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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах пріоритетна роль забезпечення 
стабільного функціонування інформаційної сфери належить державі. Саме на 
державу як основний регулятор суспільних процесів покладено важливу місію, що 
цілеспрямовує та стимулює розвиток інформаційної сфери, не допускає негативних 
проявів цього розвитку, а навпаки -  прискорює перехід України до якісно нової 
стадії розвитку -  інформаційного суспільства. За цих обставин сформувалася 
залежність національної безпеки держави від забезпечення її інформаційної 
складової, що зростає в силу розвитку інформаційних технологій і сучасних 
глобалізаційних процесів. Тому, в умовах посилення зовнішніх загроз і небезпек, а 
також соціально-економічної та суспільно-політичної кризи, що спостерігається в 
Україні, особливої актуальності набувають питання інформаційної безпеки в системі 
національної безпеки. При цьому, аналіз шляхів ефективності адміністративно- 
правового забезпечення інформаційної безпеки здійснюється з урахуванням 
міжгалузевого характеру адміністративних правовідносин. У цьому контексті постає 
необхідність приведення національного законодавства України до міжнародних 
стандартів згідно задекларованим зовнішньополітичним пріоритетам.

У даній роботі пропонується розглянути інформаційну безпеку як визначальний 
компонент національної безпеки, що регулюється адміністративним правом. Ця 
галузь права володіє необхідним арсеналом засобів, які дозволяють на практиці 
якісно і своєчасно реагувати на факти, що негативно впливають на регулювання 
суспільних відносин у процесі забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Тому 
очевидна необхідність комплексного дослідження інформаційної безпеки 
обумовлює актуальність обраної теми дисертаційної роботи, зумовлює її об'єкт і 
предмет, мету та завдання.

Серед сучасних вітчизняних авторів загальнотеоретичних наукових праць у 
галузі адміністративного та інших галузей права, які заклали фундамент для 
дослідження цієї теми варто зазначити: М.І. Ануфрієва, І.В. Арістову,
Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурку, О.О. Бандурку, Д.О. Беззубова, К.І. Белякова, 
Ю.П. Битяка, І.Л. Бородіна, В.М. Брижка, Ю.П. Бурила, В.Л. Грохольського, 
Є.В. Додіна, 0.1. Дубенка, В.О. Заросила, В.І. Курила, М.Н. Курка, Г.М. Линника,
A. І. Марущака, А.М. Подоляку, І.Б. Тацишина, Р.С. Свистовича, В.О. Хорошка,
B. С. Цимбалюка, Д.Ю. Шпенова та інших. Серед зарубіжних вчених значний 
внесок у розгляд цієї проблеми внесли С. Алексеев, І. Бачило, В. Лопатін, Л. Серов,
A. Стрельцов, Е. Тоффлер, І. Панарін, Т. Рона та інші.

У цьому відношенні інформаційна безпека протягом двох останніх десятиліть є 
об'єктом актуальних наукових досліджень у різних галузях знань. Освітлення 
загальнотеоретичних та окремих аспектів забезпечення інформаційної безпеки на 
монографічному та дисертаційному рівні здійснено багатьма вітчизняними та 
зарубіжними дослідниками, такими як: І.Л. Бачило, І.Р. Березовська, Б.А. Кормич,
B. А. Ліпкан, Г.М. Линник, О.В. Литвиненко, Ю.Є. Максименко, А.І. Марущак, 
Н.Р. Нижник, О.В. Олійник, В.В. Остроухое, Г.Г. Почепцов, 0 .0 . Тихомиров та ін.
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Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, опублікованих 
останніми роками, враховуючи нещодавні зміни чинного законодавства в сфері 
інформаційної безпеки, можна стверджувати про відсутність у вітчизняній 
юридичній науці комплексного дослідження щодо формування концептуальних 
теоретико-правових засад адміністративно-правового забезпечення інформаційної 
безпеки в Україні.

Разом з тим, питання адміністративно-правового забезпечення інформаційної 
безпеки не були предметом комплексного дослідження. Крім того, їм практично не 
приділялося належної уваги у науковій літературі та публікаціях. Отже, потреба 
наукової розробки даного напряму обумовлена необхідністю теоретичного 
обґрунтування, вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 
інформаційної безпеки, напрацювання науково обґрунтованих пропозицій з цього 
питання та рекомендацій, спрямованих на подальше вдосконалення 
правозастосовної практики у цій сфері.

Окреслене визначає актуальність роботи і створює умови для формування нової 
адміністративно-правової парадигми забезпечення інформаційної безпеки з 
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Удосконалення правових, 
організаційних аспектів забезпечення інформаційної безпеки має стати 
пріоритетним напрямком державної політики України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям 
дослідження належить до числа пріоритетних у галузі адміністративного права. 
Роботу виконано відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» та Стратегії сталого 
розвитку «Україна 2020». Дисертація знаходиться у форматі реалізації наукової 
теми «Правове забезпечення інформаційної сфери України» Пріоритетних напрямів 
розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених постановою загальних 
зборів Національної академії правових наук України від від 24 вересня 2010 року 
№14-10. Дослідження виконано у межах науково-дослідної роботи Міжрегіональної 
Академії управління персоналом «Теоретико-методологічні засади становлення 
української державності і соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та 
психологічні проблеми» на 2014-2018 рр. (номер державної реєстрації 
0113Ш07698).

