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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
У статті пропонуються до розгляду окремі питання щодо доктринального визначення інформаційної безпеки як комплексної правової категорії, з екстраполяцією на
триєдину його сутність: об’єкт правового регулювання, об’єкт правових наукових
досліджень та об’єкт вивчення у навчальній дисципліні «Інформаційне право». Пропонується за сутністю інформаційну безпеку розглядати у триєдності – як сферу
суспільних відносин, як підгалузь інформаційного права, як навчальну дисципліну.
Ключові слова: право, інформація, безпека, регулювання, інформаційна безпека,
інформаційне право.

Цимбалюк Віталій
Степанович,
професор кафедри
адміністративного
права юридичного
факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

Бабінська Аліса
Володимирівна,
магістрант кафедри
адміністративного
права юридичного
факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

22

Проблематика інформаційної безпеки була, є і буде
актуальною в теорії та практиці багатьох галузей
права, зокрема й в адміністративному праві. Це зумовлено усвідомленням ролі інформації як суспільного ресурсу, поряд із речами та енергією. Сучасні
інформаційні технології, зокрема технології електронної телекомунікації, створюють нові можливості
державного управління. Однак вони мають і зворотний бік – масове маніпулювання суспільством, громадською думкою для загострення соціальних конфліктів тощо. Очевидно, що суспільні відносини
щодо інформації потребують не лише приватноправового, але і публічноправового регулювання для їх
охорони, захисту тощо в контексті прав людини. Про
важливість інформаційної безпеки в юриспруденції
свідчить і те, що вона зазначена як конституційноправова категорія (ст. 17 Конституції України) [1].
Незважаючи на прийняття за роки незалежності
Україні значної кількості законодавчих актів, де інформація є об’єктом правовідносин, зокрема щодо
регулювання правових відносини, пов’язаних із персональними даними [2], однозначного розуміння інформаційної безпеки важко досягти. Це є свідченням
відсутності її однозначного формулювання у правовій доктрині, зокрема в доктрині інформаційного
права, про що свідчить і багате різноманіття визначень
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інформаційної безпеки її дослідниками (І. Арістова, В. Баскаков, К. Бєляков, В. Гавловський, В. Гурковський,
О. Золотар, Б. Кормич, В. Ліпкан,
Р. Калюжний, В. Костицький, Ю. Максименко, А. Марущак, В. Настюк,
В. Пилипчук, В. Стоєцький, М. Швець
та іншими).
Як зазначається в окремих публікаціях, проблематика сутності та
змісту категорії «інформаційна безпека» в науковій літературі розкривається неоднозначно, подібно до
поняття «безпека» [12, c. 30]. Така
невизначеність знаходить вираження
й у викладанні окремих навчальних
дисциплін у вищих навчальних закладах, зокрема за спеціалізацією
«Інформаційне право», що негативно
в подальшому відбивається на якості
правового регулювання щодо інформаційної безпеки.
Мета цієї публікації – звернути
увагу наукової громадськості на пошук
консенсусу у формулюванні поняття
«інформаційна безпека» як доктринальної категорії, зокрема в доктрині
інформаційного права, де інформаційна безпека розглядається як базова,
для пояснення необхідності виділення
його як комплексної галузі права, що
знаходить своє вираження і на рівні
галузевого законодавства: законодавства про інформацію.
Виклад окремих результатів нашого дослідження пропонується почати з історичного аспекту. Перша
спроба законодавчого визначення інформаційної безпеки була зроблена
в Концепції Національної програми
інформатизації [20]. Відповідно до
цього нормативно-правового акта інформаційна безпека – це комплекс
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нормативних документів з усіх аспектів використання засобів обчислювальної техніки для оброблення
та зберігання інформації обмеженого доступу; комплекс державних
стандартів із документування, супроводження, використання, сертифікаційних випробувань програмних
засобів захисту інформації; банк засобів діагностики, локалізації та профілактики комп’ютерних вірусів, нові
технології захисту інформації з використанням спектральних методів, високонадійні криптографічні методи
захисту інформації тощо.
До цього законодавчого визначення спробу формулювання інформаційної безпеки як стану було
здійснено на рівні підзаконного нормативно правового акта Уряду України [5].
Досить ґрунтовний конструктивний критичний аналіз таких підходів до формулювання змісту інформаційної безпеки було здійснено в низці
публікацій [6, с. 12–19]. При цьому
зазначається, що для одних вона –
стан, для інших – процес, діяльність,
здатність, захищеність, система гарантій, властивість, функція, прояв
суспільних відносин тощо. З усього
зазначеного лише вираження змісту
