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Текст лекції:
1. Інформація у правовідносинах.
Право громадян на інформацію гарантується положеннями Конституції
України, які закріплені в ст. 24, 32, 34, 57. Без реалізації права на інформацію
здійснення всього комплексу конституційних прав, свобод й обов'язків було
б принаймні обмеженим, а то й просто неможливим. Гарантоване
Конституцією право на інформацію стає дедалі важливим елементом
існування демократичного суспільства. Адже процес розбудови правової
держави в Україні безпосередньо пов’язано з додержанням і належною
реалізацією гарантованих Конституцією України прав і свобод людини,
громадянина, зокрема їхнього права на інформацію. Отримання
документованих або публічно оголошених відомостей про події і явища, що
відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному
середовищі, є засобом участі фізичних та юридичних осіб у суспільних і
державних справах.
Сучасний рівень планетарної цивілізації визначається стрімким
зростанням ролі інформації в суспільних відносинах. У науці інформаційного
права провідні дослідники аналізують питання змісту і ознак поняття «право
на інформацію», практичної реалізації суб’єктивних інформаційних прав
різними категоріями суб’єктів тощо. Розподілене у різноманітних формах і
видах правозастосування право на інформацію є предметом інтересу як
пересічного громадянина, так і широкого кола науковців. Для простих
громадян право на інформацію, зокрема його складова – доступ до
інформації – є важливим чинником реалізації особистих майнових і
немайнових прав, участі у громадському житті, управлінні державними
справами тощо. Для державних службовців розуміння особливостей права на
доступ до інформації – це можливість реалізувати передбачені законом

владні повноваження. В усі часи інформація (відомості, дані, знання)
відігравали велику роль у будь-якому суспільстві. На сучасному етапі
розвитку людства інформація починає займати провідне місце як виробничий
фактор, особливо як сфера послуг. Таким чином, і сама інформація, і
відносини, пов’язані з нею, дедалі все більше підпадають під вплив
правового регулювання з боку держави й договірних відносин між
суб’єктами права.
Поняття «інформація» визначено у деяких нормативних актах України,
основним з яких є Закон України «Про інформацію». Під інформацією
розуміють документовані або публічно оголошені відомості про події і
явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому
природному середовищі ( ст. 1 Закону).
У Цивільному кодексі України (ЦКУ) дещо по-іншому
охарактеризовано зазначене поняття, а саме: документовані або публічно
оголошені відомості про події і явища, що мали або мають місце у
суспільстві, державі та навколишньому середовищі. Отже, поняття
«інформація» містить:
1) відомості про події і явища, що відбуваються у суспільстві, державі,
навколишньому природному середовищі;
2) дані, які можна зберігати в будь-якій формі й вигляді.
Однак для набуття певного правового статусу ці дані мають відповідати
вимогам й ознакам, передбаченим правовими нормами;
1) документовані або публічно оголошені відомості;
2) повідомлення як об’єкт цивільних прав і які відносяться до категорії
нематеріальниї благ;
3) передбачені або встановлені законом носії інформації як джерела
відомостей, які являють собою матеріальні об’єкти, що зберігають
інформацію, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.
У Законі України «Про інформацію» наведено такі основні види
інформації (даних):
статистична;
адміністративна;
масова;
інформація про діяльність державних органів влади іорганів
місцевого й регіонального самоврядування;
правова;
інформація про особу;
соціологічна;
інформація довідково-енциклопедичного характеру.
Розглянемо характеристики кожного виду інформації.
Статистична – офіційна документована державна інформація, яка дає
кількісну характеристику масових явищ і процесів, що відбуваються в
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя.

Державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому
публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян, наукових установ,
організацій, зацікавленихнеопублікованими статистичнимиданими, які не
підпадають під дію обмежень, установлених Законом, а також Законом
України "Про державну статистику".Система статистичної інформації, її
джерела йрежим визначаються Законом України "Про державну статистику"
йіншими правовими актами в цій галузі.
Адміністративна інформація – це офіційні документовані дані, що
містять кількісну характеристику явищ іпроцесів, що відбуваються в
економічній, соціальній, культурній, інших сферахжиття йзбираються,
використовуються, поширюються та зберігаються органами державної влади
(за винятком органів державної статистики), органами місцевого
самоврядування, юридичними особами відповідно до законодавства з метою
виконання адміністративних обов'язків ізавдань, що належать до їх
компетенції.