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради 
Міжрегіональної Академії управління персоналом, протокол № 10 від 27 листопада 
2013 року.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є системний аналіз стану 
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні, розробка 
конкретних рекомендацій та пропозицій теоретичного, методологічного та 
організаційно-правового значення, спрямованих на підвищення ефективності 
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України. Для 
досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі основні задачі:

-  визначити характерні ознаки, що притаманні адміністративно-правовому 
забезпеченню інформаційної безпеки та сформулювати авторську дефініцію
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«адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки», яка б повністю і 
всебічно охопила раніше визначені ознаки;

-  дослідити трансформацію інформаційної сфери та її роль в забезпеченні 
інформаційної безпеки;

-  розглянути права, свободи та інтереси в сучасному інформаційному 
суспільстві;

-  з’ясувати основні засади, напрями і принципи державної політики щодо 
інформаційної безпеки, механізми її реалізації та пріоритети розвитку;

-  дослідити пріоритетні напрями забезпечення інформаційної безпеки на 
сучасному етапі розвитку суспільства;

-  визначити шляхи вдосконалення організаційно-правових механізмів щодо 
участі недержавних суб’єктів у забезпеченні інформаційної безпеки;

-  розкрити сутність та виявити особливості інформаційного протиборства;
-  узагальнити зарубіжний досвід забезпечення інформаційної безпеки в 

сучасних умовах глобалізації;
-  розробити концепцію превентивних заходів в системі інформаційної безпеки 

України та запропонувати важливі напрями її впровадження.
О б’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в сфері 

інформаційної безпеки України.
Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки в Україні.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність 

загальнонаукових і спеціально юридичних методів пізнання, зумовлених метою й 
особливостями досліджуваної проблематики. Діалектичний метод пізнання 
правових явищ дав можливість вирішити поставлені завдання щодо аналізу сутності 
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні (пп. 1.1).

За допомогою системного підходу в процесі аналізу явища інформаційної 
безпеки розглянуто необхідні суспільні зв’язки і складові суспільства та держави в 
процесі забезпечення інформаційної безпеки, як взаємопов’язане ціле (пп. 1.2, 2.2, 
2.3). Застосування методів аналізу та синтезу сприяло визначенню ознак системи 
інформаційної безпеки, системи управління і системи забезпечення інформаційної 
безпеки (пп.1.1, 2.1). Із використанням методу класифікації окреслено види 
національних інтересів в інформаційній сфері (пп. 1.3, 3.1.), досліджено загрози 
інформаційній безпеці (п. 3.1), підходи до визначення базових понять дослідження 
(розділ 1, пп. 2.2, 3.1); метод порівняльного аналізу використаний при вивченні 
новітніх досліджень вітчизняної та зарубіжної науки адміністративного права, 
нормативно-правових актів з досліджуваної проблеми (розділ 3).

Нормативною основою дисертації стали нормативно-правові акти сучасного 
національного законодавства, проекти законів та інших нормативних документів. У 
дисертації також вивчено міжнародні та зарубіжні нормативно-правові акти у сфері 
забезпечення інформаційної безпеки.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному вивченні 
сучасних проблем забезпечення інформаційної безпеки в Україні. У результаті 
проведеного дослідження розроблено концепцію превентивних заходів у системі
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інформаційної безпеки, сформульовано низку нових наукових положень та 
висновків, які виносяться на захист:

вперше:
-  визначено характерні ознаки адміністративно-правового забезпечення 

інформаційної безпеки як об’єкта правової науки, серед яких головними є: 1) 
похідний характер інформаційної безпеки від національної безпеки; 2) система 
державних органів управління в сфері інформаційної безпеки; 3) діяльність даних 
органів щодо реалізації і захисту інтересів особи, держави та суспільства в 
інформаційній сфері; 4) захист інформаційного простору від інформаційних загроз; 
5) прийняття нормативних актів, які забезпечують інформаційну безпеку особи, 
держави, суспільства. Сформульована авторська дефініція «адміністративно-правове 
забезпечення інформаційної безпеки» як комплекс превентивних дій економічного, 
політичного, юридичного, технологічного та організаційного характеру, 
спрямованих на попередження, виявлення і ліквідацію загроз інтересам особи, 
держави та суспільства в інформаційній сфері;

-  виокремлено освіту, науку та виховання як запоруку національного 
інформаційного розвитку та інтелектуального потенціалу країни;

-  акцентовано увагу на рекламній діяльності та рекламі як складовій частині 
інформаційних правовідносин, які потребують надійної інформаційної безпеки;

-  обґрунтовано і розкрито інформаційну безпеку особи, що характеризується 
захищеністю її психіки та свідомості від небезпечних інформаційних впливів;

-  розглянуто інформаційне протиборство як засіб отримання інформаційної 
переваги у світовому та національному просторі;

-  розроблено концепцію превентивних заходів у системі інформаційної безпеки 
України -  комплекс заходів, спрямованих на якість аналізу, попередження та 
контроль можливості появи реальних та потенційних загроз, своєчасних заходах 
щодо їх попередження і вжиття заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків загроз 
і злочинних дій;

удосконалено:
-  єдину стратегію реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки, 

мета якої розвинути повноцінний інформаційний простір України;
-  організаційно-правові механізми забезпечення інформаційної безпеки, завдяки 

яким забезпечується захист національних інтересів країни та її громадян в 
інформаційній сфері;

-  наукові підходи щодо аналізу і прогнозування загроз інформаційній безпеці 
держави;

