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The article deals with the principles of creating a special theory of administrative 

and legal regulation of information security, analyzing the process of its analogy with 
physical laws, analyzing the threats and dangers to interests and the whole 
informational  safety, affecting the simulation process, define the principles of 
constructing and researching the models of information security of social systems  em.   

Administrative-legal regulation of information security is due to the need for 
public administration processes of the formation and use of information resources, the 
creation and application of information systems and information security of social 
systems.  To a large extent, information security is due to the need for administrative 
regulation of information relations in various areas that form the system itself and 
maintain its integrity.  The administrative and legal principles of information security 
of social systems should ensure the ideal state of activity of the subjects, the system 
and its models.  Selected concrete administrative and legal principles of information 
security, such as physical formulas, create its model.  Of course, for each social system, 
the model of information security is individual.  Creation and construction of the model 
should take place on the basis of simple and optimal, as a stream of light, 
administrative and legal principles. 

Our theory takes into account the fact that the advanced modeling and forecasting 
of the chosen model, as well as the creation of an ideal (final) goal, has a positive and a 
negative side.  Focusing on providing basic features, sometimes insignificant and 
secondary, from the point of view of tasks, one can skip those features that are 
objectively significant.  For example, during a reconstruction that is like physical 
research, it is a source of experimental data in analysis and cognition, the link between 
objects can be misconceived and their dependence on consequences, resulting in 
wrong conclusions.  Reconstruction, in the case of a test and study of the model, is used 
instead of experimental tests with the original, tests which are impossible or 
inexpedient. 

 
Keywords: special theory; information security; modeling; administrative-legal 

regulation; safety of social systems. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fundamental and applied researches   
in practice of leading scientific schools - ISSN 2313-7525 

 
Volume 24, Number 6, 2017 

Lysenko, S.  
Special theory of 
administrative…  

 

Volume 24, Number 6, 2017 
61 

 

Спеціальна теорія адміністративно-правового регулювання 
інформаційної безпеки 
 

С.О. Лисенко  
 

Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна 
 

В статті розглянуто принципи створення спеціальної теорії адміністративно-правового регулювання 
інформаційної безпеки, досліджується процес її аналогії із фізичними законами, аналізуються загрози та 
небезпеки інтересам та всій інформаційній безпеці, що впливають на процес моделювання, визначаються 
принципи побудови та дослідження моделей інформаційної безпеки соціальних систем.  

 
Ключові слова: спеціальна теорія; інформаційна безпека; моделювання; адміністративно-правові 

регулювання; безпека соціальних систем. 
 
Вступ  

 
Загальною метою всього дослідження є створення 

Загальної теорії безпеки всього (ЗТБВ), яка б 
пояснювала та регулювала всі процеси забезпечення 
безпеки суспільства, являє собою ціль до якої слід 
ставитись як до створення Загальної теорії відносності 
А.Ейнштейна. Метою є розробка, викладення та 
доведення загальних законів розвитку та безпеки, які б 
доводились вишуканими універсальними формулами. 
За планом, виведення простої та доступної Загальної 
теорії безпеки всього може бути доведено після 
створення та розробки законів Спеціальної теорії 
адміністративно-правового регулювання інформаційної 
безпеки соціальних систем (СТАПРІБСС) різних рівнів 
складності, які відсічуть зайві нормативні ускладнення 
в законодавстві.  

 
Дослідницьке завдання 

 
У всесвіті все підкоряється та розвивається за 

раціональними та простими законами фізики та 
синергетики. Навіть світлова та теплова енергії 
передаються по прямій лінії, тобто найпростішим та 
найкоротшим шляхом, що забезпечує найбільший сенс 
та економію (Mitio Kaku, 2017). А чому закони безпеки 
суспільства повинні створюватись складними та 
розвиватись не найкоротшим та найраціональнішим 
шляхом?  