Система адміністративної інформації (даних), повноваження органів, які
займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням івикористанням
адміністративних даних, їх джерела йрежим встановлюються відповідно до
законодавства.
Масова інформація– це публічно поширювані друковані і
аудіовізуальні відомості.
Друкованими засобами масової інформації є періодичні друковані
видання (преса) – газети, журнали, бюлетені тощо йразові видання з
визначеним тиражем.
Аудіовізуальними засобами масової інформації є: радіомовлення,
телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.
Порядок створення (заснування) і організації діяльності окремих
засобів масової інформації визначаються законодавчими актами про ці
засоби.
Інформація державних органів та органів місцевого
йрегіонального самоврядування– це офіційна документована інформація,
яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та
судової влади, органів місцевого йрегіонального самоврядування.
Основними джерелами цієї інформації є: законодавчі акти України,
інші акти, що приймаються Верховною Радою іїї органами, акти Президента
України, підзаконні нормативні акти, ненормативні акти державних органів,
акти органів місцевого йрегіонального самоврядування. Інформація
державних органів та органів місцевого йрегіонального самоврядування
доводиться до відома зацікавлених в ній осіб шляхом:
- опублікування в офіційних друкованих виданнях або поширення
інформаційними службами відповідних державних органів таорганізацій;
- опублікування в друкованих засобах масової інформації або публічного
оголошення через аудіо- іаудіовізуальні засоби масової інформації;
- безпосереднього доведення її до зацікавлених осіб (усно, письмово
абоіншими способами);

- надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами;
- оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.
Джерела йпорядок одержання, використання, поширення та зберігання
офіційної інформації державних органів йорганів місцевого йрегіонального
самоврядування визначаються законодавчими актами про ці органи.
Законодавчі йінші нормативні акти, що стосуються прав, свобод і законних
інтересів громадян, не доведені до публічноговідома, не мають юридичної
сили.
Правова інформація–це сукупність документованих або публічно
оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію,
юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення йборотьбу
з ними іїх профілактику тощо.
Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі
йпідзаконні нормативні правовіакти, міжнародні договори іугоди, норми
йпринципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти,
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела
інформації з правових питань.
З метою забезпечення всім громадянам доступу до законодавчих та інших
нормативних актів держава забезпечує видання цих актів масовими
тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності.
Інформація про особу– це сукупність документованих або публічно
оголошених відомостей про особу.
Основними даними про особу (персональними даними) є: національність,
освіта, сімейний стан, релігійність, станздоров'я, а також адреса, дата й місце
народження. Джерелами документованої інформації про особу є видані на її
ім'я, підписані нею документи, а також відомості про особу, зібрані
державними органами влади іорганами місцевого йрегіонального
самоврядування в межах своїх повноважень.
Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди,
за винятком випадків, передбачених законом. Кожна особа має право на
ознайомлення з інформацією, зібраною про неї. Інформація про особу
охороняється Законом.
Інформація
довідково-енциклопедичного
характеру–це
систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про
суспільне, державне життя йнавколишнє природне середовище. Основними
джерелами цієї інформації є: енциклопедії, словники, довідники, рекламні
повідомлення іоголошення, путівники, картографічні матеріали тощо, а
також довідки, що даються уповноваженими на те державними органами
іорганами місцевого йрегіонального самоврядування, об'єднаннями
громадян,
організаціями,
їх
працівниками
іавтоматизованими
інформаційними системами. Система цієї інформації, доступ до неї
регулюються бібліотечним, архівним та іншим галузевим законодавством.
Соціологічна інформація– це документовані або публічнооголошені
відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних
подій та явищ, процесів, фактів. Основними джерелами соціологічної

інформації є документовані або публічно оголошені відомості, в яких
відображено результати соціологічних опитувань, спостережень та інших
соціологічних досліджень. Соціологічні дослідження здійснюються
державними органами, об'єднаннями громадян, зареєстрованими у
встановленому порядку.
Однак закріплені в Законі види інформації не є вичерпними. Науковці
виділяють ще декілька її видів, які отримали окреме правове регулювання.
Так, наприклад, іноді визначають комп’ютерну інформацію: «відомості про
об’єктивний світ і процеси, що відбуваються в ньому, цілісність,
конфіденційність і доступність яких забезпечується за допомогою
комп’ютерної техніки та які мають власника і ціну». Існує також екологічна
інформація, доступ до якої забезпечується окремими міжнародно-правовими
актами.
