управління митної служби США було створення такої її
організаційної структури, яка дозволила б найбільш ефективно використовувати
всі наявні ресурси, сучасні технології для підвищення якості обслуговування і
продуктивності роботи, сконцентрувати зусилля і засоби для досягнення її
головних цілей. Головною ланкою в організаційно-технічному забезпеченні
досягнення цілей модернізації вважався комплексний підхід до розвитку
автоматизованих систем і технологій. У цьому відношенні митна служба США
спирається на досить розвинуту інформаційну інфраструктуру. Більшість
експлуатованих систем була модернізована: їх було переведено на досконалішу
технічну базу, їх функції та можливості були розширені, було розроблено і
впроваджено нові інформаційні системи [154].
Підсумовуючи

наведений

матеріал,

можна

прийти

до

кількох

концептуальних висновків. Забезпечення інформаційної безпеки є одним із
найважливіших

завдань

політико-правової

діяльності

усієї

міжнародної

спільноти: як кожної із країн окремо відповідно до національного законодавства,
так і у контексті міжнародного співробітництва та інтеграції міжнародних
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спільноти, утворення спільного інформаційного простору. Інформаційна безпека
у її загальному розумінні характеризується складною та багатоелементною
структурою, яку можна відобразити за допомогою таких елементів, як: (а)
інформаційна безпека особистості (особи) – захист конфіденційної інформації,
даних, які особа не бажає розголошувати тощо, захист особи від негативного
інформаційного

впливу,

спотвореної

інформаційної

політики,

а

також

забезпечення вільного доступу особи до інформації, можливості отримувати
відповіді на інформаційні запити до органів державної влади; (б) інформаційна
безпека держави та суспільства – стан захищеності політичних інтересів держави
та суспільства від негативних інформаційних впливів, забезпечення якісних
відкритих та об’єктивних засобів масової інформації та скерування їх діяльності
у відповідності до вимог чинного законодавства; (в) інформаційна безпека
інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем (як державних,
так і приватних), мережі Інтернет (кібербезпека).
Відповідна структура інформаційної безпеки складається і у митних органах
зарубіжних країн. Тобто, у сфері здійснення митної справи інформаційну
безпеку доцільно забезпечити за напрямами захисту персональних даних,
захисту державних та суспільних інтересів, а також захисту інформаційнотелекомунікаційних та автоматизованих систем. Доцільно звернути увагу на те,
що найбільш актуальним напрямом удосконалення діяльності митної служби на
міжнародному рівні на сьогодні є реформування забезпечення інформаційної
безпеки саме інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем,
підвищення їх технічного та технологічного рівня.
Окреслюючи та підсумовуючи досвід зарубіжних країн у контексті
забезпечення інформаційної безпеки та ключових напрямів удосконалення
діяльності митних органів, зауважимо, що тенденції забезпечення інформаційної
безпеки в цілому на міжнародному рівні поширюються також і на особливості
організації митної справи, впливають на особливості напрямів розвитку митних
органів,

підпорядковують

їхню

діяльність

необхідності

забезпечувати
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насамперед захист персональних даних, охорону власних автоматизованих
систем та мереж. Враховуючи викладений матеріал можна запропонувати такі
напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері з урахуванням міжнародного досвіду:
- удосконалення чинного митного законодавства України з метою чіткої
регламентації ключових категорій забезпечення інформаційної безпеки у
зазначеній сфері: визначення понять «інформаційна безпека у митній сфері»,
«конфіденційна інформація у митній сфері», «інформація, що становить
комерційну таємницю у митній сфері», «інформація, що становить державну
таємницю у митній сфері», «загрози інформаційній безпеці у митній сфері»,
«інформаційні ризики у митній сфері» тощо (Німеччина, Польща, США);
- законодавче визначення спеціалізованого суб’єкта, на якого буде
покладено завдання забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
забезпечення обміну досвідом з наведеного питання, участі у міжнародному
співробітництві,

розроблення

єдиного

стратегічного

плану

розвитку

адміністративно-правового механізму забезпечення інформаційної безпеки у
митній

сфері,

матеріально-технічного

та

технологічного

удосконалення

діяльності митної служби (Польща, Німеччина);
- удосконалення чинного законодавства у контексті посилення взаємодії
митних органів з іншими суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки в
Україні, розробка плану такої взаємодії, об’єднання зусиль та компенсація
повноважень різних органів у зазначеному напрямку. Також доцільно посилити
та активізувати міжнародно-правову взаємодію митних органів з митними
органами іноземних країн, міжнародними організаціями, що спеціалізуються на
питаннях забезпечення інформаційної безпеки (наприклад, Європейська агенція з
питань мережевої та інформаційної безпеки (European Network and Information
Security Agency - ENISA)) шляхом проведення зустрічей, спільних навчань,
семінарів, круглих столів з метою підвищення компетентності працівників
митної сфери з питання забезпечення інформаційної безпеки, можливих викликів
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та загроз інформації у митній сфері, шляхів їх подолання та блокування
(Німеччина);
- забезпечення участі громадськості, недержавних суб’єктів у забезпеченні
інформаційної безпеки у митній сфері, активізація їх ролі у зазначеному
механізмі, інформування громадськості, реальних та потенційних учасників
митних відносин з питань можливих інформаційних загроз під час здійснення
митних формальностей та способів реагування на такі загрози (Польща);
- подальша автоматизація та розвиток інформаційно-телекомунікаційних
систем митних органів, підвищення технологічного та технічного рівня
наведених систем, розробка якісних схем захисту інформації та реагування на
ризики (США);
- здійснення акценту на кадровому забезпеченні митних органів, проведення
постійних та періодичних навчань службовців з питань інформаційної безпеки,
посилення взаємодії та участі їх у семінарах з питань особливостей
законодавчого регулювання захисту інформації з обмеженим доступом,
технічних питань застосування інформаційно-телекомунікаційних систем у
контексті забезпечення інформаційної безпеки (США) [155].
3.3 Основні тенденції та напрями розвитку адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
На сьогодні необхідно констатувати той факт, що відбулося стрімке
зосередження акцентів у орієнтирах державної політики та принципах побудови
основних напрямів реалізації державою своїх функцій на інформаційній складові
зазначених процесів. Тобто центральним та відправним елементом у організації
здійснення публічного адміністрування є інформаційний ресурс у відповідній
сфері: його захищеність, достовірність, якісність, динамічність та адекватність
для досягнення відповідних цілей та виконання завдань державного управління.
Не є винятком і митна сфера, наведені якості інформації у якій відграють
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особливу роль у контексті постійної активізації міжнародної торгівлі, розвитку
міжнародного співробітництва та оптимізації митного контролю. Митна
інформація пронизує всі різновиди митних правовідносин, слугує основою для
прийняття управлінських рішень, для обміну досвідом, здійснення митної справи
в цілому та забезпечення митної, економічної і національної безпеки держави.
Саме тому забезпечення її безпеки розглядається як один із найважливіших
напрямів реформування чинного законодавства України.
Питанню вдосконалення чинного законодавства, яке регламентує питання
забезпечення інформаційної безпеки приділяється значна увага науковців. Серед
них роботи В. В. Антонюка [156], І.В.Арістової [157], І.Р.Березовської [158],
М.П.Вавринчука