інформаційної безпеки як прояву суспільних відносин має сенс у контексті
функціональної сутності законодавства. Тобто законодавство як вершина
права регулює лише суспільні відносини. Усе інше є похідним від них за
предметними ознаками.
Однак комплексні наукові дослідження проблематики залишаються
поза увагою розробників проектів окремих законодавчих актів. Наприклад,
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у проекті Закону «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України» (ст. 3) інформаційна
безпека розглядається як «захищеність життєво важливих інтересів
суспільства, держави і особи, якою
виключається заподіяння шкоди через неповноту, несвоєчасність, недостовірність інформації, через негативні наслідки функціонування
інформаційних технологій або внаслідок розповсюдження інформації,
забороненої для розповсюдження законами України» [3, c. 4].
На наш погляд, це надмірно
ускладнене формулювання демонструє не лише публічноправове визначення надмірного патерналізму
держави. Також у такому формулюванні робиться спроба публічноправовим регулюванням охопити
неосяжне: бажання законодавчого закріплення функції держави взяти на
себе визначення, яка саме інформація є «достовірною» чи «недостовірною», «зіпсованою», а яку треба заборонити як вияв загрози чи виклик для
безпеки. Нами вважається, що держава не може і не повинна мати монополії на всю інформацію. Вона може
сприяти плюралізму в інформаційній
сфері суспільства на принципі співвідношення потреб та інтересів особи
та соціальних утворень.
Щодо визначення ознак інформаційної безпеки пропонується звернути увагу на дослідження Б. Кормича [4, c. 109–110], який визначає
їх у комплексі відповідно до принципових положень, віддзеркалених
у Конституції України за обумовленістю специфіки її як предмета права.
Його наукові положення пропону-
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ється викласти в такій інтерпретації
щодо формування доктрини публічноправового регулювання інформаційної безпеки як вияву (чи виду, чи
напрямку) національної безпеки:
1. Інформаційна безпека – це вид
інформаційної діяльності певних
суб’єктів. Тобто діяльність з підтримання інформаційної складової національної безпеки охоплює певну
частину відокремлених від інших напрямків діяльності держави. На перетині цих напрямків формується сфера
державної діяльності, що пов’язана з
підтриманням балансу потреб, інтересів в інформаційному просторі щодо
безпеки людини, суспільства, а отже і
держави за законодавчо визначеними
параметрами як бажаного чи небажаного стану у просторі, часі й колі осіб.
2. Інформаційна безпека – динамічне суспільне явище. У зв’язку з
цим в аспекті змісту національної
безпеки вона виявляється у співвідношенні між напрямками діяльності
різних суб’єктів щодо інформації, а
отже постійно змінюється під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів (серед них визначальними є загрози, виклики, небезпека).
3. Основою для публічноправового регулювання, а також участі держави в суспільних інформаційних
процесах, відносинах є такі чинники,
як компетенція та юрисдикція, що визначають правову природу інформаційного суверенітету особи, соціальних спільнот, держави як складових
національного суверенітету.
4. Конституція України надає інформаційній безпеці статусу, обсягу
і змісту як окремої функції держави,
що виявляється в її законах, зокрема
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визнання пріоритету серед інших напрямків державної діяльності.
5. Компетенція держави щодо безпеки в інформаційній сфері суспільства зумовлюється потребою гармонізації прав і обов’язків різних осіб,
подолання конкуренції між ними та
функціями держави через її органи
гілок влади стосовно регулювання інформаційних процесів у соціальних
відносинах.
6. Державне регулювання інформаційної сфери суспільства можливе
лише через установлення правових
норм на рівні юридичних законів (насамперед у такій їх формі, як кодекси).
7. Політика у сфері інформаційної безпеки має ознаки багатовекторності, що зумовлюється об’єктивною
різнорідністю суспільних відносин
щодо інформації.
Таке консенсуальне наповнення
положень доктрини правового регулювання інформаційної безпеки,
на наш погляд, є більш прийнятним
з позицій не тільки юридичної науки,
але і практики. Запровадження цього
в теорію інформаційного права дозволить конкретизувати нормативноправові акти, що регулюють правовідносини в сфері інформації, а також
дозволить змістовно наповнити концептуальні положення до розробки
проекту Кодексу України про інформацію.
Наповнення доктрини правового
регулювання інформаційної безпеки пропонується розглядати також
у контенті її ознак:
– зміст інформаційної безпеки як
сфери суспільних відносин балансує на стику різних складових національної безпеки (економічних,
http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-8-2014

