
РЕФЕРАТ РОБОТИ 

Ірина КУШНІР. Теоретичні та організаційні засади нормативно-

правового регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної 

прикордонної служби України. 

Короткий опис роботи: наукова робота складається з одного тому 

загальним обсягом 566 сторінок, з яких 386 сторінок основного тексту, які 

містять вступ, п’ять розділів, які об’єднують 17 підрозділів, висновки, 19 

додатків, що розміщені на 84 сторінках і списку використаних джерел (518 

найменувань). 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі 

відбувається інтенсивне зростання цінності та ролі інформації, інформаційних 

ресурсів та інформаційних технологій як у забезпеченні прав громадян на 

вільне перетинання державного кордону, прикордонної безпеки, так і у процесі 

прийняття управлінських рішень посадовими особами ДПСУ. У зв’язку з цим 

актуальними є пріоритети забезпечення збереження та захисту інформації, 

дотримання прав громадян на інформацію та приватність, безпечного обігу, 

використання та обробки інформації в інформаційних системах відомчого та 

міжвідомчого значення ДПСУ, розвитку електронного урядування та 

електронної ідентифікації осіб. 

В умовах динамічного зростання пасажиропотоку на державному кордоні 

у 2017 році (97,3 млн осіб), 2018 році (100,5 млн осіб), 2019 році (102 млн осіб) 

відмічається збільшення потреби громадян у реалізації їх права на інформацію 

у сфері діяльності ДПСУ. Загалом у ДПСУ зафіксовано у 2018 році – 27 634 

звернень, у 2019 році – 29 065; до Контактного центру надійшло у 2018 році 

230 016 дзвінків, у 2019 році – 291 761. Така тенденція потребує подальшого 

розвитку й оптимізації інформаційної діяльності зі зверненнями та запитами, 

висвітлення інформації, пов’язаної із функціонуванням ДПСУ. 

Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин має вагоме 

значення в діяльності органів державної влади, особливо коли це стосується 

складових сектору безпеки і оборони, зокрема ДПСУ, яка є розпорядником 

інформації у межах забезпечення недоторканності державного кордону й 



охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) 

економічній зоні. Підкреслюючи важливість інформації, ми говоримо про її 

цінність, зокрема маємо на увазі дані, відомості, що мають велике значення, 

потребують збереження та захисту. Багатогранне «вимірювання» інформації 

може відображати: її зміст, формування інформаційного забезпечення 

діяльності, можливість впливу на свідомість, зміну обставин, забезпечення 

стану безпеки, важливість для окремих суб’єктів чи сфери діяльності. 

Різноманітність і динамічність розвитку відносин, пов’язані з обігом такої 

інформації у діяльності ДПСУ, потребують їх наукового вивчення та 

узагальнення. 

Виконання поставлених перед ДПСУ завдань перебуває у нерозривному 

взаємозв’язку з прогресуючим розвитком інформаційних відносин і зростанням 

ролі інформації в управлінській діяльності. Таке становище обумовлено 

необхідністю прийняття своєчасних і правильних рішень керівним складом 

ДПСУ в умовах збільшення правових меж регулювання обігу інформації, 

забезпечення умов дієвості упровадження основних принципів інформаційних 

відносин, появи нових сучасних виявів інформаційних відносин (впровадження 

державного онлайн-сервісу «Дія» як складової «цифрової держави»), реальних 

та потенційних загроз в охороні державного кордону України, посилення 

охорони та захисту інформації, розголошення якої може завдати шкоди 

національній безпеці України. 

Розвиток інформаційних відносин у системі охорони державного кордону 

України та розширення формату обміну інформацією передбачено Стратегією 

розвитку Державної прикордонної служби України. Дана Стратегія орієнтована 

на створення нової системи захисту державного кордону, невід’ємною 

складовою реалізації якої є приведення механізмів накопичення, оброблення, 

зберігання, поширення, охорони й захисту, оцінки й аналізу інформації, 

розпорядником якої є ДПСУ відповідно до міжнародних і національних вимог. 

У зв’язку з цим наукового системного правового аналізу потребують елементи 

інформаційної складової охорони державного кордону, зокрема: модернізація 

інформатизації та захисту інформації; забезпечення відкритості та прозорості; 



упровадження електронного урядування, документообігу з використанням 

електронного цифрового підпису. 