[159],

Л.В.Горділової

[160],

В.І.Гурковського

[161],

С.С.Єсімова [162], Р.Калюжного [163], В.А.Ліпкана [164], О.В.Логінова [165],
Ю.Є.Максименко [166], М.Мельник [167], О.В.Олійник [168], І.В.Панової [169],
С.І.Петракова [170], В.І.Пожуєва [171], Т.Г.Салаєва [172], О.П.Сікорського [173],
П.М.Сніцаренко [174], В.Терехова [175], О.Токар [176], О.М.Шевчук [177],
В.П.Шеломенцева [178] та інших. Зазначені науковці здійснили значний внесок
у розробку стратегій покращення стану інформаційної безпеки держави,
з’ясування

загальних

проблемних

положень

та

визначення

понятійно-

категоріальних елементів. Поряд з тим, науковці розглядали необхідність
удосконалення законодавства за різними напрямами модернізації митних
органів, у тому числі і з питань забезпечення інформаційної безпеки. До них
можна віднести таких вчених як Є.Є.Вєдєнєєв [179], Л М. Дорофеєва [180],
Т.Ю.Дудорова [181], Л.М.Івашова [182], І.М.Квеліашвілі [183], В. Т. Комзюк
[184], Б. А. Кормич [185], Т.В.Корнєва [186], Н. А. Литвин [187], Р.І.Лемеха
[188], Ю.А.Ломейко [189], О.В.Мажула [190], Я. Овсак [191], С. П. Параниця
[192], О. О. Сластьоненко [193], О.К.Ткачова [194], В.О.Хома [195], Н.І.Черняк
[196] та інші. Проте, аналізуючи положення сучасної наукової доктрини,
приходимо до висновку про недостатність спеціальних напрацювань саме з
приводу удосконалення забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері та
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відсутність

єдиного

комплексного

дослідження

напрямів

розвитку

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
Таким чином, актуальність обраної проблематики та стан наукових розробок з
окресленого

питання

обумовлюють

необхідність

проведення

даного

дослідження.
Надалі доцільно розглянути позиції вчених щодо основних тенденцій
удосконалення системи інформаційної безпеки України та адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. На думку
Є.Є.Вєдєнєєва,

одним

із

напрямків

удосконалення

митної

системи

є

удосконалення інформаційно-технічного забезпечення та зміцнення кадрового
потенціалу. За такими напрямками науковець пропонує здійснити: «підвищення
рівня захищеності інформаційних ресурсів, розширення спектра заходів щодо
забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі при організації захищеного
обміну інформацією з органами виконавчої влади; подальша розробка та
впровадження в митні органи технічних засобів на основі останніх досягнень
науки і техніки, удосконалення інформаційно-технічного забезпечення системи
управління ризиками на основі розробки нових методологічних підходів;
розвиток інформаційно-технічного забезпечення технологій попереднього
інформування митних органів та електронного декларування; удосконалення
інформаційної взаємодії митної служби з іншими органами виконавчої влади в
цілях отримання дозвільних документів в електронному вигляді, у тому числі на
базі інфраструктури електронного уряду та системи міжвідомчого електронного
взаємодії;

У

контексті

зміцнення кадрового

потенціалу та

посилення

антикорупційної діяльності автор пропонує удосконалення кадрової структури в
митній системі України на підставі професійного відбору посадових осіб та
створення умов для підвищення рівня кваліфікації і виховної роботи;
забезпечення робочих місць сучасним обладнанням тощо» [197].
С.В.

Капітанець,

розглядаючи

питання

запобігання

незаконному

переміщенню тютюнових виробів через митний кордон України, зауважив, що
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важливими напрямами діяльності та відповідними заходами для досягнення
наведених цілей є інформаційно-аналітичне забезпечення. Це готовність
спеціально організованих та призначених для конкретних цілей сил і засобів
виконувати поставлені завдання через систематизацію, збір та аналітичну
інтерпретацію інформації. При цьому головними показниками цінності
інформації незалежно від джерела походження залишається її повнота та
достовірність, оскільки хибна та неповна інформація лягає в основу прийняття
неправильних рішень. Водночас носії інформації повинні давати змогу швидко
та безпомилково узагальнювати зібрані відомості в будь-який момент на запит
суб’єкта управління. Це забезпечується шляхом постійного оновлення та
вдосконалення комп’ютерної техніки й програмного забезпечення у фіскальній
(на сьогодні – митній) службі. Необхідно використати системний підхід, у
рамках якого актуальним є отримання та використання оперативної інформації
від OLAF, Europol та SELEC, а також інформації з інших джерел, що є
достовірною та важливою (наприклад, інформація від інститутів громадянського
суспільства, представників мережі інформаторів); здійснення профілактичних
дій інформаційного характеру з населенням (особливо прикордонних територій);
використання новітніх інструментів та механізмів співробітництва, включаючи
посилення інформаційного обміну, між митницями ДМС та митними органами
іноземних держав, агентствами та інституціями ЄС, іншими міжнародними
організаціями на стратегічному та оперативному рівнях тощо [198, с.86].
Поряд з тим Н. А. Литвин зауважує, що «нагальним питанням в
інформаційному забезпеченні митних органів є скоординованість інформаційнотелекомунікаційних систем, взаємообмін даними електронних баз, причому
виключно

через

мережі

електронної

пошти,

підвищення

прозорості

правоохоронної діяльності, що, своєю чергою, зумовить підвищення іміджу та
поваги суспільства. До того ж потребують вдосконалення та подальшого
розвитку автоматизовані системи, які вже функціонують у системі митних
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органів