  
Виклад основного матеріалу та дискусія 

 
Перепрошую, але не завжди світловий луч 

розповсюджується по прямій. На кордоні двох станів, 
повітря та вода, або повітря та скло, світло змінює свій 
напрямок. Чому? Тому що завдання світла - досягти до 
своєї мети за найкоротший та найшвидший шлях. 
Зрозуміти наші думки допоможе аналогія із 
небезпечною ситуацією. В морі починає тонути красива 
дівчина, рятівник біжить по ляжу її спасати. Рятівник 
може побігти по прямій до води і відразу пропливти по 
діагоналі до дівчини. Але тоді він більше часу проведе в 
плаванні, що займе більше часу, тому що людина пливе 
довше ніж біжить. Рятівник може також добігти до 
найближчого місця до дівчини і звідти вже пливти. 

Проте загальний шлях який він повинен пройти занадто 
великий. Тобто оптимальний маршрут буде пролягати 
десь між вищевказаними крайностями. Так і світло, 
обирає найоптимальніший шлях в двох різних 
середовищах, де в нього буде витрачено найменше часу 
для досягнення цілі. 

 Створюючи цю теорію, слід виводити красиві та 
прості закони безпеки за аналогією із фізичними. В 
подальшому, виведені закони слід перетворювати на 
нормативні акти для впровадження в суспільстві. Це 
забезпечить прозорість, зрозумілість та простоту у 
соціальних відносинах. За для досягнення своєї мети ми 
створимо систему аналогій, де б фізичні величини мали 
свого двійника із показників сфери безпеки та права. 

Із знання фізики ми розуміємо, що все навколо 
складається із атомів та молекул, існування та 
відносини яких підкоряються законам фізики. Все що 
нас оточує навколо є суспільством, а конкретно 
соціальними системами різного рівня складності, і все 
це є матерією. А матерія, як знаємо, складається із 
атомів та молекул. Якщо атоми та молекули, їх 
взаємодію, якості та рух, можливо описати та пояснити 
завдяки законів фізики та за допомогою її формул, то 
властивості суспільства, його соціальних систем, 
відносини в середині, теж повинні підкорятись 
аналогічним законам та формулам (Goking, 2017). 

Безпека виконує в суспільстві роль загальної 
об`єднуваної сили, клею, на кшталт сили гравітації у 
фізиці. Гравітація є основою всіх фізичних законів в 
Загальній теорії відносності А.Ейнштейна. Безпека - 
частина суспільства, тому закони безпеки можуть бути 
описані тими ж фізичними формулами. Вважаємо, що 
можливо вивести СТАПРІБСС, яка буде описуватись 
законами та формулами подібними до аналогічних 
фізичних.  

Із закону фізики відомо, що сила гравітації 
пропорційна масам тіл та зворотно пропорційна 
квадрату відстані між ними (Mitio Kaku, 2017). 
Проводячи аналогію цього ствердження із суспільством, 
пропонуємо, що сила безпеки називатиметься - 
стабільність соціальної системи, вона може бути 
тотожна гравітації. Тому що для поняття безпеки у нас 
заготовлена інша аналогія. Більше того фізичне поняття 
"сила" тотожне юридичному поняттю "рівень", в даному 
контексті. Рівень (сила) стабільності прямо залежить від 
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розмірів та щільності соціальної системи та зворотно 
пропорційна відстані між системами або їх складовими 
елементами.  

В середині всесвіту, на  рівні сонячних систем та в 
середині атомів діють одночасно дві сили. Перша сила в 
середині атому, яка притягує електрони (з негативним 
зарядом) до атому (з позитивним зарядом), одночасно 
існує сила, що відштовхує електрон, не даючи йому 
впасти на атом. Вони притягуються та відштовхуються 
одночасно. Аналогічно, в середині соціальної  системи 
діють дві сили, які визначаються поняттям "рівень". Це, 
по-перше, рівень розвитку соціальної системи, який 
виштовхує складові, намагаючись розширити межі 
соціальної системи для її збільшення та вдосконалення. 
А друга, рівень безпеки, який з`єднує систему, не даючи 
їй розвалитись. Так виглядає фізичне або природне 
поняття - єдність та боротьба протилежностей, в 
суспільстві, в соціальній системі. 