Аналіз норм українського законодавства, у тому числі відомчих 

нормативних актів ДПСУ, а також вивчення практики їх застосування у 

діяльності ДПСУ свідчать про наявність значної кількості прогалин у їх 

правовому регулюванні. У сучасній науковій літературі відсутнє комплексне 

узагальнене дослідження стосовно особливостей інформаційних відносин у 

діяльності ДПСУ. Усе це утворює суттєві перешкоди, проблеми й обумовлює 

новизну й актуальність обраної теми наукового дослідження. 

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі теоретичних та 

організаційних засад нормативно-правового регулювання інформаційних 

відносин у діяльності ДПСУ, розробленні науково обґрунтованих висновків та 

пропозицій щодо підвищення ефективності інформаційних відносин і 

формулювання напрямків удосконалення їх нормативно-правового 

регулювання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що наукова 

робота є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним і 

системним монографічним дослідженням, у контексті якого обґрунтовані 

теоретичні і практичні проблеми розвитку нормативно-правового регулювання 

інформаційних відносин у діяльності ДПСУ. У роботі обґрунтовано низку 

важливих понять, положень, висновків і пропозицій, які становлять наукову 

новизну та практичну значущість, основними з яких є такі: 

уперше: 

- запропоновано авторські визначення понять «інформаційні 

відносини у діяльності Державної прикордонної служби 

України»,«інформаційна безпека у прикордонній сфері»,«інформаційна 

діяльність Державної прикордонної служби України», «нормативно-правове 

регулювання інформаційної складової у діяльності ДПСУ»; «правовий режим 

інформації з обмеженим доступом у діяльності Державної прикордонної 

служби України»; 



- встановлено джерела інформаційного наповнення управлінського 

рішення в охороні державного кордону: інформаційно-нормативне, 

інформаційно-управлінське, оперативно-інформаційне, інформаційно-

аналітичне, інформаційно-практичне, оперативно-розшукове, інформаційно-

консультативне. Розмежовано внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на 

прийняття рішення начальника органу охорони державного кордону України; 

- розкрито окремі особливості механізму обробки персональних даних 

і захисту інформаційних прав у діяльності Європейське агентство прикордонної 

та берегової охорони (FRONTEX) та сформовано пропозиції адаптувати їх у 

діяльності ДПСУ; 

- запропоновано конкретні напрямки, спрямовані на вдосконалення 

інформаційних відносин у діяльності ДПСУ як складової частини системи 

охорони державного кордону України, до яких віднесено розвиток відкритості 

та доступності в діяльності ДПСУ; електронного урядування та електронної 

ідентифікації; безпеки інформаційних систем ДПСУ; інформаційної культури 

персоналу ДПСУ; 

- підготовлено Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями 

громадян у ДПСУ з метою сприяння посадовим особам ДПСУ, на яких 

покладені обов’язки по роботі зі зверненнями громадян більш чітко й 

ефективно організувати цю роботу відповідно до вимог законодавства України; 

- обґрунтовано Алгоритм формування інформаційної культури у 

ДПСУ, що передбачає розвиток інформаційної культури представників ДПСУ, 

підвищення обізнаності з теоретичних засад у сфері формування та обігу 

інформації з урахуванням особливостей завдань, що виконує ДПСУ, з 

подальшим екстраполюванням у практичну діяльність; 

- у складі ДПСУ запропоновано виокремити організаційні структури, 

призначені для захисту персональних даних із залученням фахівців юридичних 

спеціальностей, а також запровадити ведення обліку обробки персональних 

даних; 



- підготовлено авторську Концепцію інформаційного забезпечення 

ДПСУ, що сприятиме підвищенню ефективної реалізації інформаційних 

відносин та інформаційної безпеки у сфері діяльності ДПСУ;  

- сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін і 

доповнень до нормативно-правових актів, зокрема до законів України «Про 

Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», до 

наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про 

затвердження Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули 

державний кордон України» у частині, пов’язаній з обігом інформації у сфері 

охорони державного кордону; 

удосконалено: 

- теоретичні положення щодо розуміння понять «інформаційні 

відносини», «володіння інформацією», «офіційна інформація», «інформаційно-

правовий статус», «інформаційна політика держави», «інформаційна 

взаємодія», «інформаційна сфера», «інформаційна відкритість», «інформаційні 

загрози»; 

