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діяльності відповідних відомств, залежність України від програмних і технічних продуктів 
іноземного виробництва, складнощі з кадровим наповненням відповідних структурних 
підрозділів. 

Незважаючи на наявність цілої низки чинних нормативно-правових документів щодо 
проблем забезпечення безпеки кіберпростору держави, вони не охоплюють усього спектра 
сучасних загроз кібербезпеці держави. 

У чинній нормативно-правовій базі відсутні визначення (а відповідно і не реалізовані 
особливі форми захисту, реагування та відповідальності) ключових елементів державної 
інфраструктури саме від кібератак. 

 
Матеріали “круглого столу” опубліковано окремим збірником:  
Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового 

обеспечения кибербезопасности в современном мире : зб. научных трудов за материалами 
международной научной конференции ИТБ-2011. – (Киев, 26 мая, 2011 г.) – Вып. 11. – К.: 
ИПРИ НАН Украины, 2011. – 120 с. 

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

“Круглий стіл” від 15 вересня 2011 року на тему: 

“ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ” 
 

15 вересня 2011 року Науково-дослідним центром правової інформатики спільно з 
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Українським інститутом 
підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси 
“Укртелерадіопресінститут” проведено “круглий стіл” на тему “Теорія і практика розвитку 
інформаційного права України”. 

На порядок денний було винесено обговорення актуальних проблем та пріоритетних 
напрямів розвитку правової науки в інформаційній сфері в умовах розбудови інформаційного 
суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір. 

У роботі “круглого столу” взяли участь представники профільного комітету і зацікавлених 
підрозділів Апарату Верховної Ради України, Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України, Українського інституту підвищення кваліфікації працівників 
телебачення, радіомовлення і преси, МВС, Служби безпеки та інших державних органів, вчені 
НАПрН України, а також працівники Науково-дослідного центру правової інформатики 
НАПрН України. 

В ході дискусії учасники обмінялися думками щодо актуальних проблем та пріоритетів 
розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства що стосуються розвитку 
правової системи України в умовах становлення європейського правового простору, захисту 
прав та свобод людини і громадянина у сфері ЗМІ, правової охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності в процесі гармонізації національного законодавства, проблеми 
забезпечення інформаційної безпеки в Україні в умовах розбудови інформаційного суспільства 
та інтеграції України у світовий інформаційний простір тощо. 

Учасники “круглого столу”  констатували: 

– актуальність проблеми розвитку інформаційного права в умовах становлення 
інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір,  

– потребу вдосконалення інформаційного законодавства України та системи забезпечення 
безпеки людини і громадянина, суспільства і держави в інформаційній сфері,  
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– наявність і потребу подальшого розвитку організації, координації та здійснення 
наукових інформаційно-правових досліджень.  

Учасники “круглого столу” прийняли наступне: 
  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
“круглого столу” на тему “Теорія і практика розвитку інформаційного права України” 

 

За результатами обговорення учасниками “круглого столу” на тему “Теорія і практика 
розвитку інформаційного права України” за участі  керівництва та представників Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України, Українського інституту підвищення 
кваліфікації працівників телебачення і радіомовлення, Науково-дослідного центру правової 
інформатики Національної академії правових наук України, а також  інших наукових установ і 
навчальних закладів, інформаційних агенцій, державних і недержавних установ, підприємств та 
організацій, які здійснюють інформаційну діяльність, констатували та визначили наступне: 

1. Сучасні умови глобалізації, становлення інформаційного суспільства та інтеграції 
України у світовий інформаційний простір зумовлюють необхідність наукового моніторингу і 
напрацювання теоретико-методологічних основ системного публічно-правового регулювання в 
інформаційній сфері.  

2. В Україні створено необхідне інформаційне законодавство, яке включає понад 3 тисячі 
нормативно-правових актів, має низку проблем системного характеру і потребує подальшої 
оптимізації. 

3. Учасники “круглого столу”: 

– констатують, що сучасне інформаційне право України досягло рівня розвитку, що 
дозволяє розглядати його як комплексну галузь права; 

– визнають необхідність кодифікації інформаційного законодавства, як складової 
національної інформаційної політики, що знайшло відображення у Основних засадах розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки (Закон України від 9 січня 2007 року 
№ 537-V);  

– підтверджують, що при кодифікації інформаційного законодавства слід керуватися 
загальними принципами Конституції України, базуватися на: принципах гармонізації інтересів 
людини, суспільства і держави в інформаційній діяльності; свободи створення, отримання, 
використання та розповсюдження інформації; об’єктивності, достовірності, повноти і точності 
інформації; обмеження доступу до інформації виключно на підставі законодавства; запобігання 
і нейтралізації негативного інформаційного впливу та негативних наслідків для людини, 
суспільства і держави; гармонізації національного інформаційного законодавства з нормами 
європейського та міжнародного інформаційного права; 

– пропонують опрацювати концептуальні засади кодифікації інформаційного 
законодавства з урахуванням висловлених в ході “круглого столу” зауважень і пропозицій та 
рекомендують Науково-дослідному центру правової інформатики провести їх обговорення й 
винести на розгляд Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки 
Національної академії правових наук України. 

 
Оргкомітет “круглого столу”  

15 вересня 2011 року, м. Київ. 

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