Інший постулат, який слід проаналізувати в нашій 
теорії - фізична енергія залежить від швидкості та сили 
тяжіння (маси), відома формула Е=мС2 (Goking, 2017). 
Стабільність соціальної системи, від якої залежить її 
надійність, це теж енергія. Вона залежить від об`єму та 
маси інформації в системі. А швидкість обігу інформації 
аналогічна фізичній швидкості. Безперебійне 
функціонування всіх інформаційних процесів в 
соціальній системі, їх оптимальну швидкість повинна 
забезпечувати інформаційна безпека. Тому виникає 
необхідність дослідити запропоновану нами Спеціальну 
теорію адміністративно-правового регулювання 
інформаційної безпеки соціальних систем (СТАПРІБСС). 

Як зазначалось раніше, вищевказані фізичні процеси 
відбуваються на рівні зоряних систем і галактик, 
навкруги яких рухаються в постійних орбітах планети 
та супутники, не падаючі на їх поверхні. Теж саме ми 
спостерігаємо в середині атомів. Ці закони регулюються 
квантовою фізикою. Тому вважаю, що при розробках 
майбутніх Спеціальної теорії адміністративно-
правового регулювання інформаційної безпеки 
соціальних систем та Загальної теорії безпеки всього 
слід брати аналогію законів квантової фізики. Особливо 
це припущення доречне, якщо згадати, що всі процеси в 
організмі людини мають фізичну (обмін речовин) та 
електричну (розумова, аналітико-синтетична 
діяльність) основи.  

Адміністративно-правове регулювання 
інформаційної безпеки обумовлено необхідністю 
державного управління процесами формування і 
використання інформаційних ресурсів, створення і 
застосування інформаційних систем і 
забезпечення62інформаційної безпеки соціальних 
систем. В значній мірі інформаційна безпека обумовлена 
потребою адміністративного регулювання 
інформаційних відносин у різних сферах, що утворюють 
саму систему та підтримують її цілісність (Ademoglu, 
Robinson, 2017).  

Адміністративно-правові засади інформаційної 
безпеки соціальних систем повинні забезпечувати 
ідеальний стан діяльності суб`єктів, системи та її 
моделей. Обрані конкретні адміністративно-правові 
засади інформаційної безпеки, на кшталт фізичних 
формул, створюють її модель.  Звичайно, для кожної 

соціальної системи модель інформаційної безпеки є 
індивідуальною. Створення та побудова моделі повинна 
відбуватись на основі простих та оптимальних, як потік 
світла, адміністративно-правових засад. 

Серед науковців, які займаються даною 
проблематикою, доцільно виділити наступних: 
К.Бєляков, Л.Задорожня, М.Коваль, В.Брижко, 
В.Цимбалюка, Д.Довгаль, Б.Кормич, Г.Виноградова, 
В.Заросило, Є.Скулиш, А.Марущак, Р.Калюжний, 
В.Ліпкан, А.Подоляка, Н.Банчук, А.Мовчан, І.Арістова та 
інші. 

Процес забезпечення інформаційної безпеки 
соціальних систем будується згідно з чинним 
законодавством і корпоративними нормативними 
актами. Будь-який аналогічний процес пов'язаний з 
суб'єктивним сприйняттям і тлумаченням правових 
норм, що регулюють дані відносини, самими суб'єктами. 
Відносини виникають у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки соціальних систем, регулюються, 
перш за все, Конституцією України ст. 17. Так само 
регулювання відбувається відповідно до Законів 
України «Про інформацію», «Про Національну програму 
інформатизації», а в завершенні Накази та Інструкції 
щодо соціальних систем, закріплені в їх статутах або в 
протоколах. 

Усвідомлюючи, що модель інформаційної безпеки, до 
якої слід досягти соціальній системі, є їх обраною метою, 
керівництво та фахівці з безпеки (вони – суб’єкти), 
обирають шляхи досягнення. А ніяк не раніше, інакше 
буде негативний процес. Для досягнення певної мети, як 
вказувалось раніше із рятівником та пучком світла, 
завжди існує кілька шляхів. Суб’єкти інформаційної 
безпеки обирають шляхи досягнення ідеальної моделі, 
враховуючі наявні загрози та ризики. Процедури та 
кроки вибору регламентуються адміністративно-
правовими засадами інформаційної безпеки соціальної 
системи за вказаними принципами. 