дістали подальшого розвитку.
-  дослідження підходів адміністративно-правового забезпечення інформаційної 

безпеки як додаткової умови щодо віднесення інформаційної безпеки до об’єкта 
адміністративно-правової науки;

-  теоретичні обґрунтування формування та функціонування системи органів 
державного управління та недержавних організацій інформаційною безпекою 
України, а також чіткого визначення їхнього адміністративно-правового статусу;
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-  теоретичні положення стосовно використання зарубіжного досвіду реалізації 
адміністративно-правових засад забезпечення інформаційної безпеки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані теоретичні висновки і практичні пропозиції були впроваджені 
та можуть бути використані:

-  у правотворчій діяльності -  отримані результати дослідження дають 
можливість удосконалити законодавство в галузі інформаційної безпеки та усунути 
його недоліки (акт впровадження народного депутата України Ничипоренка В.М. 
від 21 вересня 2016 р.);

-  у правозастосовній діяльності -  при прогнозуванні можливих небезпек для 
інформаційного простору держави;

-  у науково-дослідній діяльності -  для проведення подальших досліджень 
проблем забезпечення інформаційної безпеки особи, держави і суспільства. Окремі 
положення дослідження використовуються в науково-дослідній роботі у правовій 
сфері, що проводиться в Національній академії Служби безпеки України (акт 
впровадження від 05 грудня 2016 р.).

-  у навчальному процесі -  при розробці нормативних курсів з дисциплін 
«Адміністративне право України», «Державне будівництво та місцеве 
самоврядування», «Порівняльне конституційне право» (акт впровадження ПрАТ 
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» від 
28 березня 2016 р.).

Особистий внесок здобувача. Запропоноване дослідження виконано 
дисертантом одноосібно з використанням досягнень науки адміністративного права. 
Результати дисертаційної роботи, що репрезентуються положеннями наукової 
новизни та висновками, одержані автором особисто. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, у дисертації використані виключно ті положення та 
ідеї, що належать дисертанту.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 
обговорювалися на засіданнях кафедри, доповідалися на таких наукових 
конференціях: «Становлення та розвиток української державності: актуальні 
проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку 
суспільства» (м. Київ, 14 листопада 2013 р.); «Правова держава: досвід, можливості, 
механізми формування в сучасній Україні» (м. Київ, 24 квітня 2014 р.); «Молодь, 
освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської 
інтеграції» (м. Київ, 25 квітня 2014 р.); «Актуальні питання теорії та практики 
застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» (м. Київ, 11 липня 
2014 р.); «Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання 
економіки, права, соціології, освіти і культури)» (м. Київ, 12 листопада 2015 р.); 
«Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії» (14 
квітня 2016 р.).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції відображено 
в вісімнадцяти опублікованих наукових працях, з яких: шість наукових статей у 
фахових виданнях України, чотири у наукових виданнях інших держав (з них дві -  у
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виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз), вісім тез доповідей 
і повідомлень на науково-практичних конференціях.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
що включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки, обсяг основного тексту 
-  180 сторінок, список використаних джерел містить 187 найменувань на 19 
сторінках, додатки викладено на 5 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження інформаційної безпеки, 
визначено зв’язок теми дисертації з науковими програмами, сформульована мета, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, вказана наукова новизна, 
теоретичне і практичне значення роботи, особистий внесок автора, відображені 
апробації і публікації основних результатів дисертаційного дослідження.

Розділ 1. «Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання в 
контексті інформаційної безпеки України» присвячено розгляду
загальнотеоретичного дослідження адміністративно-правового регулювання в 
контексті інформаційної безпеки.

У підрозділі 1.1. «Інформаційна безпека як предмет адміністративно-правового 
регулювання» розкрито основні концептуальні положення інформаційної безпеки і її 
значення як об’єкта адміністративно-правових знань, проаналізовано різні погляди 
на розуміння її сутності у вітчизняній науці.

При визначенні змісту поняття «інформаційна безпека» виокремлено декілька 
підходів окреслення сутності цього феномена, зокрема розуміння інформаційної 
безпеки як: захищеності інформації та інфраструктури; стану захищеності життєво 
важливих інтересів особи, держави та суспільства; через комплекс прав людини; 
виду суспільних інформаційних правовідносин, пов’язаних зі створенням, 
розповсюдженням, зберіганням та використанням інформації; складову 
національної безпеки, процес управління загрозами і небезпеками, за якого 
забезпечується інформаційний суверенітет України.

Автором наголошено, що інформаційна безпека є складовою частиною 
інформаційних технологій. Проте виникає проблема формування низки негативних 
аспектів, які пов’язані з використанням інформаційних технологій: незаконне 
використання авторських прав, несанкціонований доступ до приватної та секретної 
інформації на всіх рівнях, несанкціонований вплив на комп’ютерні системи з метою 
виведення їх з ладу з допомогою спеціальних програм.

За окремими видами, зазначено, що система суб’єктів забезпечення 
інформаційної безпеки включає дві складові: систему державних органів та систему 
громадських організацій, які реалізують державну політику інформаційної безпеки в 
сучасних умовах.

Автором запропоновано власну дефініцію «адміністративно-правове
забезпечення інформаційної безпеки» -  комплекс превентивних дій економічного, 
політичного, юридичного, технологічного та організаційного характеру,
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спрямованих на попередження, виявлення і ліквідацію загроз інтересам особи, 
держави та суспільства в інформаційній сфері.

