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ВСТУП 
Право можна визначити як етичне управління, 

застосоване до повідомлення і до мови як форми 
повідомлення, особливо в тому випадку, коли ця 
нормативна сторона підпорядкована відомій владі, 
досить сильній, щоб надати своїм рішенням ефектив-
ної суспільної санкції. Право представляє собою про-
цес регулювання «зчеплень», що поєднують поведінку 
різних індивідуумів, з метою створення умов, у яких 
можна справляти так звану справедливість і які 
дозволяють уникнути спорів або принаймні дають 
можливість вирішити їх. 

Норберт Вінер 
Кібернетика і суспільство 

 
За останні десятиліття інформація стала настільки по-

тужним фактором розвитку суспільства, що призвела до утво-
рення нового інформаційного укладу, що сприяє внутрішньо-
державній і світовій інтеграції та реінтеграції1. 

Нормальне функціонування суспільних інститутів та інших 
форм соціальної діяльності пов’язують із безпекою: для забезпе-
чення безпеки суспільства створюються органи законодав-
чої, виконавчої та судової влади, силові структури забезпе-
чення безпеки; у сфері підприємницької діяльності самі 
фірми створюють спеціальні структури забезпечення своєї 
безпеки, виробляють відповідний комплекс управлінських 
заходів і дій; у сфері екологічної та техногенної безпеки 
застосовуються як адміністративно-організаційні, техніко-
технологічні засоби і системи, так і системи, котрі не допу-
скають негативного впливу на навколишнє середовище. 

Актуальність проблеми правового регулювання суспіль-

них відносин у сфері інформаційної безпеки зумовлена під-
вищенням ролі інформації в усіх сферах і видах діяльності 
особистості та держави в умовах впливу зовнішніх і внутрі-

шніх загроз, а також розвитком нових інформаційних від-
носин, котрі вимагають дотримання і захисту прав, закон-
них інтересів суб’єктів в інформаційній сфері. 

                                                
1 Реінтеграція – об’єднання елементів раніше існуючої структури на ос-

нові нових методів у нову структуру з новими ієрархічними зв’язками. 
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Національні інтереси України в інформаційній сфері 
полягають у дотриманні конституційних прав і свобод 
при отриманні інформації і користуванні нею, у розвитку 
сучасних телекомунікаційних технологій, захисті державних 
інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу. 

Національні інтереси України забезпечуються інститу-
тами державної влади і поділяються на: 

– інтереси особистості, котрі полягають у реалізації кон-
ституційних прав і свобод, забезпеченні особистої безпеки, 
підвищенні якості та рівня життя, фізичному, духовному 
та інтелектуальному розвитку людини і громадянина; 

– інтереси суспільства, які зводяться до створення право-
вої, соціальної держави, досягнення та підтримки суспільної 
згоди, духовного оновлення; 

– інтереси держави, що полягають у непорушності кон-
ституційного ладу, суверенітету та територіальної цілісності 
України, політичній, економічній, соціальній стабільності, без-
умовному забезпеченні законності та підтримки правопо-
рядку, розвитку рівномірного і взаємного міжнародного 
співробітництва. 

Важливе місце у вирішенні проблеми забезпечення ін-
формаційної безпеки займає реалізація системи комплексно-
го захисту інформації, котра є поєднанням у єдине ціле окре-
мих елементів, механізмів, процесів, явищ, заходів і програм 
захисту інформації, взаємозв’язок яких сприяє реалізації 
цілей, концептуального підходу до питань тимчасового функ-
ціонування і структурної побудови системи інформаційного 
забезпечення і захисту. 

Особлива роль у реалізації інформаційної безпеки нале-
жить правовому захисту, що визначається: 

– підвищенням ролі інформації (інформаційних ресурсів) 
і засобів її оброблення в єдиному інформаційному просторі; 

– трансформацією традиційних для права соціально-
економічних, політичних та інших норм і відносин, що 
склалися; 

– розвитком і появою нових відносин, що відображають 
специфіку, особливості і правила взаємовідносин суб’єктів 
інформаційної сфери. 

Зміст курсу «Правові засади захисту інформації» вклю-
чає наступні питання: 

– напрями державної політики України в інформаційній 
сфері та інформаційній безпеці; 
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– зміст понять інформації та інформаційних ресурсів 
як об’єктів правовідносин процесу інформатизації; 

– зміст державної системи і концепції правового забез-
печення інформаційної діяльності та інформаційної безпеки; 

– основні положення правового захисту конфіденційної 
інформації; 

– основні положення законодавства про інтелектуальну 
власність; 

– організація правового захисту комерційної таємниці; 
– система правового забезпечення державного регулю-

вання діяльності юридичних осіб з проведення робіт, пов’я-
заних із захистом інформації та інформаційної безпеки; 

– зміст юридичної відповідальності за порушення у сфері 
забезпечення інформаційної безпеки. 

 
 
 
 
 
 

Автори висловлюють подяку  

Леоновій Н. С. за допомогу в підготовці  
навчального посібника 
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