Такий шлях побудови моделі інформаційної безпеки 
вважається найбільш розумним, з огляду на те, що всі 
учасники процесу чітко усвідомлюють завдання, 
уявляють кінцеву мету та унеможливлюють зайві та 
хибні вчинки. На жаль, в нашому суспільстві вбачається 
тенденція до безглуздих вчинків, коли реформи 
проводяться без певного сенсу. Таке враження, що 
реформи проводяться заради реформ. Гірше, коли зміни 
та реформи проводяться задля мети, що не є ідеальною 
моделлю для соціальної системи, а виключно для 
вузького кола осіб. Таке положення справ приводить до 
деградації суспільства, а в подальшому до руйнування 
та зникнення всієї соціальної системи (Kissinger, 2015).  

Головною рисою запропонованої СТАПРІБСС є 
закріплення в даному процесі закономірностей та 
зв’язків предметів і явищ, притаманних соціальній 
системі. Процес моделювання базується на законах 
відображення і загального зв’язку, за законами аналогії, 
завдяки цьому самі моделі інформаційної безпеки 
розглядаються, як об’єкт в процесі аналізу та пізнання 
(Kormich, 2004). 

Самі засоби моделювання залежать від особливостей 
досліджуваного об’єкта-системи, зв’язків між його 
складовими, цілями його діяльності і прийомів 
моделювання. З боку адміністративних процесів, при 
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моделюванні має місце тричленний підхід: суб’єкт 
пізнання (людина) – модель – об’єкт пізнання 
(соціальна система, явище). Засади здійснення і 
загальних зв’язків є об’єктивною основою використання 
моделі, як проміжної ланки в процесі пізнання і аналізу 
самої моделі. За нашим задумом, це загальний лінійний 
процес. При впровадженні моделей в конкретних 
випадках в конкретних соціальних системах, звичайно, 
виникає певна кількість додаткових перемінних, але то 
вже конкретний випадок і на загальну теорію він 
впливати не буде. Правила впровадження конкретних 
випадків та вирішення завдання із додатковими 
перемінними будуть досліджені та викладені в межах 
теорії. 

Закономірності відображення основних якостей 
моделі, забезпечують відповідність між моделлю та 
кінцевою ціллю, тобто метою її створення. Відповідність 
являє собою певну сторону адміністрування засад 
моделювання і виявляється в спільності ознак моделі і 
кінцевої цілі (мети моделювання). Така єдність є 
основною рисою: у кожному конкретному випадку 
моделювання вона залежить від цілей підприємства та 
його інтересів. Простіше кажучи, ціль складається із 
набору основних інтересів, але формується у певну 
кінцеву форму (Tsimbalyuk, 2004).  

Звичайно річ іде про спільні інтереси суб`єктів та 
складових соціальної системи. Всілякі розбіжності в 
інтересах повинні регулюватись інформаційної 
безпекою. Слід зауважити, що в межах теорії ми 
поділяємо інтереси на два види: інтереси безпеки та 
інтереси розвитку. Інтереси безпеки, за визначенням та 
аналогією із фізикою, є негативними, вони мають за 
мету поєднання соціальної системи, а в своєму 
ідеальному значенні, рівні, вони прагнуть до мінімуму 
(наприклад, інтерес мати найменше аварій, хвороб 
тощо). Інтереси розвитку, навпаки, ми назвали 
позитивними, це тільки в науковому сенсі, аналогічно 
фізиці, тому що вони мають за мету розширення та 
розірвання соціальної системи, в своєму ідеальному 
значенні, рівні, вони прагнуть до максимуму 
(наприклад, інтерес мати більше коштів, територій 
тощо). Але, згідно принципу єдності та боротьби 
протилежностей, також принципу існування соціальної 
системи, ці два інтереси не можуть розвиватись один 
без одного. Вони доповнюють один одного та ідеально 
співіснують в певному балансі, який ми виведемо в 
межах теорії. Головним принципом визначення закону 
балансів має бути принцип рівноваги інтересів та 
загроз. 