- критерії класифікації інформаційних відносини та інформації з 

урахуванням специфіки завдань, що реалізуються ДПСУ; 

- наукові підходи до характеристики структури й особливостей 

інформаційних відносин у діяльності ДПСУ; 

- здійснено розмежування понять «безпека державного кордону» та 

«прикордонна безпека», запропоновано розглядати «безпеку державного 

кордону» як незмінність лінії державного кордону та надійне збереження 

територіальної цілісності держави, зазначено, що «прикордонну безпеку» 

охоплюють ширші безпекові заходи не тільки на державному кордоні, але і 

вздовж нього, спрямовані на недопущення та усунення загроз, наслідком чого є 

безпека державного кордону та реалізація прав усіх суб’єктів, пов’язаних із 

проходженням державного кордону. Запропоновано співвідносити «безпеку 

державного кордону» та «прикордонну безпеку» як частину та ціле відповідно;  

- наукові положення щодо елементів правового режиму інформації з 

обмеженим доступом; 



- напрямки, рівні, коло питань, що перебувають у площині 

інформаційної взаємодії ДПСУ із взаємодіючими прикордонними органами 

суміжних держав і суб’єктами інтегрованого управління кордонами; 

- складові елементи, що відображають інформаційну відкритість ДПСУ з 

інформаційною сферою суспільства, а саме: врегульовані механізми отримання 

інформації; оприлюднення інформації у прикордонній сфері через доступні 

процедури; простота та доступність електронного урядування у ДПСУ; чітке 

розмежування інформації за порядком доступу до неї; рівень інформаційної 

культури;  

набули подальшого розвитку: 

- доведено, що досліджувані інформаційні відносини є складовою 

системи охорони державного кордону та містять два основних напрями: 

внутрішньовідомчі інформаційні відносини у діяльності ДПСУ та зовнішні 

інформаційні відносини ДПСУ з інформаційною сферою суспільства; 

- система методів пізнання, які є теоретичною основою дослідження 

інформаційних відносин у діяльності ДПСУ через призму онтологічного, 

гносеологічного, аксіологічного та праксеологічного сприйняття дійсності; 

- наукові положення щодо визначення інформаційно-правового статусу 

загальних і спеціальних структурних підрозділів ДПСУ; 

- наукові уявлення про особливості механізмів звернення та запиту на 

публічну інформацію у діяльності ДПСУ; 

- аналіз сучасних інформаційних загроз у діяльності ДПСУ дозволив 

диференціювати їх за такими критеріями: за локалізацією; за наміром; залежно 

від процесу інформаційної діяльності; за характером вияву; за способом 

впливу; за способом заподіяння шкоди, обґрунтувати організаційно-правові 

засади розвитку інформаційної безпеки; 

- систематизація інформаційного законодавства у межах 

Інформаційного кодексу України (запропоновано авторське бачення його 

структури). Відокремлення статей КК України, КУпАП, що передбачають 

відповідальність за інформаційні правопорушення у межах окремих розділів; 



- пропозиції щодо впровадження у систему освіти Національної 

академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького навчальних дисциплін для юридичних спеціальностей  

«Інформаційне право» та «Інформаційна діяльність Державної прикордонної 

служби України», «Правові основи інформаційної безпеки» для усіх інших 

спеціальностей, що сприятиме удосконаленню нормативно-правового 

регулювання відносин, об’єктом яких є інформація у реалізації завдань, що 

покладаються на ДПСУ. 

Масштаби реалізації. Досягненню мети дослідження сприяло охоплення 

Іриною КУШНІР великої кількості нормативно-правових актів у сфері 

врегулювання інформаційних відносин,зокрема: норм Конституції України, 

законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання 

інформаційних відносин у сфері діяльності ДПСУ, а також міжнародно-

правових актів. 