Класифікація інформації
З метою визначення інформації як самостійного об’єкта цивільного
права, її товарності й типу зобов’язальних відносин в науковій літературі
запропонована така класифікація інформації:
а) приватноправова й публічно-правова;
б) облігоздатна й необлігоздатна;
в) загальнодоступна й нерозкрита (тобто з обмеженим доступом);
г) приватна і офіційна;
д) для комерційного використання або для вільного, звичайного, наукового,
освітнього використання.
Окрім цього, залежно від суб’єкта досліджують аналітичну, прогнозну,
довідкову, ознайомлювальну та рекомендаційну інформацію.
Джерела інформації
Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом носії
інформації: документи та інші носії, які являють собою матеріальні об'єкти,
що зберігають різні відомості, а також повідомлення засобів масової
інформації, публічні виступи. Законодавство України про інформацію
складають Конституція України, Закон України «Про інформацію»,
законодавчі акти про окремі галузі, види, форми й засоби інформації,
міжнародні договори і угоди, ратифіковані Україною, та принципи й норми
міжнародного права.
У ст. 1 Закону України «Про Національну програму інформатизації»
наведено визначення поняття «інформатизація».
Інформатизація– сукупність взаємозв'язаних
організаційних,
правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення
інформаційних потреб громадян і суспільства на основі створення,
розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної
обчислювальної та комунікаційної техніки.
Інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів,
поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв і
високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню
соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій
демократизації суспільства.
Державна політика інформатизації формується як складова частина
соціально-економічної політики держави в цілому й спрямовується на
раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу,
матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної
інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних і
перспективних завдань розвитку України як незалежної демократичної
держави з ринковою економікою. Для прискорення процесу інформатизації,
що потребує відповідної концентрації ресурсів, в основу державної політики
має бути покладено державне регулювання процесів інформатизації на основі
поєднання принципів централізації та децентралізації, саморозвитку,
самофінансування й самоокупності, державної підтримки через систему
пільг, кредитів, прямого бюджетного фінансування. Першочергові
пріоритети надаються створенню нормативно-правової бази інформатизації,
включаючи систему захисту авторських прав й особистої інформації,
розробленню національних стандартів у галузі інформатизації; формуванню
телекомунікаційної інфраструктури, перш за все оптимізації діючої мережі
магістралей передачі даних, будівництву нових сучасних каналів, включаючи
волоконно-оптичні й супутникові системи зв'язку; формуванню комп'ютерної
мережі освіти, науки й культури як частини загальносвітової мережі
INTERNET; здійсненню заходів щодо інформаційної безпеки. Важливе
значення має інформатизація у сфері захисту навколишнього середовища та
раціонального
природокористування.
У
розвитку
національної
інфраструктури особливе місце належить виробництву елементної бази,
власних
конкурентоспроможних
засобів
обчислювальної
техніки
іінформатики, де сконцентрованодосягнення вітчизняної йсвітової науки і які
орієнтованона реалізацію перспективних інформаційних технологій.
Входження України у світове інформаційне середовище на паритетноправовій основі на початковому етапі можливе шляхом придбання державою
відповідних ліцензій у провідних світових виробників інформаційних
продуктів з подальшим їх впровадженням на вітчизняному ринку. Державна
інвестиційна політика у сфері інформатизації полягає в тому, що цільові
бюджетні інвестиції одержують тільки ті національні виробники, які можуть
забезпечити збільшення обсягів виробництва за рахунок кінцевого продукту,
послуг, чистого експорту або створення продукції, що замінює імпортовану.
Основними напрямами інформатизації є:

1.
Розроблення
політики
і
організаційно-правове
забезпечення
інформатизації.Організаційно-правове забезпечення процесу інформатизації
передбачає розроблення пакета нормативно-правових актів з питань
організації та правового регулювання відносин у сфері інформатизації,
зокрема: захисту авторського права й прав і свобод громадян щодо
інтенсивної інформаційної взаємодії держави й громадянина відповідно до
Конституції України; економічного стимулювання створення національного
інформаційного ресурсу; доступу фізичних та юридичних осіб до
міжнародних інформаційних ресурсів; розроблення системи державних
стандартів у галузі інформатизації, сертифікації технічного й програмного
забезпечення;
локалізації
програмного
забезпечення;
розроблення
нормативних актів про діяльність і взаємодію державних і комерційних
структур щодо виконання Програми, залучення різних джерел фінансування,
митного регулювання й ін.