та

ґрунтуються

на

сучасних

інформаційно-телекомунікаційних

технологіях» [33, с.275].
Як бачимо питання удосконалення системи інформаційної безпеки постає
актуальним напрямком та основою для подальшої модернізації системи митної
служби. Погоджуємося з наведеною позицією, і вважаємо, що науковець
ґрунтовно підійшов до розуміння необхідності комплексного удосконалення
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері: виділив і технікотехнологічні заходи, і заходи щодо удосконалення чинного законодавства,
удосконалення взаємодії. Вважаємо, що досить актуальним є також кадрова
політика, на яку звернув увагу автор як на самостійний напрям удосконалення
митної служби. Поряд з тим необхідно підкреслити, що підбір та підвищення
кваліфікації посадових осіб митної служби дійсно можна розглядати і як
самостійний напрям удосконалення здійснення митної справи, і як один із
заходів щодо покращення системи забезпечення інформаційної безпеки. Адже
кваліфікація та компетентність посадових осіб, які є обізнаними з можливими
інформаційними загрозами та способами реагування на такі загрози, виконують
свої посадові обов’язки виключно у межах та у спосіб, що визначений
законодавством України та з дотриманням правил кібергігієни, гігієни
інформаційного простору є однією із запорук належного якісного рівня
забезпечення безпеки митного інформаційного ресурсу.
Надалі доцільно звернути увагу на позицію Є.І. Лапінської, яка відзначила,
що нормативно-правове забезпечення інформаційної сфери потребує суттєвого
удосконалення. Одним із напрямів удосконалення системи інформаційного
законодавства України, на її думку, може стати розроблення та ухвалення
Інформаційного кодексу України, а саме «підготовка Кодексу повинна спиратися
на ґрунтовну наукову розробку. Значним недоліком чинного українського
законодавства, зокрема, в інформаційній сфері, є його неконкретність, певна
розмитість формулювань, відсутність визначення конкретних механізмів
оприлюднення інформації, документів, що мають публікуватися. Левова частка
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інформаційних відносин регулюється підзаконними нормативними актами.
Характерним прикладом останнього є відсутність законодавчого визначення
режимів обмеження доступу до інформації, окрім державної таємниці. Не
зважаючи на те, що в законодавстві є поняття комерційної, лікарської,
банківської, службової таємниці, інформації «не для друку» тощо, їхнє чітке
визначення відсутнє. Майже відсутнє законодавче забезпечення формування
національних інформаційних ресурсів та міжнародних інформаційних обмінів,
не врегульовано на законодавчому рівні статус конфіденційної інформації.
Потребують удосконалення нормативно-правові акти локального характеру»
[199 , с.151].
В.О. Клочко та Р.В.Шаповал, у свою чергу відзначають небезпечність
явища прямого копіювання («запозичення») норм розвинених країн ЄС у процесі
удосконалення регулювання суспільних відносин у цій сфері діяльності. Вчені
зауважують, що забезпечення інформаційної безпеки у таких розвинених
державах відбувалося протягом десятиріч, та опирається на стабільно
функціонуюче правове, організаційно-функціональне, матеріально-технічне,
фінансове, науково-технологічне, інформаційне забезпечення. Поряд з тим, в
Україні правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки має свою
специфіку та повинно враховувати формування правового поля країни, що
регулюватиме як традиційні суб’єкт-об’єктні відносини, так і нові, породжені
інформаційною революцією» [200, с. 6].
Аналізуючи наведені позиції, слід зазначити, що останнє твердження, слід
сприймати досить критично. Автори наголошують на необхідності пошуку
власної

національної

моделі

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки, яка враховуватиме конкретні історичні, політичні та
правові обставини формування Української державності, та, відповідно
інформаційного ресурсу і системи забезпечення інформаційної безпеки, а також і
ті нові виклики та інститути інформаційного простору, які виникли та
розвиваються на вимогу часу. З таким напрямом думок ми погоджуємося, проте
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доцільно

зауважити,

що

врахування

досвіду

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки країн ЄС є необхідним та актуальним
напрямом подальшого удосконалення чинної національної системи у наведеній
сфері. Адже, на наш погляд, для належного реформування та модернізації
системи забезпечення інформаційної безпеки в Україні необхідно не просто
обирати ті підходи до правового регулювання, моделювання та вирішення
відповідних завдань правового поля, які уже склалися в державі традиційно, а
орієнтуватися на відповідні прогресивні світові тенденції, відповідним чином
змінюючи саму суть підходів до побудови інформаційного суспільства,
формування стану захищеності інформаційного ресурсу.
Поряд з тим, актуальною є думка Є.І. Лапінської щодо нагальності
систематизації

положень

інформаційного

законодавства,

з

якою

ми

погоджуємося. Дійсно, чинне законодавство, яке регулює інформаційні
відносини, є надто розгалуженим, фрагментарним та неструктурованим. Його
положення регулюють систему відносин, які складаються з приводу збирання,
зберігання, використання, поширення, обміну інформацією, формування стану
захищеності інформаційного ресурсу тощо у окремих аспектах, не забезпечуючи
системного та консолідованого підходу. Саме тому слід погодитися з
твердженням про необхідність удосконалення самої структури інформаційного
законодавства, а також перегляду юридичної техніки у сфері конструювання
визначень ключових категорій та понять.
А.В. Войціховський стверджує, що «ефективна реалізація стратегічних
пріоритетів, основних принципів і завдань державної політики інформаційної
безпеки потребує вдосконалення правових та організаційних механізмів
управління інформаційною безпекою, його відповідного інтелектуальнокадрового і ресурсного забезпечення, зокрема, вдосконалення законодавства з
питань національної безпеки, насамперед шляхом: розвитку правових засад
управління національною безпекою через розробку відповідних законів,
концепцій, доктрин, стратегій і програм тощо; розробки та впровадження
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національних стандартів і технічних регламентів застосування інформаційнокомунікаційних технологій, гармонізованих з відповідними європейськими
стандартами» [201, с.17].
Р.В. Шаповал та В.О. Клочко наголошують на важливості провадження
саме напряму державної інформаційної політики, а також застосування
комплексного

підходу

удосконалення

її

до

вирішення

організаційних

проблем

засад

та

інформаційної

безпеки,

адміністративно-правового

регулювання. Вчені вважають, що «функції державної інформаційної політики
мають бути спрямовані на: формування національних інформаційних ресурсів, їх
раціональне використання; подолання відставання українського законодавства
від динаміки змін, закріплення правового режиму інформації; запобігання
поширенню шкідливої та незаконної інформації глобальними комп’ютерними
мережами; обмін інформацією в електронному вигляді, насамперед ведення
електронного документообігу, надання офіційного статусу електронному
документу; врегулювання статусу суб’єктів інформаційних відносин у мережі
Інтернет; оптимізації режиму діяльності систем електронної торгівлі й оплати;
зміцнення інформаційної безпеки, захист інформаційних ресурсів; створення
єдиної системи стандартів з інформаційних технологій, сертифікації засобів
інформатизації; створення єдиної системи охорони та технічного захисту
інформації обмеженого доступу, усунення розпорошеності інституційного
забезпечення та дублювання функцій державними органами» [200, с. 7].
Наведені позиції є слушними та актуальними як для реформування
загальних засад забезпечення інформаційної безпеки України, так і забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері. погоджуємося з тим твердженням, що
забезпечення інформаційної безпеки повинне бути насамперед завданням
державної політики. Саме тому модернізація забезпечення інформаційної
безпеки

