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Радикальні  зміни в безпековій політиці  сучасних акторів 
міжнародних  відносин  зумовлюються  трансформацією  самої 
сутності проблеми безпеки після закінчення «холодної війни» і 
розпаду  біполярної  світової  системи,  що  призводить  до 
концептуального  перегляду  принципів  функціонування 
міжнародних  і  національних  інституцій,  які  відповідають  за 
безпеку, а також до врахування в нових доктринах міжнародної 
безпеки  та  стратегіях  національної  безпеки  інформаційного 
складника.  Міжнародне  співтовариство  на  рівні  міжнародних 
організацій  визнало  факт  подвійного  використання  високих 
технологій,  тобто  необхідність  обмеження  військового 
застосування  досягнень  науки  й  техніки  і  запобігання 
неконтрольованому  поширенню  інформаційних  озброєнь. 



Суперечності співробітництва країн БРІКС 
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Співробітництво  у  сфері  інформаційної  безпеки  потребує 
пошуку  спільних  рішень  щодо  протидії  інформаційним  і 
кіберзагрозам,  вироблення  міжнародних  стратегій 
інформаційної  безпеки  щодо  кібервоєн,  інформаційного 
терроризму  і  злочинності.  Враховуючи,  що  в  глобальних 
тенденціях  розвитку  людства  на  першу  чверть  ХХІ  століття 
ключовою  проблемою було визначено трансформацію світової 
політичної системи і пріоритетну роль міждержавної взаємодії, 
а  не  подій  внутрішньої  політики,  більшість  науковців 
зазначають,  що  сучасна  міжнародна  система  формується  під 
впливом  таких  глобальних  факторів  і  пов язаних  с  нимиʼ  
тенденцій,  як  народонаселення,  природні  ресурси  і  довкілля, 
наука і технології, світова економіка і глобалізація, національне 
і міжнародне управління, врегулювання конфліктів, лідерство у 
формуванні  нового  світового  порядку.  Крім  того, 
підкреслюється,  що  масштабність  і  швидкоплинність 
трансформацій спричинить появу нових лідерів, нових викликів 
міжнародному  співтовариству,  нових  підходів  до  розуміння 
безпеки  існування цивілізації [1]. Експерти звертають увагу, що 
всі держави зіштовхнуться з проблемами, які суттєво вплинуть 
на  політику,  економіку,  соціальну  та  культурну  сферу  в  усіх 
країнах  світу:  зокрема,  вважається,  що  подальший  розвиток 
інформаційних  і  комунікаційних  технологій  сприятиме  зміні 
економічних  і  політичних  можливостей  держав,  зростанню 
економічного потенціалу країн АТР, насамперед Китаю та Індії, 
потребуватиме  збільшення  обсягів  споживання  енергії,  що 
значно підвищить необхідність забезпечення енергоресурсами, 
унаслідок  чого  країни  ОПЕК  будуть  змушені  відрегулювати 
видобуток  нафти;  високі  технології  істотно  вплинуть  і  на 
озброєння держав,  проте малоймовірною стане поява сильних 
конкурентів  для  провідних  акторів  міжнародних  відносин  у 
сфері  безпеки,  враховуючи,  що багато  країн,  які  належать  до 
різних військових блоків з відповідними воєнними доктринами, 
продовжують  нарощувати  військовий  потенціал  іншими 
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засобами [2].
Фахівці  підкреслюють,  що  тенденції  майбутнього  щодо 