2. Формування національної інфраструктури інформатизації. Національна
інфраструктура інформатизації (НІІ) містить: міжнародні та міжміські
телекомунікаційні й комп'ютерні мережі; систему інформаційно-аналітичних
центрів різного рівня; інформаційні ресурси й технології; систему науководослідних установ з проблем інформатизації; виробництво і обслуговування
технічних засобів інформатизації; системи підготовки висококваліфікованих
фахівців у сфері інформатизації.
3. Інформатизація стратегічних напрямів і сфер розвитку державності,
безпеки і оборони України.Досягається шляхом створення та розвитку
інформаційно-аналітичних, обчислювальних й автоматизованих систем,
центрів і мереж, які забезпечують роботу органів державної влади й
місцевого самоврядування. Особливістю завдань цього напряму є їхня
складність, пов'язана з необхідністю оброблення великого обсягу
різноманітної інформації, що надходить із значної кількості джерел, а також з
високими вимогами до швидкості й форми її надання, достовірності,
актуальності, безпеки інформації.
4. Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку.Комплексне й
збалансоване вирішення задач соціально-економічного розвитку можливе
лише на сучасній інформаційно-аналітичній, системно-технічній базі за
допомогою ситуаційних центрів забезпечення інформаційної підтримки
функціонування державного сектора економіки, проведення виваженої
бюджетно-кредитної
й
податкової
політики,
виникнення
конкурентоспроможних виробництв галузей промисловості у стратегічно
важливих сферах. Система моніторингу йзастосування сучасних
інформаційних
технологій
забезпечать
наукові
підходи
дорозв'язаннясоціальних проблем суспільства. В основу цього напряму
інформатизації покладається створення баз даних і знань, а також засобів їх
оброблення, орієнтованих на ефективну інформатизацію органів державної
статистики йточне прогнозування процесів соціально-економічного розвитку,
зокрема інформаційно-довідкових систем ринку праці, товарів і послуг,

контролю за якістю споживчих товарів та інших з подальшим використанням
їх для формування систем електронної комерції.
5. Інформатизація пріоритетних галузей економіки.В умовах створення
ринкових відносин одним з важливих завдань є підвищення ефективності
функціонування галузей за рахунок оптимізації структури виробництва й
транспортних засобів, а також необхідної координації робіт усіх
управлінських підрозділів.
6. Інформатизація фінансової йгрошової системи, державного фінансовоекономічного контролю.Для роботи податкової адміністрації необхідно
створити інформаційну систему, що забезпечить прогноз і контроль
податкових
зборів,
а
такожкласифікатори,
уніфіковані
системи
документообігу, Державний реєстр фізичних та юридичних осіб – платників
податків на основі єдиної бази даних населення України тощо.
7. Інформатизація соціальної сфери. У сфері охорони здоров'я головними
завданнями є створення єдиної структурованої інформаційної системи обліку
стану здоров'я громадян України на основі автоматизованої реєстрації
пацієнтів у лікувальних установах, збиранняданих профілактичних
обстежень з метою подальшого використання в статистичних, аналітичних
йекспертних системах; створення системи дистанційного консультування та
діагностики на основі комп'ютерних мереж, що об'єднують великі лікувальні
йнаукові заклади.
8. Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів.На
основі картографічних баз даних передбачається створення багатоцільової
інформаційно-технологічної бази з використанням геоінформаційних
технологій збирання, зберігання, аналізу всієї сукупності відомостей для
моделювання й подальшого прогнозування екологічного стану територій.
9.Інформатизація фінансової й грошової системи, державного фінансовоекономічного контролю. Для податкової адміністрації необхідно створити
інформаційну систему, що забезпечить прогноз і контроль податкових зборів,
а також скласти класифікатори, уніфіковані системи документообігу,
Державний реєстр фізичних та юридичних осіб – платників податків на
основі єдиної бази даних населення України тощо.
10. Інформатизація науки, освіти й культури.Інформатизація освіти
спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу
нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження
комп'ютерних методів навчання й тестування, що дасть можливість
вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.
11. Міжнародне співробітництвоз проблем інформатизації. У цій сфері
головним є активна участь України в реалізації міжнародних проектів,
спрямованих на формування умов входження до глобальних інформаційних
систем, захист національних інтересів і реалізацію стратегічних цілей
української зовнішньої політики при виконанні цих проектів.
2. Поняття інформаційної безпеки.