у

митній

сфері

повинна

бути

заснована

на

реформування

адміністративно-правового механізму у даній сфері, гарантуватися за допомогою
структурованого

адміністративно-правового

регулювання,

а

також
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централізовано та за допомогою узгодженої діяльності усіх суб’єктів владних
повноважень, проте із залучення також недержавних суб’єктів до визначеного
напряму.
Зважаючи на загальний стан адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у державі, приходимо до висновку про те, що
удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері потребує комплексного підходу до вирішення існуючих у ньому
проблем. Вважаємо, що воно повинне відбуватися у декілька хронологічно
послідовних етапів:
І – проведення системних наукових розробок, здійснення стратегічного
планування та закріплення концепції реформування системи адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки держави загалом та митної сфери
зокрема;
ІІ – удосконалення загальних засад адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки;
ІІІ – удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки безпосередньо у митній сфері.
На першому етапі вважаємо за доцільне запропонувати утворити робочу
групу, яка складатиметься з таких осіб: (а) представників наукової доктрини
адміністративного права, спеціалістів з інформаційного та безпекового
законодавства, (б) фахівців з питань інформаційно-технічного та технологічного
забезпечення, а також з питань з’ясування термінології Інтернет-ресурсу,
експлуатації автоматизованих та інформаційно-телекомунікаційних систем; (в)
представників державних органів та посадових осіб як загальних та спеціальних
суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в цілому та у митній сфері,
зокрема (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства інформаційної політики, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації, Служби Безпеки України, Національної поліції,
митних органів тощо); (г) представників недержавних суб’єктів інформаційних
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відносин та забезпечення інформаційної безпеки: членів громадянського
суспільства,

громадських

об’єднань,

громадян

індивідуально,

суб’єктів

господарювання, реальних та потенційних учасників митних інформаційних
відносин.
Зазначена робоча група основним своїм завданням повинна визначити
розробку та затвердження спільної Стратегії удосконалення адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки (в цілому та за різними галузями
суспільного життя – у митній сфері). У наведеній Стратегії необхідно визначити
чіткі терміни та/або строки реформування чинної системи адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки, конкретні цілі реформування, а
також заходи, що спрямовані на досягнення наведених цілей та суб’єктів,
відповідальних за їх реалізацію. Наведена робоча група також повинна
сформувати основні пропозиції щодо внесення змін до чинного інформаційного
законодавства: здійснити насамперед розробку та науково-доктринальне,
техніко-прикладне та здійснене з боку суспільно-громадського контролю
узгодження термінологічного апарату адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки з наданням найбільш чітких визначень численним
поняттям, якими слід оперувати при адміністративно-правовому регулюванні
забезпечення інформаційної безпеки. Пропонуємо діяльність наведеної робочої
групи пролонгувати на всі зазначені нами етапи удосконалення адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, віднісши таке
реформування згаданої нами сфери до компетенції зазначеного колегіального
суб’єкта.
На наступному етапі нами запропоновано здійснити удосконалення
загальних засад адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки.
Як уже було відзначено, чинна система адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки в цілому в державі не є достатньою мірою сформованою,
що

і

відображається

на

стані

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки у різних сферах суспільного життя, в тому числі, і у
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митній сфері. Саме тому, побудова якісного механізму адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є неможливою без
належного рівня функціонування загального механізму інформаційної безпеки у
державі. Адже механізм адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері не може розвиватися ізольовано від інших державних та
недержавних структур і механізмів. Загальний механізм адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у державі складе фундамент
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
У

наведеному напрямі пропонуємо

здійснити

систематизацію чинного

інформаційного законодавства шляхом його кодифікації. Необхідно прийняти
Кодекс безпеки інформаційного простору, за допомогою чого усунути
формально-юридичні,

змістові

недоліки

у

чинному

інформаційному

законодавстві, подолати наявні колізії та правові прогалини щодо окремих його
інститутів, виявити та виправити проблеми юридичної техніки у зазначеній
сфері правового регулювання. Зокрема, доцільно до Кодексу віднести такі
розділи:
1. Інформаційний простір держави. Зміст розділу складатимуть основні
положення

про

інформацію

у

контексті

адміністративно-правового

її

регулювання: визначення поняття інформації, її видів, форм та способів
вираження, правових дій з інформацією, правових режимів збирання, зберігання,
обробки, поширення та використання різних видів інформації тощо. Доцільно
виділити наступні глави: - «Загальні положення про інформаційний простір
держави» (визначити поняття інформації, інформаційного простору, способів
вираження інформації. Важливим є визначити поняття електронного документу
та надати йому правовий статус первинного документу, який породжує такі ж
правові наслідки, як і документ, що виконаний на паперовому носії, визначивши
відповідні необхідні реквізити належного первинного електронного документу);
«Електронні документи, документообіг та засоби ідентифікації та автентифікації
у сфері електронного документообігу»;- «Види інформації». У наведеній главі
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слід чітко систематизувати та визначити, які слід виділяти види інформації за
режимами доступу до неї: відкрита, інформація, яка підлягає обов’язковому
оприлюдненню, інформація з обмеженим доступом. До останнього виду
інформації доцільно віднести конфіденційну, таємну та службову інформацію,
необхідно закріпити чіткі визначення поняття конфіденційної інформації, а
також комерційної, банківської, професійної, державної таємниці, таємниці
досудового слідства, оскільки на сьогодні чинне законодавство містить наведені
поняття, проте не окреслює їхній нормативний зміст і обсяг; - «Правові режими
інформації»; - «Державна політика у сфері інформаційних відносин» (відповідно
до підрозділу слід визначити такі основні характеристики державної політики як
інформаційна відкритість, забезпечення права кожного на доступ до публічної
інформації, видів інформації, яка є загальнодоступною та відкритою, або ж
підлягає обов’язковому оприлюдненню, забезпечення права кожного на безпеку
інформації, захист інформації з обмеженим доступом від її протиправного
поширення, обробки та використання, забезпечення захисту особи і суспільства
від негативних інформаційних маніпулятивних впливів, які вчиняються шляхом
спотворення інформації тощо).
2. Забезпечення інформаційної безпеки. Наведений розділ пропонуємо
розподілити на такі глави:
«Визначення загальних понять»;
«Основні засади державної політики у сфері забезпечення інформаційної
безпеки»;
«Об’єкти забезпечення інформаційної безпеки» (у наведеному підрозділі
доцільно