Усебічне врахування сучасних аспектів досліджуваних відносин 

(реального стану, існуючих проблем) зумовило формування емпіричної бази 

дослідження, а саме: узагальнення практики застосування чинного 

законодавства, рішення Колегії Адміністрації ДПСУ за 20182019 роки, 

щорічні (20142019 рр.) статистичні дані звернень громадян до ДПСУ, звіти по 

роботі із запитами на публічну інформацію у ДПСУ (20112019 рр.), аналітичні 

довідки за результатами моніторингу веб-сайтів органів виконавчої влади 

(20192020 рр.), дані загальнонаціонального дослідження соціологічної служби 

Центру Разумкова (2019 р.), кількісні дані щодо пасажиропотоку осіб, які 

перетинають державний кордон України, та затриманих на державному кордоні 

нелегальних мігрантів (20172019 рр.), матеріали статистичних даних кількості 

дзвінків, що надійшли до служби «Довіра» (20162019 рр.), судова практика 

ЄСПЛ, судові рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень, 

результати анкетування, проведеного серед персоналу ДПСУ в кількості 620 

осіб, реєстр повідомлень щодо операцій з обробки персональних даних 

FRONTEX, участь у міжнародному вебінарі EU Project «Pravo-Justice» «Захист 



персональних даних: досвід ЄС та України» (16.07.2020), курс «Персональні 

дані» Національної онлайн-платформи з цифрової грамотності (електронний 

сертифікат Міністерства цифрової трансформації України від 31.07.2020 р.), 

наукові, навчальні та довідкові видання, власний службовий досвіді авторки 

(проходження служби в Державній прикордонній службі України – 22 роки). 

Сформульовані теоретичні положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації були використані і можуть у подальшому використовуватись: у 

науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень 

загальнотеоретичних питань удосконалення правового регулювання відносин, 

об’єктом яких є інформація у сфері функціонування ДПСУ (акт впровадження 

в освітній та науково-дослідній діяльності Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького від 30 червня 2020 

р. № 31/86); у нормотворчій сфері – під час підготовки змін і доповнень до 

чинного законодавства, зокрема законів України «Про Державну прикордонну 

службу України», «Про прикордонний контроль» (акт впровадження 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 30 вересня 

2020 року № 04-26/17-2020/172667(222259), наказу Адміністрації Державної 

прикордонної служби України від 25.06.2007 № 472 «Про затвердження 

Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний 

кордон України»; при відпрацюванні проектів наказів та інструкцій, пов’язаних 

з обігом інформації у сфері охорони державного кордону (акт впровадження 

Адміністрації Державної прикордонної служби України від 26 червня 2020 року 

Вх. № 37374/0/3-20, акт впровадження Регіонального управління Морської 

охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України від 12 червня 

2020 року); у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики 

застосування норм, що врегульовують обіг інформації у діяльності ДПСУ, 

ефективності впровадження державної інформаційної політики, забезпечення 

відкритості та прозорості у діяльності ДПСУ, підвищення ефективності 

отримання, обробки та захисту інформації, розпорядником якої є ДПСУ, 

загалом сприятимуть підвищенню прикордонної безпеки й забезпеченню 

розвитку інформаційної складової частини системи охорони державного 



кордону України (акт впровадження Адміністрації Державної прикордонної 

служби України від 26 червня 2020 року Вх. № 37374/0/3-20, акт впровадження 

Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної 

прикордонної служби України від 12 червня 2020 року, акт впровадження 

Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління від 26 

травня 2020 року № 44/5519); у освітньому процесі – теоретичні положення, 

висновки та пропозиції можуть бути використані при викладанні таких 

навчальних дисциплін, як «Актуальні проблеми інформаційного права», 

«Теорія держави і права», «Інформаційна політика та інформаційна безпека», 

«Адміністративне право»,«Кримінальне право» (акт впровадження в освітній 

та науково-дослідній діяльності Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького від 30 червня 2020 

р. № 31/86). 

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки та пропозиції 

викладено в 56 наукових публікаціях, з яких: дві монографії (одна одноосібна, 

одна колективна англійською мовою), розділ у книзі (англійською мовою), 31 

статтях – у фахових виданнях (23 з яких опубліковано у фахових виданнях 

України, 5 – у наукових періодичних виданнях інших держав (одна англійською 

мовою), 12 – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз), 1 

– у виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus, одній публікації, яка 

додатково відображає результати наукового дослідження, а також у 23 тезах 

доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Загальна кількість посилань на публікації за темою дослідження – 21,  

h-індекс – 2 згідно бази Google Scholar. 
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