країн   БРІК  (прогноз  на  2025  рік)  знаходять  певне  реальне 
вираження і трансформації вже в сучасному світі: зокрема, БРІК 
трансформовано  у  БРІКС  –  неформальне  угруповання,  яке 
об єднує Федеративну Республіку Бразилію, Республіку Індію,ʼ  
Китайську  Народну  Республіку,  Російську  Федерацію  і 
Південно-Африканську  Республіку  із  загальною  чисельністю 
людських ресурсів понад 3 млрд., що становить 43% населення 
світу. У цих країнах, як зазначається в аналітичній записці Дж. 
О Нейла з Goldman Sachs, наявні важливі для світової економікиʼ  
ресурси:   Бразилія багата на сільськогосподарську продукцію, 
Росія – значний світовий експортер мінеральних ресурсів, Індія 
–  постачальник  дешевих  інтелектуальних  ресурсів,  Китай  – 
дешевих  трудових  ресурсів,  ПАР  має  природні  ресурси.  На 
країни  БРІКС припадає  25% світового  товарообігу.  Учасники 
БРІКС  Російська  Федерація,  Китай  та  Індія  входять  до 
«ядерного клубу». Країни БРІКС не зазнали  значних втрат від 
світової фінансово-економічної кризи і протягом останніх років 
відігравали помітну роль у відновленні  глобальної  економіки. 
Потенціал  подальшого  розвитку  БРІКС  як  міжнародної 
структури визначається спільними цілями в економічній сфері. 
Існує  реальна  перспектива  розширення  цієї  міжнародної 
організації  завдяки  об єднанню  з  ШОС  або  залучення  іншихʼ  
держав, що дозволить, на думку аналітиків, суттєво збільшити 
сукупний економічний потенціал і політичний вплив БРІКС на 
міжнародній  арені  [3].  У  глобальному  рейтингу  2011  року 
країни БРІКС зайняли доволі високі  позиції  за  економічними, 
соціальними, політичними і  військовими показниками,  а саме: 
Китай  є  другою  за  величиною  економікою  світу,  Індія  – 
четвертою,  Росія  –  шостою,  Бразилія  –  восьмою,  ПАР  – 
двадцять п ятою, і в більшості рейтингових категорій учасникиʼ  
цього  неформального  об єднання  також  займають  достатньоʼ  
високі позиції, що дає підстави транснаціональним корпораціям 
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розглядати  країни   БРІКС  як  найпридатніші  для  майбутніх 
зовнішних  інвестицій.  На  останніх  самітах  БРІКС  2010–2012 
років  розглядалися  можливості  об єднання  як  нового  центруʼ  
сили,  міжнародної  безпеки і  миротворчості,  перспективи його 
інституціоналізації,  реформування  на  базі  БРІКС міжнародної 
фінансової  архітектури,  проблеми  альтернативної  енергетики, 
місце  БРІКС  в  інформаційному  просторі  західних  країн,  що 
уможливлює  поступову  трансформацію  об єднання  вʼ  
повноформатний механізм взаємодії з важливих питань світової 
економіки і політики [4; 5].

Водночас країни БРІКС мають значні відмінності на рівні 
економічного  розвитку,  політичного  устрою  та  за 
географічними регіонами, що визначає особливості формування 
національних інтересів і вибір пріоритетів розвитку, які можуть 
не збігатися. Так, між країнами БРІКС спостерігається жорстка 
конкуренція за лідерство і низка нерозв янаних проблем. Китайʼ  
та Індія мають спірні  питання щодо кордонів,  протистояння в 
торгівлі.  Росія  має  проблеми  у  відносинах  з  Індією  через 
надання гуманітарної  допомоги і  ситуації  навколо Пакистану. 
Кожна  з  країн  БРІКС  має  внутрішні  проблеми,  зумовлені 
політикою національних лідерів, що значно стримує ініціативи з 
розвитку об єднання. У міжнародних відносинах країни БРІКСʼ  
більше орієнтуються на відносини зі США як світовим лідером, 
ніж на взаємодію між собою. Основні  проблеми країн  БРІКС 
формуються у  сфері  глобальної  енергетичної  та  продовольчої 
безпеки,  протидії  змінам  клімату,  подоланні  бідності,  у 
стимулюванні інновацій. У сфері інформаційної безпеки країни 
БРІКС  дотримуються  стратегій  і  програм  регіональних 
організацій,  до  яких  вони  належать  і  які  демонструють  різні 
підходи  до  розуміння  глобальних  інформаційних  загроз  і 
практики протидії викликам високих технологій [5]. 

