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Ступiнь актуальностi обраноi теми дослiдження. Технiко-технологiчнi
змiни, що вiдбувалися в другiй половин! ХХ столiття, стали об'ективною
передумовою для становления i розвитку iнформацiйного суспiльства, в якому
знания та iнформацiя набувають значения визначальних чинникiв соцiального
поступу, а iнформацiйно-комунiкацiйнi технологи спричиняють суттевий вплив
на пiдвищення рiвня i якостi життя громадян. Iнформацiйне суспiльство являе
собою закономiрну стадiю в розвитку людськоI цивiлiзацiI, специфiчною рисою
яког стае глобальний характер змiн, що вiдбуваються. Зокрема, це сгосуеться
ключового для соцiальноI держави поняття «рiвностi можливостей» - за умови
забезпечення базових життсвих потреб людини акцент тут переноситься, в
першу чергу, на iнформацiйну рiвнiсть, а в економiцi зростае доля
нематерiальних (насамперед, iнформацiйних) ресурсiв у кiнцевiй вартостi
споживаного продукту.

3 упровадженням iнформацiйних мереж вiдбуваеться rлобалiзацiя ринкiв
основних ресурсiв, i, як наслiдок, стрiмко зростае вплив iнформацiI та
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй на всi сфери людськот життедiяльностi.
Виникае i розвиваеться кiберсфера. Але разом з тим виникають i новi загрози, що
потребують пiдвищеноI уваги до забезпечення кiбербезпеки. Особливо це
стосуетъся публiчного сектору, оскiльки розвиток глобальних мереж
iнформацiйного обмiну, що становлять основу кiберпростору, призводить i до
якiсних перетворень щодо форм забезпечення державного суверенiтету та до
рiзкого прискорення динамiки суспiльних процесiв. Все це суттево змiнюе
зовнпцне середовище, в якому вщбувасться дiяльнiсть органiзацiй публiчного
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сектору. Вiдтак, обрана тема дисертацiйного досшдження е безумовно
актуальною 1 своечасною.

Актуальнiсть дисерташйнот роботи також пiдтверджуеться результатами
наукових дослiджень автора, отриманими в процесi виконання науково-дослiдних
робiт «Публiчне управлiння в умовах глобалiзацiI» (державний реестрацiйний
номер 0220Ul 04528) та «€вроiнтеграцiйний вектор розвитку Украши та
реалiзацiя нацiональних iнтересiв в умовах глобальних викликiв» (державний
реестрашйний номер 0120Ul05649), що виконувались кафедрою полiтологi:i та
фiлософiУ Харкiвського регiонального iнституту державного управлiння
Нацiонально:i академй державного управлiння при Президентовi Украши, у
рамках яких дисертантом визначено особливостi забезпечення кiбербезпеки у
середовищi Gov 2.0 та основнi виклики для публiчного сектора у контекстi
забезпечення кiбербезпеки.

Ступiнь обrрунтованостi наукових, положень, висновкiв i
рекомендацiй, сформульованих у дисертацii.:Викладенi в дисертацiУ науковi
положения, висновки та рекомендацп вiдповiдають вимогам щодо такого виду
наукових дослщжень.

Вiдповiдно до мети дисертацiйного дослiдження дисертантом
обгрунтовано теоретико-методологiчнi засади забезпечення кiбербезпеки в
публiчному секторi в сучасних умовах.

Автор розв'язуе низку нагальних наукових завдань, а саме: розкривае змiст
i особливостi електронного врядування як парадигми публiчного управлiння;
з 'ясовус основнi виклики для публiчного сектора у контекстi забезпечення
кiбербезпеки; обrрунтовуе концептуальнi засади забезпечення кiбербезпеки в
органах публiчноУ влади; визначас основнi принципи iнституцiйно:i кiбербезпеки
в публiчному секторi; узагальнюс зарубiжнi практики щодо забезпечення
кiбербезпеки у публiчному секторi; з'ясовуе особливостi запобiгання та протидй
кiберзагрозам у публiчному сектор! Украши; обrрунтовуе методологiчний пiдхiд
до забезпечення кiбербезпеки у середовищi Gov 2.0; з'ясовуе використання
рiзних типiв владних вiдносин у забезпеченнi кiбербезпеки; розробляс модель
iнституцiйноI кiбербезпеки, визначити Гi основнi компоненти; обгрунтовус
теоретико-методологiчну модель розробки нацюнальног стратеги кiбербезпеки;
розглядае особливостi публiчно-приватного партнерства у сферi забезпечення
кiбербезпеки.