У підрозділі 1.2. «Правове регулювання інформаційної сфери та її роль в 
забезпеченні інформаційної безпеки» досліджуються концептуальні засади 
державної політики України в інформаційній сфері.

Дисертант акцентує увагу, що пріоритетне місце серед напрямів державного 
управління займає управління інформаційною сферою. При цьому, метою 
державного управління в інформаційній сфері на сучасному етапі є забезпечення 
нагальних потреб особи і суспільства як стратегічного ресурсу розвитку.

Крім того, простежено, що забезпечення інформаційної безпеки є неможливим у 
разі несформованості інформаційного суспільства. Існує думка, що для створення 
цілісної моделі інформаційного суспільства та індустрії інтелектуальних 
інформаційних технологій Україні необхідно розбудовувати телекомунікаційну 
інфраструктуру шляхом залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій; мобілізувати 
науку, освіту, промисловість, гуманітарну, медійну сфери і бізнес на пріоритетних 
напрямах розвитку інформаційного суспільства, побудованого на знаннях.

У підрозділі 1.3. «Інформаційні права, свободи та інтереси як пріоритети 
інформаційної безпеки» зазначено, що основні напрями забезпечення інформаційної 
безпеки пов'язані з такими суб'єктами, як особа, держава, суспільство. Саме захист 
їхніх інтересів, прав, свобод щодо правовідносин в інформаційній сфері потребує 
правового регулювання. Проаналізовано погляди науковців стосовно права людини 
на інформацію як пріоритетного інформаційного права людини. Конституція 
України, в ст. 17 задекларувала, що захист «...інформаційної безпеки є 
найважливішою функцією держави, справою всього Українського народу». Крім 
того, саме Основний Закон України закріпив цілий комплекс прав і свобод людини і 
громадянина, що визначають її правовий статус у сфері інформаційних відносин.

Відмічено, що адміністративно-правовий статус особи становлять права, 
свободи, охоронювані законом інтереси особи та гарантії їх реалізації, а також 
обов’язки особи у сфері адміністративних правовідносин, що опосередковують усі 
види зв’язків між державою та особою.

Автором аргументовано, що в основу визначення безпеки покладено поняття 
законного інтересу -  це потреба суб'єкта в здійсненні його прав і свобод в умовах 
трансформації сфери інформаційної безпеки.

Стверджено, що категорія «інтерес» не існує сама по собі, а є частиною тріади: 
цінності, інтереси та цілі. Здійснений аналіз дає змогу визначити категорію 
«інтерес» в інформаційній сфері як наявність умов і засобів задоволення 
усвідомленої потреби шляхом цілеспрямованої діяльності, реальної можливості 
суб’єктів суспільних відносин, що захищається законом і суспільством. У свою 
чергу реалізація основних прав і свобод громадян в інформаційній сфері відноситься 
до числа національних інтересів усіх держав.

Розділ 2. «Комплексне забезпечення інформаційної безпеки держави та її 
організація» визначає сучасний стан основних напрямів діяльності держави в сфері 
забезпечення інформаційної безпеки.
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У підрозділі 2.1. «Основні положення державної політики щодо забезпечення 
інформаційної безпеки» досліджено характеристики державної політики у сфері 
інформаційної безпеки.

Визначаються основні принципи національної інформаційної політики, а саме: 
розвиток інформаційної сфери, безпеки, оборони, пріоритетних галузей економіки, 
фінансової та грошової системи, соціальної сфери, галузей екології та використання 
природних ресурсів, науки, освіти і культури, міжнародного співробітництва.

Дисертантом обґрунтовано багатовекторний характер інформаційної безпеки, що 
обумовлюється неоднорідністю суспільних відносин у досліджуваній сфері.

Констатується, що інформаційна безпека є однією з основних складових 
національної безпеки країни. При цьому акцентується, що якісне проведення 
національної інформаційної політики є запорукою успіху в політичній, військовій, 
економічній, соціальній та інших сферах державної діяльності. Оскільки 
впровадження такої інформаційної політики може істотно впливати на зниження 
соціальної напруги та розв’язання зовнішньополітичних і військових конфліктів.

У підрозділі 2.2. «Особливості забезпечення інформаційної безпеки у  різних 
сферах життя суспільства» аналізуються правові засади управління у сфері 
рекламної діяльності, досліджуються адміністративно-правові засади управління у 
сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, роль інституцій 
громадянського суспільства у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Визначено 
освіту, науку та виховання як ціннісні рецептори адміністративно-правового 
забезпечення інформаційної безпеки.

З’ясовано, що інформаційне суспільство, яке розвивається внаслідок обігу 
інформації, породжує експансію іноземного інформаційного продукту рекламного 
характеру та інших загроз. Акцентовано увагу на такій ефективно діючій константі 
як інформаційна безпеки особи, що характеризується захищеністю свідомості від 
небезпечних інформаційних впливів. Це, насамперед, спекулятивні технології 
маніпулювання, серед яких дезінформування, переконання, навіювання, вплив мас- 
медіа тощо. З метою захисту від негативних впливів автором запропоновано 
створення якісного інформаційно-психологічного забезпечення як складової 
частини національної безпеки України.

У підрозділі 2.3. «Участь недержавних суб’єктів у  здійсненні державного 
управління в сфері інформаційної безпеки» досліджено включення інститутів 
громадянського суспільства у систему захисту інформаційної безпеки, що забезпечує 
вирішення відповідних завдань завдяки активної участі громадськості, їх 
компетентності та професіоналізму.