також

визначити

перелік

об’єктів

критичної

інформаційної

інфраструктури, до якої віднести інформаційно-телекомунікаційні системи
митної служби);
«Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки»;
«Внутрішньодержавна взаємодія та міжнародне співробітництво з питань
забезпечення інформаційної безпеки»;
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«Забезпечення інформаційної безпеки при застосуванні інформаційнотелекомунікаційних технологій, автоматизованих систем та Інтернет-ресурсу
(кібербезпека)»;
«Здійснення технічного та криптографічного захисту інформації»;
«Стандартизація,

ліцензування

та

проведення

експертизи

у

сфері

забезпечення інформаційної безпеки».
Забезпечивши загальноправове підґрунтя для формування адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки, доцільно буде перейти до
безпосереднього

удосконалення

системи

адміністративно-правового

забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. На зазначеному етапі
доцільно вжити заходів за такими напрямами:
1) нормативно-правовий;
2) організаційно-структурний та кадровий;
3) матеріально-технічний.
Первинний та засадничий напрям реформування системи адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері необхідно
розпочати із розробки спеціальної термінології зазначеного питання та
удосконалення структури законодавства. Вважаємо, що у наведеному напрямі
доцільно: (1) внести зміни до Митного кодексу України, доповнивши його
розділом ХХ-1 «Інформаційна безпека у митній сфері». Метою наведеного
розділу є закріплення спеціальних адміністративно-правових норм щодо
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, деталізація та специфікація
положень запропонованого нами Кодексу безпеки інформаційного простору із
врахуванням особливостей митних правовідносин [202]. Пропонуємо закріпити
положення, відповідно до якого зазначити, що нормативно-правове регулювання
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері здійснюється у відповідності
до принципів та норм, що визначені у Кодексі безпеки інформаційного простору
та з урахуванням особливостей, визначених у наведеному розділі; (2) закріпити,
що нормативно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки у
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митній сфері ґрунтується на принципах: свободи доступу до інформації та
інформаційної
висвітлення

відкритості
митної

митних

діяльності

у

органів, об’єктивного
засобах

масової

та

всебічного

інформації,

інших

загальнодоступних джерелах інформації, захищеності права кожного на доступ
до публічної інформації, відкритої інформації та інформації, яка підлягає
обов’язковому оприлюдненню, правомірності збирання, зберігання, обробки,
використання та поширення інформації у митній сфері, забезпечення права
кожного на захист конфіденційної інформації, інформації, що складає
комерційну таємницю або доступ до якої обмежено чинним законодавством, яка
збирається, зберігається, обробляється, використовується та поширюється у
митній сфері, постійної взаємодії між митними органами та міжнародними
організаціями,

державними

органами

іноземних

країн,

фізичними

та

юридичними особами, які перебувають під юрисдикцією України та державними
органами України з питань забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері,
невідворотності відповідальності за порушення законодавства про інформаційну
безпеку; (3) пропонуємо запровадити наступні спеціальні терміни у митне
законодавство, закріпивши їх наведеному розділі:
Інформаційний простір митної сфери – це динамічна сукупність даних, які
створюються, зберігаються, обробляються та використовуються у інформаційнотелекомунікаційних, автоматизованих системах митних органів, або допомогою
фіксації їх на паперових носіях, інших способів і засобів створення та поширення
інформації під час здійснення митної справи та характеризують організаційноправову структуру митної сфери, особливості виконання посадовими особами
митниці своїх посадових обов’язків, процедуру та зміст здійснення митних
формальностей, правовий статус та інші особливі характеристики учасників
митних

відносин,

а

також

це

сукупність

даних,

які

відображають

внутрішньодержавний та міжнародний імідж митних органів як цілісної
структури; Виділити, що інформаційний простір митної сфери вміщує відкриту
інформацію, інформацію, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а також
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інформацію з обмеженим доступом. До інформації з обмеженим доступом у
митній сфері належить конфіденційна інформація у митній сфері, таємна
інформація у митній сфері та службова інформація у митній сфері;
Відкрита інформація у митній сфері – це сукупність даних, які створюються,
зберігаються,

обробляються

та

використовуються

у

інформаційно-

телекомунікаційних, автоматизованих системах митних органів, або допомогою
фіксації їх на паперових носіях, інших способів і засобів створення та поширення
інформації під час здійснення митної справи, доступ до якої не є обмеженим
фізичною або юридичною особою, а також особливий порядок доступу до якої
не визначено законодавством;
«Інформація у митній сфері, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню –
це інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження,
основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг
бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) митних органів;
нормативно-правові

акти,

акти

індивідуальної

дії

(крім

внутрішньо-

організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають
обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; перелік та
умови отримання послуг, що надаються митними органами, форми і зразки
документів, правила їх заповнення; порядок складання, подання запиту на
інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності; інформацію про систему
обліку, види інформації, яку зберігають митні органи; плани проведення та
порядок денний своїх відкритих засідань; розташування місць, де надаються
необхідні запитувачам форми і бланки установи; загальні правила роботи
установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; звіти, в тому числі щодо
задоволення запитів на інформацію; інформацію про діяльність митних органів,
а саме про: їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку,
адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти, інша інформація відповідно
тощо» [20];

206

Конфіденційна інформація у митній сфері – це сукупність даних про
конкретну фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, які
створюються, зберігаються, обробляються та використовуються у інформаційнотелекомунікаційних, автоматизованих системах митних органів, або допомогою
фіксації їх на паперових носіях, інших способів і засобів створення та поширення
інформації під час здійснення митної справи, доступ до яких обмежено
наведеною фізичною особою;
Таємна інформація у митній сфері включає сукупність даних, які
створюються, зберігаються, обробляються та використовуються у інформаційнотелекомунікаційних, автоматизованих системах митних органів, або допомогою
фіксації їх на паперових носіях, інших способів і засобів створення та поширення
інформації під час здійснення митної справи та становлять комерційну,
державну, професійну, банківську таємницю у митній сфері, таємницю
досудового слідства у митній сфері
Алгоритми правових дій з інформацією у митній сфері – це сукупність
правил, які встановлюють логічну послідовність конкретних правових дій
посадових осіб митної служби під час збирання, зберігання, обробки,
використання та поширення інформації різних видів у митній сфері;
Також необхідно на законодавчому рівні передбачити дефініції таких
понять, як «об’єкти забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері» та
«суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері».
(4) пропонуємо закріпити положення, відповідно до якого у розділі ХХ-1
«Інформаційна безпека у митній сфері» Митного кодексу України зазначити, що
спеціальним суб’єктом адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері є Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій цифровізації Державної митної служби, який є організаційно
незалежною структурною одиницею в складі Державної митної служби України,
працівники якого підпорядковуються виключно Голові ДМС. Саме на нього
необхідно покласти завдання щодо здійснення системного захисту інформації у
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інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах митної служби,
проведення внутрішнього аудиту стану дотримання інформаційної безпеки у
митній сфері, здійснення взаємодії з іншими суб’єктами забезпечення
інформаційної безпеки у державі, формування та виконання планів і стратегій
розвитку механізму адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері, моніторинг стану матеріально-технічного обладнання
інформаційно-телекомунікаційних