політичних, культурних тощо) та відповідних функцій держави (інформаційних, гарантійних, охоронних, захисних тощо);
– інформаційна безпека має як екстериторіальний, так і локальний (регіональний) зміст, що випливає з потреб
та інтересів різних осіб – учасників
суспільних відносин – щодо інформації;
– державне регулювання в інформаційній сфері має відбуватися лише
на правовій основі, відповідно до
норм-принципів, закріплених у Конституції України;
– політика держави щодо національної інформаційної безпеки має
реалізовуватися системно кожним і
через інститути публічної влади, а також через інститути громадянського
суспільства.
Як перспективу наукових досліджень у взаємозв’язку адміністративного та інформаційного права, безпекознавства, політології та дотичних
інших наук пропонується відзначити
комплексну проблематику щодо формування та реалізації ефективної
державної інформаційної політики,
зокрема в складі політики інформатизації щодо безпечного розвитку інформаційного суспільства. У цій проблематиці інституційно виділяються
проблеми налагодження організаційної складової в системі державного
управління в інформаційній сфері. Це
може розглядатися і як загроза національній безпеці.
У аспекті адміністративного права
і процесу інформаційну безпеку як соціально-технологічне правове явище
пропонується розглядати за такими
доктринальними положеннями:
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1. Формування ефективних регулятивних загальних положень стосовно якісних гарантій, охорони, оборони, захисту інформаційних прав
людини у взаємозв’язку з державними, громадськими, політичними,
економічними та культурними інтересами в країні, суспільними моральними цінностями, благами (що в подальшому виявляється в особливих
і спеціальних складових – наприклад,
у протидії масовому поширенню закликів до порушення територіальної цілісності країни, війни, насилля,
дискримінації та інших посягань на
права людини, суспільства, державу,
міжнародний порядок).
2. Формування системних ознак
правового регулювання організаційно-управлінських заходів (наприклад, спрямованих на недопущення
несанкціонованого доступу до інформації, неправомірної її модифікації, блокування соціально значущої
інформації, порушення її цілісності
тощо).
3. Запобігання вільному розповсюдженню інформації, що має правовий режим обмеженого доступу, поширення тощо.
Доктринально, як основні, пропонується виділити принципи інформаційної безпеки, визначені І. Бегишевим [7, с. 24]. Їх пропонується
інтерпретувати таким чином: пріоритет прав і свобод людини, громадянина (як основоположний принцип,
закріплений як стандарт у міжнародному праві); баланс інтересів особи,
суспільства і держави як суверенів у
суспільних відносинах щодо інформації; адекватність заходів протидії
загрозам, викликам для безпеки в ін-
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формаційному просторі; державний
нагляд, контроль у сфері інформаційної безпеки (наприклад, за розробкою
і виробництвом спеціальних засобів
інформаційної зброї); гласність і громадський контроль за діяльністю органів державної влади в інформаційній сфері суспільства.
Важливою складовою публічноправового регулювання інформаційної безпеки є вплив держави на
конкурентну боротьбу суспільних
структур, організацій за володіння
різними засобами масової інформації (засобами соціальної комунікації),
зокрема процесами їх монополізації,
концентрації – для отримання політичної влади певними особами.
У нинішніх умовах боротьба окремих сил за вплив в електронних і друкованих мас-медіа, за контроль над
кінокомпаніями, видавництвами та
інформаційними агентствами спричиняє зосередження їх в обмеженого кола людей, медіа-корпораціях.
Це зумовлює тенденції до концентрації влади над суспільством, до маніпулювання свідомістю виборців політичними партіями та окремими
громадськими організаціями тоталітарного спрямування [7].
Стосовно зазначеного в наукових джерелах висловлюються погляди, що право на інформацію –
лише складник забезпечення свободи слова, вираження поглядів, ідей
тощо. Свобода інформації – умовне
позначення цілої групи свобод, що
формалізуються у правах, – свободи
слова або свободи вираження думок;
свободи преси та інших ЗМІ; права
на одержання інформації, що має суспільне значення; свободи поширення
Адміністративне право і процес. – № 2(8). – 2014.