Поняття інформаційної безпеки можна разглядати у декількох
ракурсах. По-перше, це стан захищенності інформаційного середовища
суспільства, який забезпечує його формування, використання й розвиток
в інтересах громадян, організацій, держави.
Під інформаційним середовищем розуміють сферу діяльності суб’єктів,
пов’язану із створенням, обробленням й споживанням інформації.
По-друге, інформаційна безпека – це стан захищенності потреб в
інформації особи, суспільства й держави, при якому забезпечується їхнє
існування та прогресивний розвиток незалежно від наявності внутрішніх
і зовнішніх інформаційних загроз. Стан інформованості визначає ступінь
адекватності сприйняття суб’єктами навколишньої дійсності і як
наслідок – обгрунтованість рішень і дій, що приймаються.
В інформаційному праві інформаційна безпека – це одна із сторін
розгляду інформаційних відносин у межах інформаційного законодавства з
позиції захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства,
держави і акцентування уваги на загрозах цим інтересам і на механізмах
усунення або запобігання таким загрозам правовими методами.
Об’єктами інформаційної безпеки можуть бути: свідомість, психіка
людини; інформаційні системи різного масштабу й різного призначення. До
соціальних об’єктів інформаційної безпеки відносять особистість, колектив,
державу, суспільство, світове товариство.
До суб’єктів інформаційної безпеки належать: держава, що здійснює
свої функції через відповідні органи; громадяни, суспільні або інші
організації і об’єднання, що володіють повноваженнями щодо забезпечення
інформаційної безпеки відповідно до законодавства.
3. Класифікація видів та загроз інформаційної безпеки.
Види інформаційної безпеки:
Інформаційна безпека особистості – це захищенність психіки й
свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: маніпулювання
свідомістю, дезінформування, спонукання до образ, самогубства тощо.
Інформаційна
безпека
держави
характеризується
мірою
захищенності держави (суспільства) та стійкості основних сфер
життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, військової
справи тощо) відносно небезпечних (дестабілізуючих) інформаційних
впливів, причому як з упровадження, так і добування інформації.
Інформаційна безпека держави визначається здатністю нейтралізувати такі
впливи.
Концепція інформаційної безпеки держави – це систематизована
сукупність відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її

забезпечення. В рамках цієї концепції проводиться системна класифікація
дестабілізуючих факторів та інформаційних загроз безпеці особистості,
суспільства, держави; обгрунтовуються основні положення з організації
забезпечення інформаційної безпеки держави; розробляються пропозиції
щодо способів і форм забезпечення інформаційної безпеки.
Загрози інформаційній безпеці
Загрози інформаційній безпеці – сукупність умов і факторів, що
створюють небезпеку життєвоважливим інтересам особистості, суспільства й
держави в інформаційній сфері. Основні загрози інформаційній безпеці
поділяють на три групи:
- загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої,
дезінформації) на особистість, суспільство, державу;
- загрози несанкціонованого й неправомірного впливу сторонніх осіб на
інформацію і інформаційні ресурси (їх виробництво, системи формування й
використання);
- загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на
виробництво інформації, її поширення, пошук, одержання, передавання та
використання; праву на інтелектуальну власність на інформацію, в тому
числі й речову).
Фактори загроз за видовою ознакою поділяються на політичні,
економічні і організаційно-технічні.
Явища та процеси природного й штучного походження, що
породжують інформаційні загрози, називають дистабілізуючими факторами.
Джерелами дестабілізуючих факторів можуть бути як окремі особи, так
й організації і їхні об’єднання. Особливу групу джерел складають
інформаційні системи та засоби, оскільки вони одночасно є знаряддям
приведення в дію інформаційних загроз, каналом їхнього проникнення у
свідомість особистості або суспільну свідомість і генератором спонтанних
загроз, що виникають внаслідок технічних несправностей та інших причин.
Джерелом дестабілізуючих факторів може бути також природне
середовище. Кожному джерелу властиві певні види дестабілізуючих
факторів, які можна подати у вигляді міждержавних і внутрішньодержавних.
До внутрішньодержавних дестабілізуючих факторів відносять:
правовий вакуум у більшості питань забезпечення інформаційної безпеки;
порушення законодавства з питань інформаційної безпеки; політичні
конфлікти; відмови, збої, технічні помилки інформаційних систем (засобів);
природні явища, що ускладнюють передачу, прийом і зберегання інформації
або руйнують інформаційні системи.