Відтак,  Бразилія  як  член  Організації  Американських 
Держав  підтримує  ініціативу  США  зі  створення  глобальної 
культури  кібербезпеки  і  протидії  інформаційному  тероризму, 
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яка  спрямована  на  запобічання  та  знешкодження  кібератак, 
боротьбу  з  кіберзлочинністю,  захист  критично  важливих 
інфраструктур  і  мережевих  систем.  Підсумком цієї  ініціативи 
було створення  Міжамериканської  мережі груп реагування на 
надзвичайні  ситуації  в  комп ютерній  сфері,  визначення  іʼ  
прийняття  єдиних  стандартів  галузі,  здійснено  модернізацію 
нормативно-правової  бази  для  боротьби  з  кіберзлочинністю, 
зокрема,  приєднання  до  Європейської  конвенції  про 
кіберзлочинність  як  модельного  інструменту  в  боротьбі  з 
кіберзлочинами  в  межах  асоціації.  Сучасна  політика 
інформаційної  безпеки  Бразилії  пов язана  з  концепціямиʼ  
інформаційного  протиборства  США  і  пріоритетами 
співробітництва  у  форматі  «інформаційної  парадигми»,  що 
передбачає інформаційно-технологічні переваги держави, здатні 
зберегти  досягнуту  в  докризовий  період  стабільність  і 
забезпечити посткризовий розвиток, зробити прогнозованішим 
перебіг  соціальних  конфліктів,  запобігти  суперечностям  у 
суспільстві  [6].  Відповідно,  співпраця  Бразилії  в  межах  ОАД 
характеризується  поворотом  до  мілітаризації  інформаційної 
сфери, яка означає тіснішу координацію політичних і силових 
структур  у  сфері  «кібербезпеки»,  а  також  визначенням 
військових  і  невійськових  аспектів  психологічних  та 
інформаційних  операцій.  У  забезпеченні  регіональної  безпеки 
ОАД готова на певні ідеологічні компроміси з Росією і Китаєм, 
а саме, до згоди на закріплення за цими та іншими державними 
або наддержавними утвореннями «сфер відповідальності»  для 
підтримки регіональної безпеки, що є прийнятним для Бразилії 
як  учасниці  неформального  об єднання  БРІКС.  Принциповоюʼ  
новизною  ініціативи  інформаційної  безпеки  в 
північноамериканському регіоні можна вважати й залучення до 
програм  обороноздатності  військових  структур,  хоча  до  2008 
року  питання  інформаційної  безпеки  розглядалися  як  суто 
технічні  завдання  для  цивільних  фахівців  з  огляду  на  те,  що 
«інформаційні  озброєння» за своєю природою асиметричні,  їх 
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легко замаскувати під інші види деструктивних інформаційних 
впливів,  а  реальне  джерело  і  належність  інформаційних 
озброєнь  можуть  бути  конфіденційно  прихованими  в 
кіберпросторі, оскільки агресія може здійснюватися латентно з 
території третіх країн, які не будуть відстежувати інформаційні 
операції,  а  нарощування  військово-інформаційного  потенціалу 
можна представити  «наслідком науково-технічного  прогресу». 
Головними  суб єктами  атак  щодо  країн  ОАД,  а  відповідно  йʼ  
Бразилії, відзначається в експертних оцінках, є Росія і Китай, що 
суперечить  намірам  співробітництва  країн  БРІКС  у  сфері 
безпеки.  На  другому  місці  –  структури  організованої 
злочинності,  більшість  яких  використовують  хакерські 
угруповання  Китаю,  Індії,  Пакистану  для  виведення  з  ладу 
інформаційних систем або суттєве уповільнення їх роботи, щоб 
створити перешкоди для протидії  кібератакам [7].  Поширення 
інформаційних озброєнь як зброї масового ураження, прагнення 
екстремістських і терористичних груп отримати до них доступ, 
інформаційна  революція  у  військовій  справі,  заснована  на 
високих  технологіях,  висока  уразливість  сучасних  суспільств 
від  медіа-впливів  за  своєю  сукупністю  і  в  поєднанні  з 
викликами  глобальної  кризи  вимагають  від  держав  ОАД 
повною  мірою  скористатися  можливостями  застосування 
«інформаційних озброєнь», врахували регіональні домовленості 
в  національних  стратегіях  інформаційної  безпеки.  Водночас, 
зважаючи  на  різновекторність  інформаційних  загроз,  ОАД 
рекомендувала державам-учасницям суттєво збільшити видатки 
на  «психологічні  операції»  та  «зв язки  з  громадськістю»  зʼ  
метою  просування  регіональних  та  національних  інтересів  у 
міжнародній взаємодії. Зокрема, при Бібліотеці Конгресу США 
створено центральний депозитарій документів з проблем кібер-, 
медіа- та психотероризму з метою моніторингу теорії і практики 
інформаційно-психологічних  впливів  у  сучасному  світі, 
створення  ефективної  регіональної  системи  протиборства  з 
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інформаційними загрозами та об єднання зусиль держав-членівʼ  
ОАД у сфері інформаційної безпеки [8]. 

