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“Круглий стіл” від 25 лютого 2011 року на тему: 

“ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРАВО, ІННОВАЦІЇ ТА БІЗНЕС” 
 

25 лютого 2011 року у приміщенні Київського регіонального центру Національної 
академії правових наук України Науково-дослідним центром правової інформатики НАПрН 
України спільно з Київським регіональним центром НАПрН України та Видавництвом 
“Академпрес” проведено засідання “круглого столу” на тему: “Інформаційне суспільство: 
право, інновації та бізнес”. 

В обговоренні взяли участь представники органів державної влади, громадських 
організацій, наукових установ і навчальних закладів, а також представники бізнесових 
структур, засобів масової інформації та видавництв. 

У ході дискусії учасники “круглого столу” обмінялися думками щодо теоретико-правових 
основ та інноваційних технологій розбудови інформаційного суспільства в Україні. 

Учасники “круглого столу” зазначили, що глобальний розвиток інформаційних технологій в 
сучасних умовах призвів до інформаційної революції та формування абсолютно нового рівня 
інформаційних відносин. Подальший розвиток цих відносин ставить нові й досить динамічні 
проблеми, які на сьогодні більшою мірою залишаються невирішеними. Технології не стоять на 
місці, вони активно розвиваються, а поряд з цим формуються й нові можливі виклики і загрози 
людині, суспільству і державі. Тому і в цій сфері є серйозні проблеми та питання, які необхідно 
вирішувати вже негайно.  

Рекомендували звернути увагу на необхідність досліджень щодо: 

– подальшого розвитку правової науки в інформаційній сфері щодо закономірностей 
взаємодії права, інформатики, інформатизації, інформаційних ресурсів, технологій та мереж, 
яка сьогодні визначається як нова юридична сфера, що отримала назву “інформаційне право”; 

– нагальної потреби в удосконаленні та підвищенні ефективності системи державного 
управління в інформаційній сфері та створення цілісного інформаційного законодавства 
України у обсязі кодифікованого акту; 

– переваг інформатизації органів державної влади, яка повинна сприяти забезпеченню 
прозорості та відкритості їх діяльності, підвищенню ефективності функціонування, 
поліпшенню якості надання населенню інформаційних послуг, підняття рівня соціального 
захисту населення у зв’язку з безробіттям та наданням соціальних послуг населенню і 
роботодавцям інтеграції України до глобального інформаційного простору; 

– подальшого налагодження діалогу з метою синтезу підходів державного сектору та 
бізнес-структур до побудови інформаційного суспільства в Україні, представлення 
інформаційних технологій та компаній-лідерів, які мають міжнародний досвід впровадження 
інформаційного продукту, закріплення зв’язку на рівні “Суспільство-Наука-Бізнес” як основи 
розвитку інформаційного суспільства; 

– проблем адаптації норм європейського та міжнародного інформаційного права в 
інформаційне законодавство України та створення автоматизованої системи порівняння 
інформаційного законодавства України з європейським правом та міжнародним інформаційним 
правом, використання розроблених в Україні та світі сучасних інформаційно-комп’ютерних 
технологій, у т.ч. більш активного запровадження у практику порівняльного правознавства 
інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC; 

– посилення кіберскладової у системах державної безпеки провідних держав 
обумовлюють необхідність термінового впорядкування державної політики України у сфері 
кібербезпеки. При розробці та впровадженні організаційних заходів слід врахувати, що 
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інформаційні мережі, в більшості випадків, знаходяться у приватній власності, що ускладнює 
функцію контролю за ними з боку держави. Питання організації співробітництва держави та 
приватного сектору є одним з пріоритетних. Тому потрібне відпрацювання моделі необхідного 
обміркованого балансу між захистом національної безпеки та ефективним захистом фінансових 
ринків і громадян від кіберзагроз у вигляді концептуальних засад співробітництва державного 
та приватного секторів; 

– розвитку освіти в інформаційній сфері, а саме: професійної освіти журналістів, їх 
перепідготовки та підвищення кваліфікації через систему відповідних навчальних закладів, 
підготовки юристів за навчальною дисципліною “інформаційне право”. 

 
Матеріали “круглого столу” опубліковано у журналі видавництва “Академпрес”: 
“ Інформація та безпека” : діловій інформаційно-аналітичний журнал видавництва 

“Академпрес” ( м. Київ). – № 1 – 2 (5 – 6). – 2011 р. – С. 2 – 74. 

~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

“Круглий стіл” від 27 квітня 2011 року на тему: 

“МОДЕЛІ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИМІР” 
 

27 квітня 2011 року Науково-дослідним центром правової інформатики спільно з 
Центром інформації та документації НАТО в Україні, Інформаційним агентством “Центр 
комунікацій” та Видавництвом “Академпрес” проведено міжнародний “круглий стіл” на тему 
“Моделі колективної безпеки: інформаційний вимір”.  

На порядок денний було винесено обговорення проблем теоретичних та методологічних 
основи моделювання колективної безпеки, особливостей моделювання як підходу до 
дослідження та прогнозу у соціальній та правовій сфері, можливостей застосування моделей 
безпеки, сучасного стану моделювання в галузі інформаційної безпеки з позицій системної 
інформатизації, світоглядно-правові аспекти інформаційної безпеки, моделі та системи 
колективної безпеки. 

У роботі “круглого столу” взяли участь представники Київського регіонального центру 
Національної академії правових наук України, Національного інституту стратегічних 
досліджень України, Національної академії державного управління при Президентові 
України, Міжвідомчого НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО 
України,  Центра інформації та документації НАТО в Україні, Громадської ліги Україна-
НАТО, Інформаційного агентства “Центр комунікацій”, Інституту проблем моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Інституту спеціального зв’язку та захисту 
інформації НТУУ “КПІ”, Служби безпеки України, МВС України та інших державних 
органів, Видавництва “Академпрес”, Інформаційного центру “Електронні вісті”, а також 
працівники Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України. 

В ході дискусії учасники обмінялися думками щодо низки актуальних проблем 
колективної безпеки, у т.ч. окремі аспекти інформаційної безпеки. 

Було звернуто увагу на деякі ключові проблеми інформаційної безпеки в сучасних 
умовах глобалізації: 

– сьогодні стрімко формується і розвивається глобальний інформаційний простір;  

– в інформаційній сфері людства відбуваються революційні зміни і трансформації, які 
активізують нові глобальні виклики і загрози; 

– більшість країн уже зіштовхнулася з проблемами кібертероризму, кіберзлочинності та 
іншими проблемами інформаційної безпеки; 