Обrрунтованiсть наукових положень, висновкiв та рекомендацiй дисертацiI
пiдтверджуеться використанням автором фундаментальних положень теорй
державного управлiння, дослiджень вiтчизняних i зарубiжних учених, а також
фактом опрацювання ним значного масиву теоретичних джерел та емпiричних
даних.

Обrрунтованiсть отриманих результатiв пiдтверджуеться також Ix
позитивною оцiнкою в процесi апробацй на науково-практичних конференцiях i
конгресах, публiкацiею результатiв дослiдження у фахових виданнях з
державного управлшня.

Структура дисертацiйноI роботи €.В. Котуха дозволяе змгстовно
опрацювати обрану проблему. Матерiал викладено послiдовно, логiчно, з
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дотриманням вимог наукового стилю, переконливо аргументовано основнi
науковi положения та висновки. Слiд вiдмiтити графiчне представления
найбiльш значущих концептуальних положень.

Таким чином, можна зробити висновок, що сформульованi €.В. Котухом
науковi положения, висновки та рекомендацi1 е обrрунтованими, пiдтвердженими
аналiзом наукових джерел, чинного нормативно-правового забезпечення,
опрацьованим емпiричним матерiалом. Дисерташйну роботу посилюс
використання значног кiлькосп шоземних джерел.

Достовiрнiсть та наукова новизна одержаних результатiв. Одержанi
результати та сформульованi рекомендацй, що наведено у дисертацi1 та
авторефератi, базуються на науковiй методологй та отриманi при застосуваннi
сучасних прийомiв проведения дослiджень. · Високий ступiнь достовiрностi
результатiв дослiдження эабезпечуетъся застосуванням сукупностi рiзноманiтних
теоретичних та емпiричних методiв, а саме.; iсторико-генетичний, логiко
семантичний, аналiз, узагальнення, iдеалiзацiя (розкриття змiсту й особливостей
електронного врядування як парадигми публiч.н:ого управлiння); абстрагування,
порiвняння (з'ясування основних викликiв для -публiчного сектора у контекстi
забезпечення кiбербезпеки); системний, формалiзацiя, iнституцiональний аналiз,
(обrрунтування концептуальних засад забезпечення кiбербезпеки в органах
пубшчнот влади); класифiкацi1, аналiз (визначення основних принципiв
iнституцiйно1 кiбербезпеки в публiчному секторi); описово-iндуктивний,
спостереження (узагальнення зарубiжних практик щодо забезпечення
кiбербезпеки у публiчному секторi); дiалектичний, прогносгичний
(обrрунтування методологiчного пiдходу до. забезпечення кiбербезпеки у
середовищi Gov 2.0); факторний аналiз (з'ясування використання рiзних типiв
владних вiдносин у забезпеченнi кiбербезпеки);· моделювання (розробка моделi
iнституцiйноi" кiбербезпеки, обгрунтування . теоретико-методологiчноУ моделi
розробки нацiональноУ стратеги кiбербезпеки) та· iн.

Змiст дисертацiйноУ роботи вщзначаегъся
поставленоУ мети за рахунок реашзацй чiтко
дослщження.

Так, у першому роздцп дисертацц автором розкриваються змгст 1
особливостi електронного врядування як парадигми публiчного управлшня,
визначаеться поняття i сутнiсть кiбербезпеки у публiчному сектор],
розглядаються особливостi впровадження систем кiбербезпеки в органах
публiчноУ влади. Обrрунтовуеться, що кiбербезпеку слiд розглядати як суспiльне
благо, оскiльки кiбербезпека забезпечуе задоволення публiчних iнтересiв
iнформацiйного суспiльства щодо можливостi належного функцiонування
критично важливих нацiональних iнфраструктур, i дозволяе громадянам
здiйснювати свою рутинну дiяльнiсть, спираючись на безпечнi технологй,
Визначаються основнi виклики для публiчного сектора у контекст! забезпечення
кiбербезпеки в сучасних умовах.

У другому роздiлi здiйснюеться аналiз сучасних тенденцiй i пiдходiв до
забезпечення кiбербезпеки у публiчному сектор! крiзь призму зарубiжного
досвiду. Докладно розглядаються та аналiзуються нацiональнi стратеги

. .
ПОСЛIДОВНIСТЮ досягнення
сформульованих завдань
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кiбербезпеки, визначаються основнт пiдходи до забезпечення кiбербезпеки у
публiчному сектор].

У третьому роздiлi розглядаються практичнт аспекти забезпечення
кiбербезпеки у публiчному сектор], обгрунтовуетъся необхiднiсть формування
глобального пiдходу до забезпечення кiбербезпеки. Ключовою шеею при цьому
виступае забезпечення кiбербезпеки у середовищi Gov 2.0.