Учасники  БРІКС  Індія  та  ПАР,  передусім,  як  члени 
міжурядового об єднання Співдружності націй співпрацюють уʼ  
його межах в інтересах загального миру, сприймаючи політику 
інформаційної  безпеки  з  позицій  належності  Великої  Британії 
до  ініціативи  спільної  зовнішньої  і  безпекової  політики  ЄС, 
спрямованої  на  протидію  інформаційним  і  комунікаційним 
загрозам. Зокрема, Програми ЄС у сфері інформаційної безпеки 
стосуються співробітництва з  Радою Безпеки ООН, зміцнення 
стратегічного  партнерства  зі  США,  Росією,  Японією,  Китаєм, 
Канадою та Індією; вдосконалення регуляторної політики щодо 
інформаційної  безпеки,  розробки  і  прийняття  конвенцій, 
директив,  рекомендацій  і  резолюцій;  розробки  доктрин 
європейської і національної політики інформаційної безпеки та 
зростання  ролі  ЄС у  забезпеченні  регіональної  інформаційної 
безпеки.  Так,  Індія   (у  форматі  Організації  оборонних 
досліджень  і  розробок)  на  рівні  стратегічного  партнерства 
підтримує  запропоновану  Росією  концепцію  конвенції  з 
інформаційної  безпеки з огляду на значне зростання кількості 
злочинів  у  цій  сфері,  з  яких  найнебезпечнішими  вважаються 
злочини  в  кредитно-фінансовій  сфері  з  використанням 
інформаційних  технологій,  і  Європейську  Конвенцію  з 
кіберзлочинності,  оскільки  формування  європейської  системи 
інформаційної безпеки здійснюється на базі загальноприйнятих 
принципів,  тобто,  чіткого  усвідомлення  важливості  чинників 
високих  технологій,  що  впливають  на  стан  національної 
безпеки,  політичних,  економічних,  військових,  етнічних, 
екологічних  та  інших  складових  демократичних  процесів, 
взаємовигідних  міждержавних  відносин,  механізмів 
колективного  реагування  на  нові  загрози,  що  набули 
трансконтинентального характеру [9]. Що стосується Південної 
Африки, то політика інформаційної бепеки держави передусім 
відповідає  принципам  Європейської  Конвенції  з 
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кіберзлочинності, оскільки в ЮАР було розроблено і 2012 року 
затверджено  відповідний документ  про політику  кібербезпеки 
Південної Африки. Крім того, некомерційна організація «Група 
інформаційної безпеки в Африці», яка була створена у відповідь 
на збільшення ІТ-безпеки і кібер-злочинності з метою допомоги 
організаціям  з  широким спектром  інформаційних  ризиків,  що 
стоять  перед  африканським  континентом,  здійснює 
впровадження  політики  кібербезпеки  для  африканського 
співтовариства [10].