НА ЧАСІ

інформації [8, с. 21]. У зв’язку з цим
свободи окремої людини, громадянина прямо екстраполюються на
можливі виклики, загрози, небезпеки
для інших осіб, суспільства, держави,
міжнародного співтовариства.
Свого часу в контексті формування методології правового регулювання, зокрема в її безпекознавчому аспекті, російський дослідник
А. Стрельцов зазначив доктринальні
положення до тенденції удосконалювання нормативного регулювання відносин щодо інформації у різних країнах. Він визначив переважними два
основні напрямки: 1) структурну систематизацію нормативних правових
актів за допомогою їх генеральної
або часткової інкорпорації в єдиний
збірник з наступною консолідацією
(упорядкуванням) у них юридичних
термінів, що застосовуються в цих
актах; 2) усунення прогалин у законодавстві, що ускладнюють ефективну
протидію загрозам безпеці об’єктів
національних інтересів в інформаційній сфері [9, с. 25]. Зазначена тенденція знайшла відбиття і в законодавстві про національну безпеку
в Україні [10].
Як свідчать наші дослідження,
правове регулювання інформаційної
безпеки в Україні за такою тенденцією залишається в досить незадовільному стані. Ефективна реалізація
стратегічних національних пріоритетів, основних принципів і завдань
державної політики інформаційної
безпеки потребує переходу до іншої парадигми вдосконалення організаційних та, відповідно, правових
складових державного управління інформаційною безпекою – парадигми
http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-8-2014