систем

та

мереж

митної

служби,

відслідкування їх постійного оновлення, удосконалення та автоматизації
процесів митного контролю, забезпечення безпеки інформації під час
запровадження нових технологій, затвердження та проведення навчань для
посадових осіб митниці з питань забезпечення інформаційної безпеки,
кібербезпеки та кібергігієни, виконання вимог чинного законодавства з питань
захисту конфіденційної, таємної та службової інформації, виконання вимог
чинного законодавства з питань стандартизації, ліцензування та проведення
експертиз

систем

криптографічного

та

технічного

захисту

інформації,

узагальнення інформації, зібраної під час провадження своєї діяльності та
формування

пропозицій

щодо

подальшого

удосконалення

забезпечення

інформаційної безпеки у митній сфері, вжиття заходів із забезпечення
відкритості митних органів та всебічного висвітлення ними своєї діяльності,
забезпечення

зворотного

зв’язку,

громадського

контролю,

формування

належного внутрішньодержавного та міжнародного іміджу митних органів
шляхом проведення активної інформаційної політики.
(5) необхідно до розділу ХХ-1 «Інформаційна безпека у митній сфері»
Митного кодексу України внести главу, яка буде регламентувати алгоритми
правових дій з інформацією у митній сфері та визначати загальнообов’язкові
вимоги до кваліфікації та поведінки службових, посадових осіб митної служби
під час здійснення ними своїх повноважень, що пов’язані з правовими діями з
митним інформаційним ресурсом. Зокрема, доцільно закріпити, що: при вступі
на посаду у митних органах особа повинна здати тестування на знання вимог
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інформаційного
забезпечення

законодавства,

інформаційної

а

також

безпеки

у

пройти

інструктаж

з

правил

інформаційно-телекомунікаційних

автоматизованих мережах митної служби; посадові особи повинні постійно та
періодично
забезпечення

проходити

навчання

інформаційної

та підвищення

безпеки

у

митній

кваліфікації
сфері,

з питань

кібербезпеки

та

кібергігієни, посадовим особам під час безпосередньої роботи з інформаційнотелекомунікаційними

автоматизованими

мережами

митної

служби

забороняється використовувати зовнішні носії цифрової інформації, зберігати їх
на робочому місці, копіювати на них інформацію, що належить до
інформаційного простору митної сфери тощо; з метою запобігання виникнення
випадків зловживань та формування відповідних схем порушення інформаційної
безпеки необхідно забезпечити постійну ротацію посадових осіб з періодичною
зміною їхнього робочого місця, формування їхнього робочого тижня таким
чином, щоб службовець виконував певний набір функцій та завдань, які
пов’язані та не пов’язані з доступом до інформаційно-телекомунікаційних
автоматизованих мереж митної служби у різний період робочого дня, з певною
не прогнозованою змінюваною періодичністю, затвердити алгоритми правових
дій з різними видами інформації у митній сфері. Зокрема, наприклад, у алгоритмі
слід визначити стадію кваліфікації посадовою особою виду інформації, щодо
якої здійснюються відповідні правові дії, стадію підготування до вчинення
правової дії з інформацією, а також стадію безпосереднього вчинення правової
дії з інформацією. На стадії підготування у разі кваліфікації інформації у митній
сфері до виду інформації з обмеженим доступом посадова особа повинна
повідомити особі, яка надає інформацію про особливий режим захисту такої
інформації, отримати згоду на вчинення необхідної правової дії з інформацією та
(у разі необхідності) вимоги щодо особливого порядку її зберігання та
поширення [203, с. 124].
За організаційно-структурним та кадровим, а також матеріально-технічним
напрямом доцільно вживати заходи, які покращують організацію роботи щодо
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забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. Слід забезпечити належний
та якісний добір кадрів, які виконують функції щодо збору та обробки митної
інформації, їхнє постійне навчання та підвищення кваліфікації; передбачити
заохочення до належного виконання своїх повноважень. Також у наведених
напрямах доцільно гарантувати постійне оновлення існуючої матеріальнотехнічної та технологічної інфраструктури митної сфери, забезпечення належної
технічної підтримки виконання митними органами своїх функцій, відповідність
інформаційно-тедекомунікаційних

та

автоматизованих

систем

митниці

міжнародним та національним стандартам та вимогам до захисту інформації.
Висновки до розділу 3
На

основі

критичного

підходу

виокремлено

основні

проблеми

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
З-поміж них на загальнодержавному рівні, які безпосередньо впливають на
механізм забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері виділено:
1) неналежне та неефективне правове регулювання питання віднесення
інформаційно-телекомунікаційних систем митних органів до об’єктів критичної
інфраструктури; 2) не прийнято та не розроблено єдиного комплексного
нормативно-правового акту, яким було би детально врегульовано питання різних
типів кіберзагроз; 3) нормативно-правова термінологія у сфері кібербезпеки не є
уніфікованою та єдиною для усіх сфер життєдіяльності суспільства; 4)
недосконалість