Китай і Росія як учасники регіональних об єднань АТЕС іʼ  
ШОС  розглядають  політику  інформаційної  безпеки  як  у 
контексті  економічного співробітництва  з  питань  лібералізації 
торгівлі  та  інвестицій,  так  і  боротьби  з  кібертероризмом  і 
використанням  високих  технологій  із  злочинною  метою. 
Оскільки  АТЕС  об єднує  21  економіку  АТР  –  Австралії,ʼ  
Брунею, В єтнаму,  Гонконгу  (Китай),  Індонезії,  Канади,  КНР,ʼ  
Республіки  Корея,  Малайзії,  Мексики,  Нової  Зеландії,  Папуа 
Нової Гвінеї, Перу, Росії, Сінгапуру, США, Таїланду, Тайваню, 
Філіппін,  Чилі,  Японії,  політика  інформаційної  безпеки 
організації  наcамперед  стосується  проблем  захисту  критично 
важливої  інфраструктури від терористичних загроз.  Особливої 
уваги АТЕС набула проблема кібертероризму, оскільки Інтернет 
став  важливою  основою  для  формування  «нової  економіки», 
заснованої  на  знаннях,  розвитку  електронної  комерції, 
електронного  уряду,  соціального  забезпечення  потреб 
суспільств  країн  АТР  на  основі  ІКТ.  Учасники  АТЕС 
підтримали стратегію кібербезпеки,  орієнтовану  на  прийняття 
всеосяжних  матеріальних  і  процесуальних  законів,  створення 
системи обміну інформацією і національних контактних пунктів 
у  форматі  «24/7»,  груп  реагування  на  надзвичайні  ситуації  в 
комп ютерній сфері, на виявлення кращих стандартів і досвіду,ʼ  
навчання та підвищення кваліфікації з інформаційної безпеки. У 
межах  АТЕС  був  прийнятий  Закон  про  кіберзлочинність, 
реалізований Проект Робочої групи АТЕС з питань зв язку таʼ  
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інформації,  підтримані  законодавчі  ініціативи  щодо 
нарощування  потенціалу  у  сфері  кібербезпеки,  також 
обговорювалися  питання  лібералізації  ринку  телекомунікацій, 
розширення  масштабів  використання  широкосмугових  мереж, 
розвиток  електронного  уряду  та  електронної  комерції, 
активного  застосування  додатків  ІКТ,  на  вироблення 
комплексної  стратегії  протидії  інформаційним  загрозам  і 
розвиток регіональної системи інформаційної безпеки, а також 
вдосконалення законодавства країн регіону щодо регулювання 
інформаційного  сектору  в  контексті  інформаційної  безпеки 
відповідно до міжнародних норм і  принципів  [11].  Діяльність 
КНР  в   АСЕАН  стосується  стратегії  боротьби  з 
кібертероризмом,  співробітництва  в  межах  Регіонального 
форуму  з  безпеки,  який  нині  є  єдиним  в  АТР  механізмом 
багатостороннього регіонального політичного діалогу з усього 
спектру питань, пов язаних з підтриманням миру і стабільності.ʼ  
Його завданням є забезпечення завдяки діалогу і консультацій 
безконфліктного  розвитку  Південно-Східної  Азії  і  всього 
Азіатсько-Тихоокеанського  регіону  через  створення  надійної 
системи  інформаційної  безпеки.  Важливим  напрямком 
діяльності  Форуму є також превентивні  заходи інформаційної 
безпеки,  що  зафіксовано  в  «Концепції  та  принципах 
превентивної  дипломатії»  з  метою  протистояння 
інформаційному тероризму [12; 13]. 