Обґрунтовано доцільність розробки механізму співпраці громадських об’єднань та 
неурядових організацій з органами державної влади в напрямку забезпечення 
інформаційної безпеки.

Доведено, що нагальною потребою є необхідність прийняття Закону України «Про 
інформаційну безпеку України». Визначено систему правового регулювання стосовно 
недержавного забезпечення національної безпеки та її інформаційної складової, а 
також засад громадського контролю за діяльністю органів державної влади і місцевого 
самоврядування.
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В свою чергу, підкреслено, що можливість колегіально впливати за допомогою 
громадських обговорень на державу та суспільство в цілому є одним із способів 
формування іміджу держави за рахунок інтелектуального капіталу. Ці заходи можуть 
бути реалізовані за умови інтеграції зусиль як входження в єдиний європейський 
інтелектуальний простір.

Розділ 3 «Адміністративно-правові практики в контексті інформаційної 
безпеки України та сучасних світових процесів» присвячений розгляду стану та 
удосконаленню правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки в 
умовах глобалізації інформаційного простору.

У підрозділі 3.1. «Сутнісні механізми та особливості стратегічного
інформаційного протиборства» простежено, що загрози від спекулятивно 
налаштованих (ворожих, агресивних) інформаційних впливів нагально ставлять 
питання інформаційної безпеки. Обґрунтовано, що основним засобом ведення 
інформаційного протиборства є національні й транснаціональні засоби масової 
інформації, а також будь-які інші інформаційні мережі, здатні впливати як на світогляд, 
політичні погляди, правову свідомість, духовні ідеали та ціннісні настанови окремої 
людини, так і на суспільство в цілому. Виділено пріоритетні особливості 
інформаційного протиборства: відносно низька вартість створення засобів
інформаційного протистояння і крах статусу традиційних державних кордонів у 
процесі підготовки та проведення інформаційних операцій.

Зазначається перелік національних інтересів особи, держави та суспільства, що 
підлягає ряду потенційних загроз та небезпек, серед яких необхідно виділити 
наступні:

-  спекулятивне маніпулювання інформацією, яка виражається у цілеспрямованій 
дезінформації, поширенні недостовірної, неповної або упередженої інформації, а 
також її приховування або перекручування;

-  порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина в сфері 
масової інформації шляхом витіснення українських інформаційних агентств, засобів 
масової інформації з внутрішнього інформаційного ринку і посилення залежності 
духовної, економічної і політичної складових суспільного життя України від 
закордонних інформаційних структур;

-  створення монополій на формування, одержання і поширення інформації в 
Україні, у тому числі з використанням телекомунікаційних систем.

У підрозділі 3.2. «Міжнародні аспекти інформаційної безпеки в умовах 
глобалізації» досліджено світовий досвід забезпечення інформаційної безпеки в 
контексті зростання глобальних загроз і небезпек, розроблено магістральні 
напрямки політики щодо захищеності життєво важливих інтересів особи, держави та 
суспільства в умовах глобального розвитку.

Зокрема, зазначається необхідність співробітництва та запозичення позитивного 
досвіду інших країн у забезпеченні інформаційної безпеки та стратегічних 
напрямків побудови інформаційного суспільства в Україні.

У зв’язку з цим, автором наголошено на необхідності подальшої імплементації 
положень міжнародних правових актів і гармонізації законодавства держав, що 
входять у відповідні регіональні співтовариства в системі інформаційної безпеки.
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При цьому серед можливих напрямів співробітництва передбачається сприяння 
розробці міжнародної правової бази і вироблення єдиного понятійно- 
категоріального апарату в контексті інформаційної безпеки.

Акцентовано, що значна кількість держав світу (зокрема, США, Велика Британія, 
Франція, Німеччина) певною мірою протидіють інформаційним війнам латентного та 
очевидного характеру. Для цього на практиці створюються спеціальні органи і 
підрозділи як механізми мобільного реагування. Підкреслено, що в Україні гостро 
стоїть питання якісної протидії спекулятивним маніпуляціям іноземних держав в 
українському інформаційному просторі.

У підрозділі 3.3. «Пріоритетні напрями впровадження концепції превентивних 
заходів в системі інформаційної безпеки України» розроблено концепцію 
превентивних заходів в системі інформаційної безпеки України, що пропонується у 
представленій дисертаційній роботі.

1. Формування державної політики з метою забезпечення інформаційної безпеки. 
При цьому варто врахувати досвід міжнародних інституцій та законодавчі інновації.

2. Удосконалення адміністративно-деліктного законодавства в сфері 
інформаційної безпеки України.

3. Створення спеціалізованої служби, основним завданням якої б стало 
забезпечення координації дій всіх державних та недержавних інституцій у сфері 
інформаційної безпеки України. Констатовано, що забезпечення інформаційного 
суверенітету України з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні 
та за її межами, а також функціонування державних інформаційних ресурсів 
покладено на Міністерство інформаційної політики.

4. Реформування законодавства в сфері інформаційної безпеки. В свою чергу, 
розглядаючи адміністративно-правове регулювання інформаційної сфери як якісну 
основу забезпечення інформаційної безпеки держави, варто зазначити, що упродовж 
останніх років законодавча база України в інформаційній сфері поповнилася низкою 
законів, таким чином приводячи своє законодавство до європейських стандартів. 
Саме тому розробка національної правової бази, її гармонізація з міжнародними 
інституціями, тобто приведення відносин у сфері інформації у відповідність до 
міжнародних стандартів сприятиме зміцненню інформаційної безпеки України та 
зростанню її міжнародного авторитету як демократичної і правової держави.