Модель інформаційної безпеки кожної соціальної 
системи являє собою динамічну систему. Дана система 
застосовується, як обмеження із безлічі взаємодіючих 
складових елементів, що об’єднані в структурну 
цілісність з новими властивостями, відмінними від 
властивостей кожного елемента соціальної системи, 
взятого окремо. Системний підхід дозволяє аналізувати 
та виявляти характер зв’язків між обраною моделлю та 
кінцевою метою застосування даної моделі, виділити 
суттєві, з точки зору завдань, типи цих зв’язків, 
встановити закономірності, в силу яких зв’язок між 
елементами утворює цілісну систему (Lipkan, Baskakov, 
2013). 

Моделі, що розробляються для створення 
інформаційної безпеки соціальних систем, є загальними, 
тому що не можливо врахувати всі особливості кожної 
конкретної ситуації. Тільки після отримання низки 
моделей, підбору більш привабливої для себе, 
виконавець повинен адаптувати модель, тобто обрати 
шляхи досягнення, для своєї соціальної системи або 
ситуації, після чого оформити її у вигляді інструкцій або 
наказів.  

Спеціальна теорія адміністративно-правового 
регулювання інформаційної безпеки соціальних систем 
(СТАПРІБСС) ставить за мету розробку моделей безпеки, 
викладення основних принципів моделювання 
інформаційної безпеки та заосбів наукового пізнання 
законів моделювання. Основним засобом пізнання та 
аналізу пропонується обрати метод реконструкції.  

СТАПРІБСС враховує той факт, що завчасне 
моделювання та прогнозування обраної моделі, а також 
створення ідеальної (кінцевої) мети, має позитивну і 
негативну сторони. Зосередившись на забезпеченні 
основних ознак, іноді несуттєвих і другорядних, з 
погляду завдань, можна пропустити ті ознаки, які 
об’єктивно є суттєвими. Наприклад, під час 
реконструкції, яка на кшталт фізичних досліджень, є 
джерелом дослідних даних під час аналізу та пізнання, 
може бути невірно оцінений зв’язок предметів, та їх 
залежність від наслідків, в результаті можна отримати 
невірні висновки. Реконструкція, у разі випробування та 
дослідження моделі, використовується замість 
дослідних випробувань із оригіналом, випробування з 
яким неможливі або недоцільні. 

Розробка моделей інформаційної безпеки для 
соціальних систем будується в залежності від 
потенціальних та існуючих загроз. Перелік загроз 
визначається із переліку основних інтересів соціальної 
системи. Ми стверджуємо, що із виникненням інтересу, 
одночасно виникає певна потенційна та існуюча загрози 
цьому інтересу, які можливо виявити. При чому, загрози 
бувають внутрішніми та зовнішніми. Ці постулати теж 
підлягають дослідженню під час розробки теорії.  

Затвердження адміністративно-правових засад 
реконструкції в інформаційній безпеці соціальних 
систем, які будуть виведені під час розробки теорії, 
сприяють перевірці та отриманню нової інформації. 
Доцільність її впровадження має сенс тому, що із 
впливом часу втрачаються сліди та якості предметів та 
явищ. Реконструкція залишається єдиним методом, що 
забезпечує відтворення і дослідження процесів обігу та 
використання інформації, як єднальної сили соціальних 
систем (Maruschak, 2007). 

 
Висновки  

 
Аналізи та оцінка моделей дозволяють виявити 

причинно-наслідкові зв’язки, процесів розвитку 
соціальної системи та інших явищ, що відбуваються в 
середині та зовні системи, та впливають на її розвиток. 
Суб’єктивна сторона складу правопорушення (психічне 
ставлення людини до суспільно-небезпечного діяння і 
його наслідків у формі умислу або необережності) також 
може бути вивчена за допомогою аналізу та оцінки 
моделей, виявляючи найбільш очевидні мотиви та 
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наявність у них відповідних навичок, необхідних для 
здійснення правопорушення в інформаційній сфері 
(Nesteruk, Osovetsky, Nesteruk, 2003). 