Позиція  держав-учасників  ШОС  з  міжнародної 
інформаційної  безпеки   викладена  у  спеціальній  заяві  Ради 
Шанхайської  Організації  Співробітництва,  у  якій  керівники 
Республіки  Казахстан,  Китайської  Народної  Республіки, 
Киргизької  Республіки,  Російської  Федерації,  Республіки 
Таджикистан і Республіки Узбекистан висловили стурбованість 
щодо  реальної  небезпеки  використання 
інформаційно-комунікаційних  технологій  з  неправомірною 
метою. У заяві наголошувалося, що загроза використання ІКТ в 
злочинних,  терористичних  та  військово-політичних  цілях, 
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несумісних  із  забезпеченням  міжнародної  безпеки,  можуть 
реалізуватися  як  у  цивільній,  так  і  у  військовій  сфері  та 
призвести  до  тяжких  політичних  і  соціально-економічних 
наслідків  в  окремих  країнах,  регіонах  й  у  світі  в  цілому,  до 
дестабілізації  суспільного  життя,  можуть  мати  глобальні 
катастрофічні  наслідки.  Зваженаючи  на  те,  що 
транснаціональний  характер  ІКТ,  поява  нових  викликів  і 
нестабільності  диктує  необхідність  доповнення  національних 
зусиль  щодо  забезпечення  інформаційної  безпеки  спільними 
діями на двосторонньому, регіональному і міжнародному рівні, 
глави  держав-членів  ШОС  підтримали  діяльність,  яка 
здійснюється в межах ООН про визнання потенційних загроз у 
сфері  інформаційної  безпеки  і  можливих  спільних  заходів 
протидії,  а  також  до  розробки  відповідних  міжнародних 
конвенцій,  спрямованих  на  зміцнення  безпеки  глобальних 
інформаційних  і  телекомунікаційних  систем,   встановлення 
міжнародно-правових принципів і норм у сфері інформаційної 
безпеки  [14].  Тому  у  відповідь  на  прийняте  рішення,  яке 
міститься  в  Заяві  глав  держав-членів  ШОС  з  міжнародної 
інформаційної  безпеки,  відбулося  засідання  Групи  експертів 
держав  ШОС,  погоджені  інституційні  основи  її  роботи,  а 
головою був обраний експерт Російської Федерації як держави, 
що  ініціювала  розгляд  у  ШОС  проблематики  міжнародної 
інформаційної  безпеки.  Планом  роботи  групи  передбачається 
співпраця  держав  ШОС  у  таких  питаннях,  як  вироблення 
єдиного  понятійного  апарату  з  міжнародної  інформаційної 
безпеки,  здійснення аналізу  загроз у цій сфері та протидії  їм; 
вироблення  пропозицій  зі  створення  практичних  механізмів 
моніторингу загроз у сфері міжнародної інформаційної безпеки 
та  координації  дій  у  просторі  ШОС,  вивчення  й  адаптація 
національних законодавств у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки;  співробітництво  з  питань  інформаційної  безпеки  в 
межах  міжнародних  організацій  та  форумів,  розробка  і 
здійснення  заходів  довіри  між  державами  ШОС  в  сфері 
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забезпечення  інформаційної  безпеки,  вивчення  можливих 
шляхів  надання  взаємної  допомоги  щодо  запобігання 
деструктивним  інформаційним  впливам  і  надзвичайним 
ситуаціям,  координація  оперативного  реагування  на  них  і 
ліквідація  їхніх  наслідків  [15].  У  розвиток  ініціативи  глав 
держав  ШОС  відбувся  круглий  стіл  «ШОС:  клімат  довіри  і 
інформаційна  безпека»  (2009  р.),  у  якому  взяли  участь 
керівники структур  організації,  представники дипломатичного 
корпусу,  експерти  з  питань  інформаційної  безпеки.  Під  час 
зустрічі  обговорювались  особливості  функціонування 
інформаційного  простору  ШОС,  можливості  країн  регіону  у 
сфері  інформаційної  безпеки,  необхідність  протидії 
використанню  інформаційних  технологій  у  злочинних, 
терористичних  і  військово-політичних  цілях,  оскільки 
інформаційний складник став чутливим аспектом у діяльності 
кожної держави. Учасники зустрічі також підтримали ідею про 
встановлення  міжнародно-правового  режиму  у  сфері 
інформаційної  безпеки,  оскільки  використання  інформаційних 
технологій  і  впливів  у  реальних  збройних  конфліктах  набуло 
геополітичного  характеру,  зокрема,  наводилися  приклади 
проведення  спеціальних  інформаційних  операцій  під  час 
бойових  дій  на  Балканах,  Північному  Кавказі,  в  Афганістані, 
Іраку  та  інше.  Експерти  зазначали,  що  локальні  воєнні 
конфлікти  з  використанням  інформаційних  озброєнь 
безпосередньо  безпеці  держав  ШОС  не  загрожують,  однак 
наведені дані центру Східної Азії та Інституту Далекого Сходу 
свідчать,  що  проблема  інформаційних  воєн  у  регіоні  ШОС 
реально існує [16].