5. Забезпечення програм відкритого доступу до публічної інформації та 
створення ефективних умов щодо її отримання. Вироблення таких норм може бути 
потужним кроком на шляху лібералізації та демократизації національного 
законодавства.

6. Реформування наявної системи електронного урядування сприятиме 
мінімізації бюрократичності, зростанню відкритості і прозорості діяльності органів 
управління та поступовому відходу від тотального використання паперової 
технології на основі багатоканальних технічних інформаційних засобів для 
убезпечення особистості, держави та суспільства.

7. Розробка цілісної теорії загроз сприятиме узгодженню дій суб’єктів, що діють в 
різних сферах життєдіяльності суспільства і держави з питань адекватного мобільного 
реагування на виявлені потенційні і реальні загрози і небезпеки.
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висновки

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 
проблеми -  визначення сутності, правового регулювання, особливостей забезпечення 
інформаційної безпеки та окреслення шляхів їх вдосконалення.

На підставі наукового осмислення теоретичних положень юридичної науки та 
інших суміжних наук, аналізу чинного законодавства України, сформульовано ряд 
висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 
Основні з них такі:

1. Виокремлено такі ознаки адміністративно-правового забезпечення
інформаційної безпеки: нормативно-правова база з питань забезпечення
інформаційної безпеки; органи, сили та засоби забезпечення інформаційної безпеки; 
забезпечення збалансованого існування інтересів особи, держави та суспільства в 
інформаційній сфері; інформаційна безпека є складовою національної безпеки; 
координація діяльності елементів системи забезпечення інформаційної безпеки на 
усіх рівнях державного управління; проведення державної політики щодо 
забезпечення інформаційної безпеки.

Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки -  це комплекс 
превентивних дій економічного, політичного, юридичного, технологічного та 
організаційного характеру, спрямованих на попередження, виявлення і ліквідацію 
загроз інтересам особи, держави та суспільства в інформаційній сфері.

2. Інформаційна сфера зазнала наступних трансформаційних змін: обмеження 
трансляції російських телеканалів; створення Міністерства інформаційної політики; 
заборона російського кінопродукту; розробка концепції інформаційної безпеки; 
підтримка виробництва вітчизняного кінопродукту. Інформаційна сфера є 
інтегруючою основою життєдіяльності особи, держави та суспільства, а 
забезпечення інформаційної безпеки визнається однією з концептуальних основ 
його подальшого розвитку.

3. В сучасному інформаційному суспільстві фундаментальне значення має право 
на інформацію як самостійне, основоположне конституційне право громадянина, що 
тісно пов’язане з іншими конституційними правами та в окремих випадках гарантує 
їх ефективну реалізацію. Інформаційні права людини -  це гарантовані державою 
можливості людини задовольняти її потреби в отриманні, використанні, поширенні, 
охороні та захисті необхідного для життєдіяльності обсягу інформації.

4. Основними засадами державної політики щодо забезпечення інформаційної 
безпеки визначено захист інформаційних прав і свобод людини, захист державної 
безпеки в інформаційній сфері та захист національного інформаційного ринку, 
економічних інтересів держави в інформаційній сфері, національних виробників 
інформаційної продукції. Напрямами політики є забезпечення інформаційного 
суверенітету України; удосконалення державного регулювання розвитку 
інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних 
передумов для розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, 
впровадження новітніх технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та 
світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну; активне
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залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією, зловживаннями 
службовим становищем, іншими явищами, які загрожують національній безпеці 
України; забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на 
свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у 
діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і 
переслідування журналістів за політичні позиції; застосування комплексних заходів 
щодо захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації 
інформаційної сфери України. Основним принципом державної політики щодо 
забезпечення інформаційної безпеки є конструктивне поєднання зусиль особи, 
держави та громадянського суспільства. Крім того, єдність і взаємозв'язок напрямів 
державної політики щодо інформаційної безпеки можливо забезпечувати 
визначеними на законодавчому рівні правовими механізмами, серед яких: чітко 
сформульованими цілями і завданнями державної політики у цій сфері; 
забезпеченням взаємодії державних і громадських інститутів з реалізації 
міжвідомчих напрямів державної політики забезпечення інформаційної безпеки; 
забезпеченням загальнодержавного керівництва, координації та контролю у сфері 
інформаційної безпеки. Сьогодні для України, на наш погляд, пріоритетним 
логічним кроком на шляху до інформаційного майбутнього є розробка цілісної 
гнучкої динамічної державної політики інформаційної безпеки, яка враховуватиме 
багатоаспектність явища інформаційної безпеки, перспективні тенденції змін 
інформаційного простору, особливості геополітичного становища, економічного 
стану країни і знайде своє відображення в суспільній свідомості, а також на 
правовому концептуально-доктринальному рівні та на рівні ефективного 
інформаційного законодавства, що має систематизований характер.

5. Пріоритетними напрямами забезпечення інформаційної безпеки на сучасному 
етапі розвитку суспільства визначено інформаційні відносини в галузі реклами, 
освіти, науки та виховання, а також інформаційно-психологічну безпеку особи.