СТАПРІБСС буде мати просту та зрозумілу структуру. 
Для використання моделей інформаційної безпеки 
соціальних систем необхідний чіткий порядок та 
регулювання. Обрані механізми будуть мати за мету 
регламентування всього процесу, щоб суб`єкти, які 

будуть використовувати моделювання, повинні знати 
всі закони та формули моделювання, порядок їх 
побудови. На стадії розробки СТАПРІБСС, суб’єкти її 
забезпечення повинні мати чітке уявлення про існуючі 
закони їх аналогію та значення для обраної моделі 
інформаційної безпеки. 

 

  

 
 
Література / References 
 
Kormich, B.A. (2004). Information security: organizational and legal basis. 

Kiev, Condor. [in Ukrainian] 
Кормич, Б. А. (2004). Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. 

Київ, Кондор. 
Tsimbalyuk, V. (2004). Information security of entrepreneurial activity: 

definition of the essence and content of the concept in the conditions of 
Ukraine's entry into the information society (global cybercivilisation). 
Entrepreneurship, economy, law, 3, 88-95. [in Ukrainian] 

Цимбалюк, В. (2004). Інформаційна безпека підприємницької діяльності: 
визначення сутності та змісту поняття за умов входження України 
до інформаційного суспільства (глобальної кіберцивілізації). 
Підприємництво, господарство, право, 3, 88–95. 

Lipkan, V.A., Baskakov, V. Yu. (2013). Administrative-legal regime of restricted 
access information in Ukraine. Kyiv, FOP Lipkan. [in Ukrainian] 

Ліпкан, В. А., Баскаков, В. Ю. (2013). Адміністративно-правовий режим 
інформації з обмеженим доступом в Україні. Київ, ФОП Ліпкан. 

Nesteruk, G. F., Fahruddinov, R. S., Nesteruk, F. G. (2005). On the issue of 
developing tools for monitoring the security of the corporate network. 
Collection of reports VIII International conf. SCM. St. Petersburg, PGETU. 
[in Russian] 

Нестерук, Г. Ф., Фахрутдинов, Р. Ш., Нестерук, Ф. Г. (2005). К вопросу о 
разработе инструментальных способов для мониторинга 
защищенности корпоративной сети. Сборник докладов VIII 
Междунар. конф. SCM. Санкт-Петербург,  СПГЕТУ. 

Maruschak, A.I. (2007). Information law: Access to information: a tutorial. Kiev, 
CST. [in Ukrainian] 

Марущак, А. І. (2007). Інформаційне право: Доступ до інформації : 
навчальний посібник. Київ, КНТ. 

Nesteruk, G. F., Osovetsky, LG, Nesteruk, FG (2003). Adaptive model of neural 
network information security systems. Perspective Information 
Technologies and Intelligent Systems, No. 3, 45-56. [in Ukrainian] 

Нестерук, Г. Ф., Осовецкого, Л. Г., Нестерук, Ф. Г. (2003). Адаптивна 
модель нейромережевих систем інформаційної безпеки. 
Перспективні інформаційні технології та інтелектуальні системи, 
№ 3, 45-56. 

Mitio Kaku, (2017). Physics of the Future, 5th edition. Moscow. [in Ukrainian] 
Мітіо Каку, (2017). Фізика майбутнього, 5-е видання. Москва. 
Ademoglu, D., Robinson, D. (2017). Why do nations collapse, 2nd form. Kiev, 

Our format. [in Ukrainian] 
Аджемоглу, Д., Робінсон, Д. (2017).  Чому нації занепадають, 2-ге вид. 

Київ,  Наш формат. 
Kissinger, G. (2015). World order Moscow, AST. [in Ukrainian] 
Кісінджер, Г. (2015). Світовий порядок. Москва, АСТ. 
Goking S. (2017). The shortest history of time. Kharkiv, KSD. [in Ukrainian] 
Гокінг, С. (2017). Найкоротша історія часу. Харків, КСД. 
 
 
 

 