Міждержавнідестабілізуючі фактори – це конфлікти різноманітних
масштабів і проявів (в економіці, політиці, ідеології, дипломатії тощо).
3. Методи й засоби забезпечення інформаційної безпеки.
Забезпечення інформаційної безпеки – це сукупність заходів,
призначених для досягнення стану захищенності потреб особистостей,
суспільства й держави в інформації.

Державна система забезпечення інформаційної безпеки країни являє
собою організаційне об’єднання державних органів, а також сил і засобів
інформаційної безпеки, що виконують свої функції на основі закону під
контролем і захистом судової влади.
Форми й способи забезпечення інформаційної безпеки утворюють
інструмент, за допомогою якого сили інформаційної безпеки вирішують весь
комплекс завдань щодо захисту життєво важливих інтересів особистості,
суспільства й держави. Формами забезпечення інформаційної безпеки є:
інформаційний
патронат,
інформаційна
кооперація,
інформаційне
протиборство.
Інформаційний патронат – це форма забезпечення інформаційної
безпеки фізичних та юридичних осіб з боку держави. При цьому
інформаційне забезпечення містить збирання (добування) відомостей про
дестабілізуючі фактори та інформаційні загрози, їхнє оброблення, обмін
інформацією між органами управління й силами та засобами системи
інформаційної безпеки. Інформаційний захист здійснюється шляхом
ухвалення певних законопроектів, здійснення судового захисту, проведення
оперативних заходів силами й засобами інформаційної безпеки.
Інформаційна кооперація– форма забезпечення інформаційної
безпеки рівноправних суб’єктів інформаційного процесу (фізичних,
юридичних, міжнародних), який містить сукупність взаємоузгоджених дій
цих субʹєктів. Такі дії спрямовані на одержання відомостей про
дестабілізуючі фактори, дестабілізуючі й інформаційні загрози та захист від
них доступними законними способами й засобами.
Для розв’язання конфліктів різного масштабу останнім часом все
частіше використовується інформаційна сфера, яка породжує таке явище, як
інформаційне протиборство, що характеризується, з одного боку, впливом
на системи добування, оброблення, поширення та зберігання інформації
противника, а з іншого – застосуванням заходів захисту своїх подібних
систем від деструктивного й керуючого впливу. Інформаційне протиборство
здійснюється
між
різноманітними
видами
соціальних
суб’єктів
(особистостей, суспільств, держав), проте цілий ряд таких конфліктних
взаємодій має певні відносно стійкі ознаки, які в сукупності утворюють
окремі форми протиборства – інформаційну війну, інформаційний тероризм,
інформаційну злочинність.
Інформаційна війна – це явище, при якому здійснюється комплексний
вплив на інформаційну сферу противника, який має метою створення умов
для ведення «бойових дій» (інформаційна боротьба) або виступає як
самостійний фактор, який змушує конфліктуючу державу відмовитись від
намічених політичних, економічних або інших цілей.
Інформаційна війна припускає використання широкого спектру сил і засобів,
за допомогою яких здійснюються взаємозв’язані заходи щодо
деструктивного впливу на інформаційну сферу противника. Отже,
інформаційна війна – це комплекс заходів та операцій, спрямованих на

забезпечення інформаційної переваги над потенційним або реальним
противником.
Інформаційний тероризм – це дії окремих осіб або їхніх груп щодо
дезорганізації роботи автоматизованих систем і мереж зв’язку, що
створюють небезпеку життю людей, спричиняють значні матеріальні збитки
або інші суспільно небезпечні наслідки, а також загроза здійснення вказаних
дій, якщо вони відбуваються з метою порушення суспільної безпеки,
залякування населення або здійснення впливу на прийняття рішень органами
влади. До кібертероризму відносять також деструктивні дії щодо
інформаційних систем, які створюють умови для проведення актів
тероризму.
На відміну від війни для тероризму характерна початкова нерівність
конфронтуючих сторін, що обумовлює прагнення більш слабкої сторони
використати такі методи й способи, за допомогою яких противникові
завдають найбільших збитків при витраті мінімуму своїх сил і засобів, а
також здійснюють сильний психологічний вплив. Об’єктом тероризму є не ті,
хто став жертвами, а ті, хто залишився живими. Метою тероризму є не
вбивство, а залякування й деморалізація живих. Інформаційна сфера дає
великі можливості для цього. За її допомогою можна поширювати ідеї
тероризму, залучати до своєї діяльності нових учасників, інформаційно й
психологічно впливати на широкі маси людей.