Зроблений аналіз дає підстави дійти висновку, що пересічна людина зазнає 
маніпулятивного впливу не баченого досі обсягу інформації різними каналами. 
Насамперед, це новини, комерційна реклама, політична пропаганда, наукові, 
художні та інші твори, що розповсюджуються як за допомогою звичайних 
друкованих видань, так і Інтернету, що є відповідними інструментами маніпуляції 
свідомістю.

Розглянуто освіту, науку та виховання як запоруку успіху національного 
інформаційного розвитку. Обґрунтовано необхідність вітчизняних кваліфікованих 
фахівців, які б могли на належному рівні протидіяти зростаючій інформаційній 
активності іноземних держав щодо українського інформаційного простору. 
Підкреслено, що збереження та розвиток інтелектуального потенціалу країни, 
створення сприятливих економічних, правових і соціально-політичних умов, 
необхідних для розвитку науки і підготовки наукових кадрів, якісний рівень 
пріоритетних завдань державної політики, дозволяють духовно відродити Україну, 
перетворити її в єдину інтелектуальну європейську державу на засадах національної 
та соціальної злагоди, державності та народності.
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6. Шляхи вдосконалення організаційно-правових механізмів щодо участі 
недержавних суб’єктів у забезпеченні інформаційної безпеки:

- на законодавчому рівні слід закріпити механізми співпраці громадських 
організацій з інститутами публічної влади при формуванні політики інформаційної 
безпеки;

- створити власні інформаційні агенства з залученням висококваліфікованих 
фахівців для здійснення збору, аналізу, обробки та доставки інформації у світі;

- формування розгалуженої системи інформаційних служб, котрі б поширювали 
уявлення про Україну під кутом зору власних політичних, економічних, безпекових 
та інших інтересів;

- здійснення повноцінного телеканалу для мовлення за кордоном, що 
поширюватиме об’єктивну інформацію про Україну, сприятиме формуванню її 
позитивного іміджу, а також відкриє можливості до інтернаціонального діалогу та 
культурного обміну;

- прийняти Закон України «Про інформаційну безпеку України», в якому 
закріпити правові засади діяльності в Україні закордонних державних і 
недержавних інституцій іноземного фінансування. Вирішення цих питань зумовлено 
необхідністю захисту національних інтересів громадян, суспільства і держави від 
негативних інформаційних та інформаційно-психологічних впливів.

7. Інформаційне протиборство -  це форма боротьби, що містить у собі 
використання спеціальних (політичних, економічних, дипломатичних, військових, 
технічних та ін.) методів, прийомів і засобів для впливу на інформаційне 
середовище протилежної сторони з метою захисту національних інтересів.

Ключові особливості інформаційного протиборства: відносно низька вартість 
створення засобів інформаційного протистояння та крах статусу традиційних 
державних кордонів при підготовці та проведенні інформаційних операцій. Основним 
засобом ведення інформаційного протиборства є національні й транснаціональні ЗМІ, а 
також будь-які інші інформаційні мережі, здатні впливати на світогляд, політичні 
погляди, правову свідомість, духовні ідеали та ціннісні настанови як окремої людини, 
так і на суспільство в цілому.

8. Узагальнюючи зарубіжний досвід забезпечення інформаційної безпеки, 
зазначено, що значна кількість держав світу приділяє особливу увагу інформаційній 
безпеці, створюють спеціальні органи і підрозділи для боротьби з інформаційними 
війнами. Підкреслено, що в Україні поки що немає можливості протиставити достатню 
кількість кваліфікованих фахівців, які б могли на належному рівні протидіяти 
зростаючій інформаційній активності іноземних держав щодо українського 
інформаційного простору. Саме тому Україна має використовувати досвід 
розвинутих країн, що певною мірою мають напрацювання у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки, зокрема досвід Європейського Союзу. Проаналізовано 
модернізацію геополітичної боротьби держав, зокрема, розвиток процесу глобалізації 
на початку XXI століття. Розглянуто процеси глобалізації, які передбачають якісно 
новий рівень міждержавного співробітництва та її конкурентоздатності на 
міжнародному рівні, а також стратегію європейського вибору України. 
Прогнозовано, що вирішення проблем інформаційної безпеки в межах Європейського
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союзу передбачає створення спільної стратегії європейської інформаційної безпеки, 
протидії кібервійни, інформаційному тероризму і боротьбі з інформаційною 
злочинністю. Акцентовано, що вступ України до Ради Європи, членство в 
Європейській телерадіомовній спілці полегшують її входження в європейський і 
разом з тим світовий масово-комунікаційний простір, надають нових можливостей 
для укладання міждержавних угод із сусідніми країнами про транскордонне теле- і 
радіомовлення, а також змогу поглиблювати кооперацію і співпрацю між 
європейськими та вітчизняними масово-комунікаційними системами.

9. Ключовими напрямами впровадження концепції превентивних заходів в 
системі інформаційної безпеки України є:

1) формування державної політики інформаційної безпеки з відповідними 
органами;

2) удосконалення адміністративно-деліктного законодавства в сфері 
інформаційної безпеки України;

3) створення спеціалізованої служби, основним завданням якої б стало 
забезпечення координації дій всіх державних та недержавних інституцій у сфері 
забезпечення інформаційної безпеки України.