У четвертому роздiлi аналiзусться сучасний стан i проблеми запобiгання та
протидй кiберзагрозам у публiчному сектор! Украши, Доводиться, що головними
кiберзагрозами для сучаснот Украши с крадiжка iнформацiУ, фiнансове
шахрайство i хакерськi атаки. При цьому держава в цiлому i органи публiчного
управлiння, зокрема, с не готовими сьогоднi до адекватного реагування на цi
загрози. Рiвень кiберзахисту у публiчному сектор] значно поступасться
приватному, публiчний сектор взагалi виявився · найбiльш незахищеним з точки
зору протистояння кiбератакам та витоку даних в Украiнi.

У п'ятому роздiлi викладено пропозицй автора щодо удосконалення
забезпечення кiбербезпеки в публiчному секторi. Розроблено модель
iнституцiйноУ кiбербезпеки. Обгрунтовано теоретико-методологiчну модель
розробки нашональног стратеги кiбербезпеки, яка використовус пiдходи
неореалiзму, соцiального конструктивiзму, iнтерсекцiйностi, кiбервестфалiзму.
Визначено основнi принципи публiчно-приватного партнерства у сферi
забезпечення кiбербезпеки.

У загальних висновках автор представляе основнi результати дослiдження,
що у сукупностi дозволили вирiшити актуальну наукову проблему щодо
розробки теоретико-методологiчних засад забезпечення кiбербезпеки в
публiчному сектор! в сучасних умовах.

До найбiльш вагомих добуткiв, що характеризуються пауковою новизною,
слiд вiднести обгрунтування концептуальних засад забезпечення ктбербезпеки в
органах публiчноУ влади; розробку моделi iнституцiйноУ кiбербезпеки;
обгрунтування теоретико-методологiчноУ моделi розробки нацiональноI стратеги
кiбербезпеки, яка використовуе пiдходи неореалiзму, соцiального
конструктиызму.

Крiм того, в роботi удосконалено: методологiчний пiдхiд до забезпечення
кiбербезпеки у середовищi Gov 2.0; перелiк основних принципiв iнституцiйноУ
кiбербезпеки; обrрунтування основних .принцишв публiчно-приватного
партнерства у сферi забезпечення кiбербезпеки.

Також у дисертацй дiстало подальшого розвитку: концептуальнi
положения щодо трактування кiбербезпеки як суспiльного блага; визначення
основних викликiв для публiчного сектора у контекст! забезпечення
кiбербезпеки; узагальнення зарубiжних практик щодо забезпечення кiбербезпеки
у публiчному секторi; методологiчний пiдхiд до використання рiзних типiв
владних вiдносин у забезпеченнi кiбербезпеки; визначення особливостей
запобiгання та протидй кiберзагрозам у публiчному сектор! Украши.

Окрiм згаданих вище yci iншi результати дослiдження також мають
елементи науковот новизни та доповнюють iснуючi напрацювання теорй та
практики державного управшння.
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Повнота викладу основних положень дисертацii в опублiкованих
працях. Результати наукових дослiджень €.В. Котуха висвiтленi в 29
публiкацiях, з них 1 - одноосiбна монографiя, 3 - статтi у наукових перiодичних
виданнях, проiндексованих у базах даних WеЬ of Science Core Collection та
Scopus, 19 - статтi у наукових фахових виданнях у галузi науки «Державне
управлiння». Опублiкованi науковi працi достатньою мiрою вiдображають. .основнт результати проведених наукових досшджень.

Важливiсть для науки та практики одержаних автором дисертацii
результатiв. Результати дослiдження мають теоретичне та практичне значения.
Вони створюють теоретичну та методичну базу для удосконалення дiяльностi
органiв державног влади та мiсцевого самоврядування в УкраУнi. Основнi
теоретичнi положения, висновки та рекомендацй дисертацй можуть
використовуватися органами публiчноУ влади рiзного рiвня для пiдвищення
власного рiвня кiбербезпеки.

Напрацювання дисертанта будуть кориснi для подальших дослiджень у
сферi державного управлiння. Результати дослiдження також можуть бути
використанi у навчальному процесi пiд час пiдготовки програм професiйного
навчання державних службовцiв i посадових . осiб мiсцевого самоврядування,
пiдручникiв, навчальних i методичних посiбникiв, лекцiйних занять.

Ошнка змiсту дисертацй, Ii завершеностi та вiдповiдностi
встановленим вимоrам. Дисертацiйна робота складаеться зi вступу, п'яти
роздiлiв та висновкiв, якi цiлiсно розкривають сутнiсть, особливостi i напрями
забезпечення кiбербезпеки в публiчному сектор! у сучасних умовах. У дисертацй
дисертант чiтко поставив мету, завдання, визначив предмет i об'екг дослiдження.