кодифікації законодавства про інформацію.
Для цього провідну функцію має
відіграти передусім інтелектуальнокадровий потенціал. Він має формуватися через відповідну спеціалізовану підготовку фахівців у вищих
навчальних закладах, зокрема через спеціалізацію правознавців з інформаційного права. Вони покликані
знайти ефективні, науково обґрунтовані підходи до вдосконалення українського законодавства з питань національної інформаційної безпеки
з урахуванням здобутків інших країн.
Спеціалізація правознавців з інформаційного права дозволить серед іншого належним чином реалізувати
визначені шляхи розвитку правових
засад державного управління щодо
національної інформаційної безпеки
через розробку відповідного (кодифікованого) законодавства, концепцій, доктрин, стратегій, програм, розробку та запровадження технічних
регламентів, національних стандартів
і широке застосування інформаційнокомунікаційних технологій для уникнення реальних і потенційних загроз
національній безпеці [11].
Висновки проведеного дослідження пропонуються такі:
1. Нині і на перспективу визначається нагальна потреба для суспільства, держави у фахівцях з інформаційного права. Це зумовлено
посиленням негативного зовнішнього
впливу на інформаційний простір
України, що загрожує розмиванню
суспільних цінностей і національної
ідентичності.
2. Недостатність у системі органів
державного управління кількісного
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складу юристів, які спеціалізуються
на інформаційному праві, зумовлює
недостатність забезпечення обсягу
вироблення конкурентоспроможного
в глобальному інформаційному просторі національного інформаційного
продукту. У цьому сенсі інформаційна безпека конвертується в економічну.
3. Через неналежний рівень підготовки юристів у більшості вищих
навчальних закладах щодо інформаційного права, правової інформатики,
правового регулювання інформаційної безпеки наближається до критичного стан застосування інформаційно-комп’ютерних систем у галузі
державного управління, внутрішніх
і міжнародних комунікацій.
4. Потреба органів державної
влади у фахівцях з інформаційного
права зумовлена серед іншого також
зовнішніми чинниками, що пов’язані
з розвитком організації безпеки держави під час інтеграції до структур
глобального інформаційного суспільства, глобального кіберпростору.
5. Ураховуючи різноманіття проблем, досліджених в юридичній науці,
слід зазначити, що аспект інформаційної безпеки в умовах глобалізації інформаційного простору ставить завданням вироблення теоретико-правових, методологічних, концептуальних, доктринальних, стратегічних,
тактичних та оперативних правових
засобів, здатних урегулювати суспільні інформаційні відносини, що
здійснюються у взаємозв’язку з міжнародними правовими процесами
гармонізації законодавства про інформаційну безпеку як підгалузь законодавства про інформацію.
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6. На розгляд наукової громадськості і практиків пропонується для
обговорення таке розуміння формулювання інформаційної безпеки у
правовому аспекті: а) за сутністю інформаційна безпека має розглядатися
у триєдності – як сфера суспільних
відносин, як підгалузь інформаційного права, як навчальна дисципліна;
б) за правовим змістом інформаційна
безпека – це сфера суспільних відносин щодо підтримки на нормативно
визначеному рівні співвідношення
прав і обов’язків особи, суспільства,
держави в інформаційному просторі
від загроз, викликів їх суверенітету.
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Цымбалюк В. С., Бабинская А. В. Правовое регулирование информационной безопасности в Украине: проблемы теории и практики.
В статье предлагаются к рассмотрению отдельные вопросы доктринального
определения информационной безопасности как комплексной правовой категории,
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с экстраполяцией на триединую его сущность: объект правового регулирования,
объект правовых научных исследований и объект изучения в учебной дисциплине
«Информационное право». Предлагается, по сути, информационную безопасность рассматривать в триединстве – как сферу общественных отношений,
как подотрасль информационного права, как учебную дисциплину.
Ключевые слова: право, информация, безопасность, регулирование, информационная безопасность, информационное право.
Tsymbalyuk V. S., Babinska A. V. Legal Regulation of Information Security
in Ukraine. Theoretical and practical problems.
This article focuses on the following problem: modern information technologies create not only new opportunities to increase the efficiency of public administration.
They also lead to new security threats. A lot of these are related to the information
sphere, including the manipulation of public opinion for aggravation of social conflicts and other challenges aimed at the violation of the sovereignty of the state in the
information sphere. For the implementation of effective systems of protection of people, society and state in the information sphere it is proposed a conceptual definition
of information security as a comprehensive legal category.
The issue of information security is relevant to the theory and practice in many areas
of law. However, the nature and content of both categories in the scientific literature
reveals ambiguous and complex research are neglected by the developers of specific
laws and law projects.
The article also pays attention to the scientific community to seek consensus in the
formulation of the concept of «information security» as a doctrinal category, including the doctrine of information law. In terms of administrative law and process information security should be considered as a socio-technological legal phenomenon in
the formation of the general provisions relating to quality guarantees, security and
defense of the information rights in correlation with governmental, civil, political,
economic and cultural interests in the country, public moral values.
Effective implementation of strategic national priorities, the basic principles and objectives of public security policy requires switching to a different paradigm of organizational improvement and, therefore, legal components of the public administration
area of information society: codification of information laws paradigm.
It is proposed, in substance, to consider the information security in the trinity: as the
field of public relations, as a sub sector of Information Law, as an academic discipline.
Key words: law, information, security, regulation, information security, information
law.
Стаття надійшла до редакції 29.05.201

30

Адміністративне право і процес. – № 2(8). – 2014.