4) реформування законодавства, що стосується інформаційної безпеки;
5) забезпечення програм відкритого доступу до публічної інформації та 

створення ефективних умов щодо її отримання;
6) реформування наявної системи електронного урядування;
7) розробка цілісної теорії загроз.
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АНОТАЦІЇ

Лісовська Ю.П. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної 
безпеки в Україні. -  На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. -  Міжрегіональна Академія управління персоналом. -  Київ, 
2017.

У дисертації комплексно досліджено засади адміністративно-правового 
забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

Визначено ознаки адміністративно-правового забезпечення інформаційної 
безпеки, поняття адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки; 
роль інформаційної сфери в забезпеченні інформаційної безпеки. Розглянуто 
інформаційні права, свободи, інтереси особи, суспільства та держави. Дається 
характеристика державній політиці інформаційної безпеки, механізмам її реалізації 
та пріоритетам розвитку. Здійснено аналіз стану та розкрито проблеми 
адміністративно-правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки, а 
також аналіз нормативно-правових актів, що регулюють питання функціонування 
сфери інформаційної безпеки. Визначено і розкрито шляхи вдосконалення
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організаційно-правових механізмів участі недержавних суб’єктів у забезпеченні 
інформаційної безпеки. Досліджено сутність, виділено особливості інформаційного 
протиборства. Розглянуто міжнародні аспекти забезпечення інформаційної безпеки 
України в сучасних умовах активізації глобальних впливів. Окрему увагу приділено 
концепції превентивних заходів в системі інформаційної безпеки України та 
запропоновано важливі напрями її впровадження.

Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, адміністративно-правове 
забезпечення інформаційної безпеки, інформаційна сфера, інформаційне 
суспільство, інформаційна політика, інформаційне протиборство, загрози 
інформаційній безпеці.

Лисовская Ю.П. Административно-правовое обеспечение информационной 
безопасности в Украине. —На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.07 -  административное право и процесс; финансовое право; 
информационное право. -  Межрегиональная Академия управления персоналом. -  
Киев, 2017.

В диссертации комплексно исследованы основы административно-правового 
обеспечения информационной безопасности в Украине.

Определены признаки административно-правового обеспечения 
информационной безопасности; роль информационной сферы в обеспечении 
информационной безопасности. Рассмотрены информационные права, свободы, 
интересы личности, общества и государства. Дается характеристика 
государственной политике информационной безопасности, механизмам реализации 
и приоритетам развития. Осуществлен анализ и раскрыты проблемы 
административно-правового регулирования отношений в сфере информационной 
безопасности, а также анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
функционирования сферы информационной безопасности. Определены и раскрыты 
пути совершенствования организационно-правовых механизмов участия 
негосударственных субъектов в обеспечении информационной безопасности. 
Исследована сущность, выделены особенности информационного противоборства. 
Рассмотрены международные аспекты обеспечения информационной безопасности 
Украины в современных условиях активизации глобальных воздействий.

Раскрывается методология исследования, генезис понятия «безопасность» и 
«информационная безопасность». С учетом использования различных 
методологических подходов дается авторское определение термина 
«административно-правовое обеспечение информационной безопасности».

В диссертации подчеркивается и аргументируется необходимость упорядочить 
нормы, устанавливающие информационное законодательство, путем принятия 
Информационного кодекса и Закона Украины «Об информационной безопасности 
Украины».

Наработаны конкретные предложения по совершенствованию действующего 
законодательства по данному вопросу и повышения эффективности
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функционирования системы административно-правового регулирования отношений 
в указанной сфере.

Сформулированы направления внедрения концепции превентивных мер в 
системе информационной безопасности Украины: формирование государственной 
политики информационной безопасности с соответствующими органами; 
усовершенствования административно-деликтного законодательства в сфере 
информационной безопасности Украины; создание специализированной службы, 
основной задачей которой стало бы обеспечение координации действий всех 
государственных и негосударственных институтов в сфере обеспечения 
информационной безопасности Украины; реформирования законодательства, 
касающегося информационной безопасности; обеспечение программ открытого 
доступа к публичной информации и создание эффективных условий для ее 
получения; реформирования существующей системы электронного управления; 
разработка целостной теории угроз.

Ключевые слова: информация, информационная безопасность,
административно-правовое обеспечение информационной безопасности, 
информационная сфера, информационное общество, информационная политика, 
информационное противоборство, угрозы информационной безопасности.

Lisovska Y.P. Administrative and legal providing of information security in 
Ukraine. -  Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of a Candidate of Law, specialty 12.00.07 -  
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Personnel Management. -  Kyiv, 2017.

The dissertation studied the complex administrative and legal principles of information 
security in Ukraine.

Features of administrative and legal information security, administrative and legal 
concepts of information security; the role of information in the sphere of information 
security were outlined.

Information rights, freedoms and interests of individuals, society and the state in the 
sphere of information were considered. The characteristics of public policy in the sphere 
of information security were given and the mechanism of its implementation and 
development priorities was described.

The analysis of the situation and the problem of administrative and legal regulation of 
relations in the field of information security and analysis of regulations governing the 
operation of information security were done.

Ways of improving of the institutional and legal mechanisms for the participation of 
non-state actors in ensuring information security were determined. The essence and 
peculiarities of confrontation in the sphere of information were researched.

International aspects of providing the information security of Ukraine in modem 
conditions of intensification of global influences were considered.
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Special attention is paid to the concept of the precautionary measures in the sphere of 
information security system in Ukraine and important directions of its implementation 
were suggested.

Keywords: information, information security, administrative and legal information 
security, information area, information society, information policy, information 
confrontation, threat to information security.