Оформления дисертацй та автореферату виконано згiдно з вимогами
Мiнiстерства освiти i науки УкраУни та не викликае принципових зауважень.
Ознайомлення з текстом автореферату дозволяе констатувати, що його змiст
повною мiрою вщображае основнi положения i висновки дисертацiУ.

Дисертацiйна робота вiдповiдае паспорту спецiальностi 25.00.02 -. . .механтзми державного управшння за напрямами: «управлшня та регулювання
дiяльностi органiв i установ державног влади: аналiз, моделювання й
оптимiзацiя», «iнформацiйнi технологи та iнформацiйне забезпечення в системах
державного управшння»,

Зауваження та дискусiйнi положения щодо змiсту дисертацй,
Дисертацiйна робота €.В. Котуха, як i будь-яка наукова робота, мютить

певнi дискусiйнi моменти та недолiки, висвiтлення та зауваження щодо яких
сприятиме бiльш повнiй та об'ективнтй характеристицi результатiв виконаного
дисертацiйного дослiдження. Серед них слiд назвати такi:

1. У першому роздiлi дисертацй забагато уваги придшяетъся розгляду
розвитку електронного врядування, хоча це питания безпосередньо не пов'язане
з проблематикою дослiдження.

2. У роботi доцiльно було б розглянути зв'язок забезпечення кiбербезпеки
у публiчному сектор] з тенденшею вiртуалiзацiУ взаемодй публiчних органiв
влади з громадянами, що спричиняе новi виклики та загрози у кiберпросторi.

3. У науковiй новизнi щодо «удосконалено» у першому результат!
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необхiдно було б бiльш чiтко визначити що саме нового на вiдмiну вiд iснуючих
методологiчних пiдходiв до забезпечення кiбербезпеки у середовищi Gov 2.0
пропонуе автор.

4. Дисертант досить докладно аналiзуе зарубiжний досвiд забезпечення
кiбербезпеки у публiчному секторi. Але, не зрозумiло, досвiд яког краши або
краiн найкраще пiдходить для його впровадження в Укра1нi i чому саме.

5. У роботi дисертант неодноразово наголошуе на необхiдностi взаемодй
представникiв всiх трьох секторiв для забезпечення кiбербезпеки на рiзних
рiвнях. Проте докладно розглядае лише двобiчну взаемодiю з цього питания у
рамках публiчно-приватного партнерства.

6. На рис. 5.3 автор наводить пропоновану ним структуру iнституцiйно1
кiбербезпеки. Але дана структура мiстить лише складов! без визначення зв 'язкiв
мiж ними, що унеможливлюс розумiння функцiонування данот структури.

Проте, зазначенi зауваження в цiлому, на нашу думку, не впливають на
результативнiсть, завершенiсть та загальну позитивну оцiнку виконаног
дисертацiйно1 роботи, а також не знижують науковоI та практично'( цiнностi
отриманих резупьтапв.

Висновок про вiдповiднiстъ дисертацй вимогам Порядку присудження
наукових ступенiв i присвоения вченого звания старшого паукового
спiвробiтника. Дисертацiйне дослiдження Котуха Свгена Володимировича
«Теоретико-методологiчнi засади забезпечення кiбербезпеки в публiчному
секторi» вiдповiдае паспорту спецiальностi 25.00.02 - механiзми державного
управлiння i е завершеною, самостiйною працею на актуальну тему, в якiй
отриманi новi науково-обгрунтовант результати, що в сукупностi сприяють
вирiшенню актуально'( науково1 проблеми щодо розробки теоретико
методолопчних засад забезпечення кiбербезпеки в публiчному сектор! в сучасних
умовах.

Враховуючи актуальнiсть, наукову новизну, важливiсть одержаних автором
наукових результатiв, Ix обrрунтованiсть i достовiрнiсть, а також практичну
цiннiсть сформульованих положень i висновкiв, вважаю, що виконана
дисертацiйна робота повнiстю вiдповiдае всiм вимогам до робiт такого рiвня, а iТ
автор, Котух €вген Володимирович, заслуговуе на присудження наукового
ступеня доктора наук з державного управлiння за спецiальнiстю 25.00.02 -. .механтзми державного управшння.

Офiцiйний опонент:
Професор кафедри нацiональноI безпеки та
факультету пiдготовки керiвних кадрiв
академй Державног прикордонног сдужби
Богдана Хмельницького

управшння~

шдполковник