Ініціативи Росії щодо міжнародної інформаційної безпеки 
просуваються на  рівні  ООН, ШОС, БРІКС, СНД. Зокрема,  на 
рівні СНД було прийнято рішення про Концепцію формування 
інформаційного  простору  СНД  з  урахуванням  відповідних 
національних  і  спільних  інтересів,  включаючи  інформаційну 
безпеку,  а  практичні  заходи  щодо  реалізації  співробітництва 
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передбачалося  здійснювати  у  формі  взаємних  консультацій, 
координації  та  кооперації  наукових  досліджень,  розробки  і 
виробництва  відповідних  засобів  захисту  інформації,  а  також 
через  виконання  державами  взятих  на  себе  зобов язань.ʼ  
Зокрема,  планувалося  забезпечити  розробку  міждержавних 
договорів,  національних  нормативних  правових  актів  і 
нормативно-методичних  документів,  що  регламентують 
відносини  і  дії  суб єктів  в  інформаційній  сфері;  розробкуʼ  
правових  механізмів  недопущення  в  СНД  протизаконних 
інформаційних впливів на свідомість особистості і суспільства; 
активізацію  діяльності  компетентних  правоохоронних  органів 
держав-учасниць  СНД  щодо  попередження  та  припинення 
правопорушень  в  інформаційній  сфері;  законодавче 
стимулювання  розвитку  інформаційної  індустрії  в 
державах-учасницях  СНД  і  насамперед  виробництво  засобів 
захисту  інформації;  співробітництво  держав-учасниць  СНД  з 
підготовки кадрів у сфері  забезпечення інформаційної безпеки. 
Проте ці  ініціативи не  були реалізовані,  і  на сучасному етапі 
держави-учасниці  СНД  розглядають  взаємодію  у  сфері 
інформаційної  безпеки  на  основі  двосторонніх  міждержавних 
договорів, які стосуються обміну конфіденційною інформацією, 
законного  перехоплення  телекомунікацій,  діяльності  ЗМІ  під 
час збройних конфліктів чи терористичних актів. Було визнано 
доцільним  розвивати  співпрацю  в  даній  сфері  за  такими 
напрямами,  як  обмін  інформацією  про  ознаки  і  факти 
кібертероризму,  про  наміри  й  діяльність  терористичних 
організацій  у  сфері  інформаційно-телекомунікаційних 
технологій, обмін досвідом щодо захисту інформаційних систем 
об єктів  національної  критичної  інфраструктури,  проведенняʼ  
аналізу  національних  законодавств  про  наявність  у  них 
відповідальності  за дії,  що мають ознаки кібертероризму [17]. 
Держави-учасниці Співдружності  Незалежних Держав визнали 
за  необхідне  ініціювати  внесення  змін  у  національні 
законодавства,  спрямованих  на  встановлення  кримінальної 
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відповідальності  за  несанкціоноване  поширення  інформації  з 
обмеженим  доступом,  яка  зберігається  й  обробляється  в 
електронно-обчислювальних  машинах,  автоматизованих 
системах, комп ютерних мережах або на інших інформаційнихʼ  
носіях.  Також розглядалася  можливість  створення  контактних 
пунктів  при  оперативних  підрозділах  органів  безпеки  і 
спеціальних  служб  з  протидії  комп ютерній  злочинності  зʼ  
цілодобовим режимом роботи, до функцій яких буде зараховано 
організацію  оперативного  виконання  звернень  у  межах 
міжнародної  взаємодії  при  розслідуванні  комп ютернихʼ  
злочинів.  На рівні  співробітництва  з  країнами БРІКС у сфері 
інформаційної  безпеки  Росія  ініціює  просування  Проекту 
конвенції  з  міжнародної  інформаційної  безпеки,  оскільки 
пошуки компромісу в ежах ООН залежать від позиції США та їх 
союзників,  які  не  сприймають  підходів  РФ  до  встановлення 
правил  щодо  обмеження  інформаційних  озброєнь.  Крім  того, 
Бразилія,  Індія,  ПАР  і  Китай  мають  власне  бачення  протидії 
новим  інфозагрозам,  зважаючи  передусім  на  захист 
національних інтересів, а не інтерів Росії в БРІКС [18].

Отже, суперечності  співробітництва країн БРІКС у сфері 
інформаційної  безпеки  свідчать,  що  ефективність  боротьби  з 
новими високотехнологічними озброєннями залежить не лише 
від  заходів,  здійснюваних  на  рівні  національних  інститутів  і 
регіональних  організацій,  на  які  покладено  загальні  завдання 
забезпечення  інформаційної  безпеки,  але  й  від  координації 
безпекової політики та міжнародного співробітництва держав на 
багатосторонній  основі,  передусім  на  рівні  ООН  і  її 
спеціалізованих  установ,  що  відповідають  за  міжнародну 
безпеку.
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Режим  доступу  :  http://www.ria.ru/world/20120307/58789 
2964.html

The article deals with risks and perspectives of security system  
on terms  of  international  relations,  the  strategies  qf  the  regional  
organizations,  of  informative  safety  are  analysed  within  the  
framework of intergovernmental strategies

Keywords:  globalization,  information  security,  regionalal  
organizations, cibersecurity, post-crisis world, intellectualization of  
society, BRICS.

В  статье  проанализированы  стратегии  региональных  
международных  организаций  в  сфере  информационной  
безопасности,  общие  и  отличительные  факторы  их  
деятельности,  определены  перспективы  обеспечения  
информационной  и  кибербезопасности  региональных  
сообществ с разным уровнем информационного развития. 

Ключевые  слова: глобализация,  информационная 
безопасность,  региональные  организации,  кибербезопасность,  
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