адміністративно-правового

регулювання

технічного

та

криптографічного захисту інформації; 5) не визначеними на законодавчому рівні
залишаються стандарти та вимоги до системи криптографічного захисту
інформації.
У даному контексті сформульовано авторські пропозиції щодо подальшого
удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері. Невідкладним завданням є удосконалення категоріальнопонятійного апарату дослідження, насамперед, як на доктринальному рівні, так і
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у відповідних нормативно-правових актах потребують визначення такі категорії і
поняття: «механізм адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері», «об’єкти адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері», «суб’єкти адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері», «інформаційний простір
митної сфери», «інформаційний ресурс у митній сфері» у контексті застосування
інформаційно-телекомунікаційних технологій у митній сфері.
Також оптимальним на шляху удосконалення адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері є внесення змін і доповнень
до чинного законодавства, вжиття організаційно-правових та інших заходів.
Наприклад, обґрунтовано: 1) внесення змін до Митного кодексу України,
доповнивши його розділом ХХ-1 «Інформаційна безпека у митній сфері»; 2)
закріплення принципів забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері;
3) запровадження спеціальних термінів інформаційної безпеки у митне
законодавство («інформаційний простір митної сфери» та ін.).
Крім цього, видається доцільним прийняти Кодекс безпеки інформаційного
простору, за допомогою якого усунути формально-юридичні, змістові недоліки у
чинному інформаційному законодавстві, подолати наявні колізії та правові
прогалини щодо окремих його інститутів, виявити та виправити проблеми
юридичної техніки у зазначеній сфері правового регулювання.
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ВИСНОВКИ
За результатами теоретичних узагальнень і критичного аналізу існуючих
наукових і нормативних джерел досліджено стан адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, виявлено певні проблеми та
запропоновано напрями їх вирішення. У висновках містяться результати
дослідження, сформульовані в пропозиціях і рекомендаціях, спрямованих на
досягнення поставленої мети.
1. З’ясовано сутність інформаційної безпеки у митній сфері як складової
інформаційної безпеки України. У суб’єктивному розумінні: це суб’єктивна
оцінка стану захищеності інформаційних інтересів особи, суспільства та
держави, відчуття відсутності загроз як зовнішнього, так і внутрішнього
характеру. У об’єктивному контексті інформаційна безпека у митній сфері – це
цілеспрямована,

забезпечена

нормативно-правовими,

організаційними,

матеріально-технічними засобами взаємодія органів державної влади, місцевого
самоврядування, юридичних осіб приватного і публічного права та фізичних
осіб, а також суб’єктів міжнародного права, направлена на забезпечення
динамічних охорони та захисту інтересів людини, суспільства та держави щодо
належного збору, використання та формування інформації у митній сфері,
забезпечення належного правового режиму її створення, зберігання та захисту
від несанкціонованого розповсюдження.
Виділено два напрями забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері:
1) зовнішній (захищеність інформаційних інтересів людини, суспільства та
держави у митній сфері, яка забезпечується шляхом дотримання визначених
інформаційним законодавством України вимог щодо утворення, поширення,
використання і зберігання інформації за різними режимами доступу);
2) внутрішній (стан захищеності інформаційних ресурсів, баз даних митних
органів, які формуються та використовуються ними під час здійснення митної
справи).
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2. Визначено правові засади адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, під якими запропоновано розуміти
сукупність адміністративно-правових норм, які регулюють порядок збору,
використання та формування інформації у митній сфері, забезпечення належного
правового режиму її створення, зберігання та захисту від несанкціонованого
розповсюдження та інших зовнішніх і внутрішніх загроз, а також створення та
використання

під

час

здійснення

митної

справи

інформаційно-

телекомунікаційних технологій та сукупність механізмів їх застосування.
3.

Механізм

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної

безпеки у митній сфері – це динамічна взаємопов’язана сукупність правових
засобів, за допомогою яких адміністративно-правові норми реалізуються в
упорядкованих суспільних відносинах, досягається забезпечення охорони та
захисту інтересів людини, суспільства та держави щодо належного збору,
використання та формування інформації у митній сфері, забезпечення належного
правового режиму її створення, зберігання та захисту від несанкціонованого
розповсюдження.

У

даному

механізмі

виділено

наступні

елементи:

1) нормативний – включає адміністративно-правові норми, у яких закріплюються
правила щодо режимів збирання, створення, використання, поширення,
зберігання інформації у митній сфері, вимоги до діяльності суб’єктів митних
відносин щодо захисту інформації тощо; 2) ціннісноправовий – відображає
основні завдання та мету правового регулювання, правові цінності, на охорону та
захист яких спрямований механізм адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, а також основні принципи правового
регулювання у зазначеній сфері; 3) динамічний – елемент, що відображає
втілення норми права у конкретну модель поведінки, характер правового зв’язку
– включає адміністративно-правові відносини; 4) результативний – включає акти
реалізації адміністративно-правових норм, процедури їхньої реалізації, акти
тлумачення правових норм; 5) гарантійний – відображає сукупність гарантій
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
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4. Виділено три підходи до розуміння поняття «об’єкт адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері»: об’єктивний,
ціннісний та функціональний. За першим підходом об’єкт адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері – це конкретні
реально окреслені явища об’єктивної дійсності, які матеріально виражені та
передбачені чинним нормативно-правовим регулюванням, які розглядаються як
інформація у митній сфері у її фізичному вимірі (носії інформації у митній сфері,
її джерела, інформаційно-телекомунікаційні системи, засоби передавання та
зв’язку тощо) та об’єкти інформаційного впливу (людина, суспільство, держава),
на забезпечення безпеки яких спрямоване функціонування адміністративноправового механізму. За ціннісним підходом до об’єкта адміністративноправового

забезпечення

сукупність

внесених

інформаційної

під

охорону

безпеки

запропоновано

адміністративно-правового

віднести
механізму

приватних та публічних інтересів людини, суспільства та держави, які
виникають та забезпечуються у ході збирання, використання, поширення та
зберігання інформації під час здійснення митної справи. За функціональним
підходом об’єкт адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері – це адміністративно-правові відносини, які виникають з приводу
збору, використання та формування інформації у митній сфері, на забезпечення
належного

правового

несанкціонованого

режиму

створення,

розповсюдження

якої

зберігання

та

спрямоване

захисту

від

функціонування

адміністративно-правового механізму.
5. Визначено, що інформаційна безпека у митній сфері при застосуванні
інформаційних

технологій

та

автоматизованих

систем

гарантується

за

допомогою комплексної системи адміністративно-правових заходів, які можна
поділити на дві групи: загально-превентивного характеру і спеціально-захисного
характеру. Заходи загально-превентивного характеру включають: а) заходи щодо
адміністративно-правового регулювання структури і механізму функціонування
багатофункціональної

системи

«Електронна

митниця»;

б)

заходи
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адміністративно-правового

регулювання

вимог

дотримання

спеціальних

правових режимів поширення інформації; в) заходи щодо спеціального
адміністративно-правового

регулювання

питань

захисту

інформації

у

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах, використання та
надання електронних довірчих послуг, криптографічного захисту інформації; г)
адміністративно-правові засади регулювання вимог до програмно-технічного
забезпечення

функціонування

системи

«Електронна

митниця».

