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управления,	кадровое	обеспечение	является	важнейшей	гарантией	
эффективности	 государственной	 службы.	 Соответственно,	 любые	
проявления	 гендерной	 дискриминации	 в	 рамках	 корпоративных	
служебных	 отношений	 ставят	 под	 угрозу	 качество	 формирования	
кадрового	 состава,	 совершенствование	 трудового	 потенциала,	 а	
также	 является	 деструктивным	 фактором,	 который	 влияет	 на	
результативность	 выполнения	 государственными	 служащими	
своих	 обязанностей.	 В	 связи	 с	 этим,	 важнейшей	 идейной	
составляющей	 кадровой	 политики	 является	 практическая	
реализация	 основ	 антидискриминационной	 политики	 государства	
Украина,	 которые	 предусмотрены	 законом	 Украины	 «Об	 основах	
предупреждения	 и	 противодействия	 дискриминации	 Украины»	 от	
06.09.2012	№	5207-VI.	

Реалии	 сегодняшнего	 развития	 государственности	 Украины	
требуют	пересмотра	идейных	стандартов	антидискриминационной	
политики	 по	 примеру	 развитых	 государств	 Европейского	 Союза.	
Следует	 отметить,	 что	 по	 состоянию	 на	 сегодняшний	 день	 в	
Украине	 начался	 процесс	 усовершенствования	 административно-
правового	 механизма	 предупреждения	 дискриминации	 в	 сфере	
государственной	службы.	В	качестве	подтверждения	этого	следует	
указать	 на	 проект	 закона	 Украины	 «О	 внесении	 изменений	 в	
некоторые	 законодательные	 акты	 Украины	 (относительно	
гармонизации	 законодательства	 в	 сфере	 предотвращения	 и	
противодействия	 дискриминации	 с	 правом	 Европейского	 Союза)»,	
который	 был	 зарегистрирован	 в	 Верховной	 Раде	 20.11.2015	 и	
16.02.2016	принят	за	основу.	

Получено 12.10.2017 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ГЕНЕРАЛЬНИМ ШТАБОМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

На	 сьогоднішній	 день	 забезпечення	 інформаційної	 безпеки	 та	
організація	 використання	 інформаційного	 простору	 пронизує	 не	
тільки	 суспільне	 життя,	 а	 й	 стає	 одним	 із	 провідних	 напрямів	
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діяльності	державних	органів	влади,	державних	діячів,	політологів,	
аналітиків	 та	 військовослужбовців.	 Усвідомлення	 про	 важливість	
забезпечення	інформаційної	безпеки	та	наслідків,	що	можуть	статися	
у	 разі	 не	 приділення	 належної	 уваги	 до	 її	 забезпечення,	 спонукало	
нашу	 державу	 до	 ратифікації	 Конвенції	 про	 кіберзлочинність.	 Не	
вдаючись	 до	 аналізу	 питання	 про	 забезпечення	 інформаційної	
безпеки	 у	 глобальному	 вимірі,	 зупинимось	 на	 тому,	 яким	 чином	
забезпечується	 інформаційна	 безпека	 органами	 військового	
управління	(на	прикладі	Генерального	Штабу	Збройних	Сил	України).		

Згідно	 Наказу	 Міністерства	 оборони	 України	 Генеральний	
Штаб	 Збройних	 Сил	 України	 входить	 до	 переліку	 органів	
військового	 управління	 юрисдикція	 яких	 поширюється	 на	 всю	
територію	 України	 та	 діє	 на	 підставі	 Положення	 про	 Генеральний	
штаб	 Збройних	 Сил	 України,	 яким	 регламентовано	 його	
повноваження	 щодо	 забезпечення	 інформаційної	 безпеки	 у	
Збройних	 Силах	 України.	 Серед	 яких	 можна	 виділити:	
1)	проведення	 інформаційно-аналітичної	 діяльності	 в	 інтересах	
підтримання	 у	 готовності	 і	 бойового	 застосування	 Збройних	 Сил;	
2)	визначення	 потреб	 в	 інформаційних	 ресурсах;	 3)	 здійснення	
комплексу	заходів	щодо	захисту	інформації	з	обмеженим	доступом,	
що	 є	 власністю	 держави,	 криптографічного	 та	 технічного	 захисту	
інформації;	 4)	 організація	 опрацювання	 інформаційно-аналітичних	
матеріалів	 щодо	 стану	 та	 підготовки	 Збройних	 Сил	 та	 надання	 їх	 у	
встановленому	 порядку	 Верховному	 Головнокомандувачу	 Збройних	
Сил	України	та	органам	державної	влади;	5)	впровадження	сучасних	
інформаційних	 технологій	 у	 діяльність	 органів	 військового	
управління;	 6)	 участь	 в	 організації	 використання	 інформаційного	
простору	держави	та	здійснення	контролю	за	таким	використанням.	