Інформаційна злочинність здійснюється як з використанням
інформаційно-комп’ютерних, так й інформаційно-психологічних методів
впливу – наклепу, образи, поширення недостовірної інформації тощо.
Адміністративний і кримінальний кодекси України містять перелік злочинів,
які можуть здійснюватися в інформаційній сфері.
Перелічені вище форми інформаційного протиборства тісно пов’язані
між собою. Однією з функцій інформаційного протиборства є забезпечення
інформаційної безпеки, яка досягається здійсненням певних пасивних або
активних заходів.
Пасивне забезпечення інформаційної безпеки передбачає реагування на
наявні загрози, його спрямовано на безпосередню протидію акціям, що є
деструктивними відносно соціальної системи.
Активне забезпечення інформаційної безпеки спрямовано на завчасне
виявлення й попередження загроз. Це може досягатися шляхом проведення
заходів щодо з’ясування планів, цілей, сил і засобів конфронтуючої
соціальної системи, а також застосування протидії деструктивним акціям на
етапі їхньої підготовки.
За порушення законодавства України про інформацію винні особи
притягуються
до
дисциплінарної,
матеріальної,
цивільної,
адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до
законодавства України.
Юридичною відповідальністю є застосування до особи, що скоїла
правопорушення, примусових заходів, передбачених санкцією порушеної

норми, у встановленому для цього процесуальному порядку від імені
держави й на підставі закону.
Закон України «Про інформацію» відносить до гарантій права на
інформацію «встановлення відповідальності за порушення законодавства про
інформацію». Додатковою гарантією реалізації права на інформацію є
передбачена зазначеним законом дисциплінарна або інша відповідальність
посадових осіб державних установ, наприклад, за необгрунтовану відмову у
наданні змоги для ознайомлення з офіційними документами або порушення
встановленого терміну її надання без поважних причин.
Крім того, держава гарантує всім учасникам інформаційних відносин
різні права й можливості доступу до інформації. Закон України «Про
інформацію» містить статтю, яка передбачає відповідальність за порушення
законодавства про інформацію. Так, відповідальність за порушення
законодавства про інформацію несуть особи, винні у вчиненні таких
порушень:
необгрунтована відмова від надання відповідної інформації;
надання інформації, що не відповідає дійсності;
несвоєчасне надання інформації;
навмисне приховування інформації;
примушення до поширення певної інформації або перешкодження її
поширенню, а також цензура;
поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і
гідність особи;
безпідставна відмова від поширення певної інформації;
використання й поширення інформації стосовно особистого життя
громадянина без його згоди особою, яка є власником відповідної
інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків;
розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом,
особою, яка має охороняти цю таємницю;
порушення порядку зберігання інформації;
навмисне знищення інформації;
необгрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії
відомостей з обмеженим доступом;
порушення порядку обліку, зберігання йвикористання документів та
інших носіїв інформації, які містять конфіденційнівідомості, що є
власністю держави.
Особливістю юридичної відповідальності в інформаційній сфері є те,
що більшість нормативно-правових актів, які визначають правові підстави,
гарантії й процедури доступу та використання інформації, містять норми, що
відсилають до відповідних кодексів або визначають лише склад
правопорушень щодо інформації, однак не визначають конкретні санкції
стосовно винних осіб.
У випадках, коли правопорушенням, вчиненим суб’єктом інформаційної
діяльності, завдано матеріальної або моральної шкоди фізичним або
юридичним особам, винні у цьому особи відшкодовують її добровільно або

на підставі рішення суду. Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової
репутації мають право вимагати у судовому порядку лише спростування
недостовірної інформації й не мають права вимагати відшкодування
моральних (немайнових) збитків. Це не позбавляє посадову особу органу
державної влади або органу місцевого самоврядування права на захист честі,
гідності та ділової репутації у суді.
У Законі України «Про звернення громадян» віднесено до обов’язків
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів
масової інформації, їхніх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду
заяв або скарг вживати заходів щодо відшкодування у встановленому
законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в
результаті обмеження його прав або зачіпання законних інтересів,
вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено
порушення, а також на прохання громадянина не пізніше як у місячний
термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого
самоврядування, трудового колективу або об’єднання громадян за місцем
проживання громадянина.
Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» до відповідальності за зловживання свободою діяльності
друкованих засобів масової інформації нарівні з авторами інформаційних
матеріалів притягаються журналіст редакції, її редактор (головний редактор)
або інші особи, з дозволу яких ці матеріали було поширено.
Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення
оцінних суджень.
Оцінними судженнями, за винятком образи абонаклепу, є
висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема,критика,
оцінюваннядій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як
такі, що містять фактичні дані, мається на увазіхарактер використання
мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири. Оцінні
судження не підлягають спростуванню йдоведенню їх правдивості.
Особа звільняється від відповідальності за розголошення інформації з
обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця інформація є суспільно
значущою.
Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової
інформації йжурналістів визначаються законами «Про друковані засоби
масової
інформації
(пресу)в
Україні»,
«Про
телебачення
і
радіомовлення»,«Про інформаційні агентства»та «Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
передбачено відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень,
у тому числі й тих, що пов’язані з отриманням, використанням і зберіганням
інформації. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються
органами внутрішніх справ, інспекціями у справах неповнолітніх, митними

органами, судами та іншими державними органами й посадовими особами,
уповноваженими законом.
Так, у ст. 41-3 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність
за порушення порядку доступу до інформації, необхідної для ведення
колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних
договорів, угод, у вигляді накладання штрафу від одного до п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У ст. 53-2 КУпАП передбачено відповідальність за перекручення
данних державного земельного кадастру та приховування інформації про
наявність земель запасу або резервного фонду.
За приховування, перекручення відомостей або відмову від надання
повної й достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями
громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворених технологічних відходів і
поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди й відповідні наслідки,
за ст. 82-3 КУпАП на винних осіб накладається штраф. Такі ж санкції
застосовуються до винних у разі відмови від надання або несвоєчасного
надання за запитами повної й достовірної екологічної інформації (ст. 91-4
КУпАП).
Адміністративну відповідальність за порушення законодавства про
захист прав споживачів передбачено у ст. 156-1 КУпАП, а в ст. 164-3 КУпАП
– відповідальність за отримання, використання, розголошення комерційної
таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди
діловій репутації або майну іншого підприємця.
Неоприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, виконання робіт і
послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, відображення
недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної
процедури є складом правопорушення, передбаченого ст. 164-14 КУпАП.
Зазначений кодекс містить ще ряд статей, які передбачають
адміністративні санкції за порушення законодавства у сфері інформаційних
відносин. Від кримінальних злочинів ці правопорушення відрізняються
відносно невеликою суспільною небезпекою, яка наступає або може
наступити внаслідок їх скоєння. За загальним правилом адміністративній
відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення
правопорушення шістнадцятирічного віку.
Кримінальна відповідальність є найсуворішим видом галузевої
юридичної відповідальності. Вона настає тільки внаслідок скоєння злочину –
суспільно небезпечного діяння, склад якого передбачено у кримінальному
законодавстві.
Важливим напрямом розвитку кримінального права є розширення складів
злочинів, що вчиняються з використанням новітніх інформаційних
технологій. У багатьох країнах такі злочини називаються комп’ютерними.
Вітчизняні вчені комп’ютерними злочинами називають суспільно небезпечні,
винні, кримінально карні діяння, що завдають шкоди інформаційним
відносинам, засобом забезпечення яких є електронно-обчислювальні
машини, системи або комп’ютерні мережі.

Правопорушення в сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж, а також мереж
електрозв’язку зібрано в розд. XVIКримінального кодексу України (КК
України), а саме:
У ст. 19 ЦК України вказано дії, які охоплюються поняттям
«самозахист цивільних прав» та є одним із способів захисту цивільних прав.
Під самозахистом розуміється застосування особою засобів протидії, які не
заборонено законом та які не суперечать моральним засадам суспільства.
Способи самозахисту можуть обиратися самою особою або встановлюватися
договором й актами цивільного законодавства. Так, Закон України «Про
захист прав споживачів» передбачає, що «у разі коли надання недоступної,
недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про
виробника (виконавця, продавця) спричинило:1) придбання продукції, яка не
має потрібних споживачеві властивостей, – споживач має право розірвати
договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків; 2) неможливість
використання придбаної продукції за призначенням – споживач має право
вимагати надання ...належної інформації; 3) заподіяння шкоди життю,
здоров’ю або майну споживача – споживач має право поставити продавцю
(виробнику, виконавцю) вимоги щодо відшкодування шкоди у повному
обсязі...».
Підстави застосування цивільно-правової відповідальності передбачено і
окремими підзаконними актами стосовно доступу до інформації.