Заходи

спеціально-захисного характеру – це такий рівень системи адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері, за якого заходи
щодо забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері набувають рис
спеціального і вузько спрямованого, на подолання конкретної інформаційної
загрози, характеру.
6. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки
у митній сфері – це фізичні особи, юридичні особи публічного та приватного
права, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, державні органи, які
відповідно до чинного законодавства уповноважені здійснювати заходи
загального або спеціального правового, організаційного, матеріально-технічного,
програмно-методичного характеру, що спрямовані на забезпечення захищеності
інформаційного ресурсу у митній сфері, а також ті, які сприяють гарантуванню
захищеності наведеного інформаційного ресурсу, охорони митної інформації від
протиправного заволодіння, використання, спотворення, знищення, обробки на
основі власної ініціативи на виконання прав та свобод людини і громадянина.
Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері складається з наступних рівнів: І – рівень суб’єктів,
повноваження яких поширюються на всю територію України та мають загально
превентивний характер; ІІ – рівень суб’єктів, повноваження яких поширюються
на всю територію України та мають спеціальний характер, спеціалізуються
відповідно до сфери, наявні повноваження щодо застосування спеціальних
засобів та заходів; ІІІ – рівень суб’єктів, які беруть участь у митних відносинах –
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система митних органів учасники митних правовідносин – фізичні та юридичні
особи, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, особи з дипломатичними
повноваженнями, іноземні держави у рамках співпраці з митними органами
України; IV – рівень суб’єктів, повноваження яких поширюються на відповідну
адміністративно-територіальну одиницю – місцеві органи державної виконавчої
влади,

органи

місцевого

самоврядування,

суди

загальної

юрисдикції,

правоохоронні органи тощо; V – рівень суб’єктів, що здійснюють громадський
контроль за забезпеченням інформаційної безпеки у митній сфері.
7. Взаємодії між суб’єктами щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері притаманні певні недоліки: 1) неузгодженість, нескоординованість
заходів та інших форм взаємодії суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері; 2) законодавча невизначеність і несистемність з питань правового
регулювання взаємодії суб’єктів щодо забезпечення інформаційної безпеки у
митній сфері; 3) неналежна ініціативність митних органів як основного та
спрямовуючого суб’єкта забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері з
питань розробки, реалізації заходів взаємодії з іншими суб’єктами забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері: відсутній план заходів щодо взаємодії з
іншими суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки, жодним відомчим
актом не визначено строки проведення взаємодії у окресленому напрямі, цілей
такої взаємодії тощо; 4) неврегульованість питання проведення громадського
контролю у сфері забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері.
8. Серед проблем адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки на загальнодержавному рівні, які впливають на механізм забезпечення
інформаційної безпеки у митній сфері, виділено: 1) неналежне та неефективне
правове регулювання питання віднесення інформаційно-телекомунікаційних
систем митних органів до об’єктів критичної інфраструктури; 2) не прийнято та
не розроблено єдиного комплексного нормативно-правового акту, яким було би
детально врегульовано питання різних типів кіберзагроз; 3) нормативно-правова
термінологія у сфері кібербезпеки не є уніфікованою та єдиною для усіх сфер

216

життєдіяльності суспільства; 4) недосконалість адміністративно-правового
регулювання технічного та криптографічного захисту інформації; 5) не
визначеними на законодавчому рівні залишаються стандарти та вимоги до
системи криптографічного захисту інформації.
9. Запропоновано наступні напрями удосконалення адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері з урахуванням
міжнародного досвіду: 1) удосконалення чинного митного законодавства
України з метою чіткої регламентації ключових категорій забезпечення
інформаційної безпеки; 2) законодавче визначення спеціалізованого суб’єкта, на
якого буде покладено завдання забезпечення інформаційної безпеки у митній
сфері, забезпечення обміну досвідом з наведеного питання, участі у
міжнародному співробітництві, розроблення єдиного стратегічного плану
розвитку адміністративно-правового механізму забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері, матеріально-технічного і технологічного удосконалення
діяльності митної служби; 3) удосконалення чинного законодавства у контексті
посилення взаємодії митних органів з іншими суб’єктами забезпечення
інформаційної безпеки в Україні, розробка плану такої взаємодії; 4) подальша
автоматизація та розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем митних
органів, підвищення технологічного і технічного рівня цих систем, розробка
якісних схем захисту інформації та реагування на ризики.
10. Запропоновано кодифікувати інформаційне законодавство, прийнявши
Кодекс безпеки інформаційного простору. До Кодексу слід віднести такі розділи:
І «Інформаційний простір держави», у якому виділити наступні глави: - загальні
положення про інформаційний простір держави; електронні документи,
документообіг та засоби ідентифікації та автентифікації у сфері електронного
документообігу;- види інформації; - правові режими інформації; - державна
політика у сфері інформаційних відносин. ІІ «Забезпечення інформаційної
безпеки», який запропоновано розподілити на такі глави:- визначення загальних
понять; - основні засади державної політики у сфері забезпечення інформаційної
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безпеки; - об’єкти забезпечення інформаційної безпеки; - суб’єкти забезпечення
інформаційної безпеки; - внутрішньодержавна взаємодія та міжнародне
співробітництво з питань забезпечення інформаційної безпеки; - забезпечення
інформаційної безпеки при застосуванні інформаційно-телекомунікаційних
технологій, автоматизованих систем та Інтернет-ресурсу (кібербезпека); здійснення технічного та криптографічного захисту інформації; - стандартизація,
ліцензування та проведення експертизи у сфері забезпечення інформаційної
безпеки.
У

напрямі

удосконалення

адміністративно-правового

забезпечення

інформаційної безпеки безпосередньо у митній сфері запропоновано: (1) внести
зміни до Митного кодексу України, доповнивши його розділом ХХ-1
«Інформаційна безпека у митній сфері»; (2) закріпити принципи нормативноправового регулювання забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері; (3)
запровадити спеціальні терміни інформаційної безпеки у митне законодавство
(наприклад, поняття «інформаційний простір митної сфери»); (4) визначити
спеціального суб’єкта адміністративно-правового забезпечення інформаційної
безпеки у митній сфері, який є організаційно незалежною структурною
одиницею в складі Держмитслужби України. У структурі Департаменту доцільно
утворити три відділи: внутрішнього аудиту інформаційної безпеки у митній
сфері, формування та реалізації політики інформаційної безпеки та відділ
узагальнення статистичної інформації і розробки пропозицій щодо внесення змін
до

чинного нормативно-правового регулювання;

(5) до

розділу ХХ-1

«Інформаційна безпека у митній сфері» Митного кодексу України внести главу,
яка буде регламентувати алгоритми правових дій з інформацією у митній сфері
та визначати загальнообов’язкові вимоги до кваліфікації та поведінки
службових, посадових осіб митної служби під час здійснення ними своїх
повноважень, що пов’язані з правовими діями з митним інформаційним
ресурсом.
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