Повноваження	 Генерального	 штабу	 Збройних	 Сил	 України	 у	
сфері	 забезпечення	 інформаційної	 безпеки	 характеризуються	
повнотою	 та	 достатністю	 для	 забезпечення	 того,	 щоб	 більшість	
складових	 інформаційної	 безпеки	 було	 забезпечено	 на	 користь	
збереження	 та	 зміцнення	 національної	 безпеки	 держави,	
обороноздатності,	 територіальної	 цілісності	 та	 непорушності	
державних	 кордонів.	 Але	 справа	 в	 тім,	 що	 будь-яке	 повноваження	
органу	 державної	 влади	 або	 органу	 управління	 буде	 набувати	
ефективності	тільки	у	разі	якщо	запроваджено	належний	механізм	
його	 реалізації.	 Зокрема	 це	 стосується	 повноважень,	 якими	
наділений	 Генеральний	 штаб	 Збройних	 Сил	 України	 у	 сфері	
забезпечення	 інформаційної	 безпеки	 як	 складової	 неподільної	
глобальної	безпеки.		
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Для	 безперешкодної	 реалізації	 зазначених	 повноважень	 та	
отримання	 ефективних	 наслідків	 від	 них	 необхідно	 розглядати	 на	
законодавчому	 рівні	 та	 серед	 наукової	 спільноти	 питання	 про	
взаємодію	 органів	 військового	 управління	 у	 сфері	 інформаційної	
безпеки	та	підіймати	питання	про	притягнення	до	відповідальності	
у	 разі	 вчинення	 дій,	 що	 спрямовані	 на	 посягання	 на	 інформаційну	
безпеку	 у	 лавах	 Збройних	 Сил	 України.	 Адже	 Генеральний	 штаб	
Збройних	 Сил	 України,	 здійснюючи	 повноваження,	 що	 спрямовані	
на	 забезпечення	 інформаційної	 безпеки,	 сприяє	 забезпеченню	
інформаційного	 суверенітету	 України,	 вдосконаленню	 державного	
регулювання	 розвитку	 інформаційної	 сфери,	 наповненню	
внутрішнього	 та	 світового	 інформаційного	 простору	 достовірною	
інформацією	 про	 Україну,	 вжиттю	 комплексних	 заходів	 щодо	
захисту	 національного	 інформаційного	 простору	 та	 протидії	
монополізації	інформаційної	сфери	України.	

Одержано 12.10.2017 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ОХОРОНИ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Важливою	 ланкою	 в	 забезпеченні	 основних	 прав	 людини	 є	
механізм	 правової	 охорони	 основних	 прав.	 Сам	 термін	 «охорона	
прав»	 широко	 використовується	 в	 загальній	 теорії	 права,	
конституційному	 праві	 та	 галузевих	 юридичних	 науках.	 Проте,	 в	
більшості	 досліджень	 він	 не	 визначається.	 Ця	 обставина	 значною	
мірою	 заважає	 більш	 глибше	 дослідити	 правові	 явища,	 що	
відображають	 правоохоронні	 відносини,	 призводить	 до	 змішання	
таких	 понять,	 як	 «охорона»,	 «захист»,	 «забезпечення	 прав»,	
«реалізація	 прав»,	 «гарантія	 прав	 і	 свобод»,	 що	 в	 підсумку	 знижує	
ефективність,	наукову	і	практичну	значимість	досліджень.	

Крім	 того,	 серед	 вчених,	 які	 все-таки	 дають	 визначення	
охорони	основних	прав	людини,	немає	єдності.	Зазначені	обставини	
вимагають	 того,	 щоб	 поняття	 «охорона	 основних	 прав»	 набуло	


