
0. Г. ((~' ШНЇІJСНJ.:ІІ, A:aJ{(). юри о. наук 

Т.М. Слінь..:о, катю. юриd. наук 

ШФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 
ЯК ПРИНЦИП ДОТРИМАННЯ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАдУ УКРАЇНИ 

У іюлітичному й економічному житті України значення за

собів масової інформації (ЗМІ) все більш посилюєrься. Розвlffок і 

захист інформаційного простору Уь.-раїни що включає національні 

інформ,аційні ресурси, до яких належить інформація незалеЖlіо від · 
змісту, форм, часу і ІІІісця її видання, постає одни1.1 з найважл:иві

ших завдань у побудові Украінської держави, хтвер;ркенні їі сувере

нітету та незалеЖlіоСТі. Інформація як основа прийЮІття відnовідних 

рішень стає життєво важ'lивою в усіх сферах сучасцого світу . Разом 

з тим, будучи основою колективної безпеки, вона є дoclffь небезпеч

ним знаряддяl\І у руках певних кіл, впливаючи на поведінку бага- · 
ть,ох людей і юридичних осіб. 

)L'lЯ розвитк·у громадЯнського сусnільства в Україні важли

вою умовою є його інфор~'юваність, яка тісно пов ' язана зі здійснен

ням принципу гласності та реалізації демократичних прав і свобод 

громадЯн~ свободою совісті . друку , слова. Гласність відбиває рі 

вень інформованості суспіJІьства про стан справ у рі'3них сферах со

ціальної практики. З функціонуванНЯ!\! гл:асності поn 'язані проблеми 

й реалізації, суб ' єпний скл:ад відносин, які виникають у процесі . 

гласності . право на одержання інформації тощо. ' 
З ог.Щ· на ПОЛОЖСf!'НЯ Конституції УкраЇНИ С:'Іід '3(11Н3ЧИТИ. 

шо в Ооювному Законі вnерше в історіі українського конституціо

налізму закріплюється право вільного доступу до інформації, що на

самперед стосується інфорІІІації про стан довкілля. IIJIO якість харчо

вих продуктів і предметів побуту. Звісно, для України це чає особ
ливе значення. тому що вона постраждала від Чорноби:1ьської ката-

строфи . наслідки якої відчуваються і сьогодні. ' 
Право на інфорr.Іацію на.1ежить до важливих прав людини. 

а питання. пов· язані з діяльністю ЗМІ . їх взаємодією 3 державою 

має мі~ародно-правовИй аспект . У сучасному світі. коли проблема 

'3ахисту прав людини вийш.'lа далеко за ~Іежj кожної окремо'ї держа
ВИ'. виникла необхідність у створенні універса.rтьни.\ ~Ііжнародно-' 
правових стандартІв. які також є основншш права111и людини 
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(і\. с !і\) .. Сього;J.Ні о6с.:н прав і свобоJ особи юпначаєтьс.:я не тільки 
конкретними особ.lивост5ШІІ того. чн інш·ого суспільства. але іі 

. . ;ро·шнтко~І .1ЮJськоі uивілі ·Іації в ui.10\1\. рівнс~І і ступсве,~І інтег

роnаності чіжнароJної спі;lьиоти. ЧилІ ці.1існіши~1 стає світ. тю1 

шачніший вплив на права 1 свобоJи \Ііжнародних чинників" (7. 
с. І О. І І) 

У tт J ~ Заrа;lЬної декларації прав людюНІ 'JаПІю!но. що 

КО>КНа .1ЮJИН3 ШІЄ право На СВОООду бе·шереШКОДНО дотримуваТІІСЯ 

своі\: персконань та свободу шукати. одсрл,·увати і поширювати ін

фор~rацію та ідеї б:ць-якlши засоба~rи/ і не·1алежно від державних 
· кор.:rонів (9. с. 3У). А в Міжнаро;:що~Іу пакті про цивільні та пол.і

тичні права ·Jакріплюєтьсл право кткної лю.::шни на вільне вИслов

лювання своєї ду\ІКИ. яке вк.:110чає свободу шукати. _: одерп:увати і 

поширювl!ти будь-яку інформацію та іJеї незаJежно від державних 

корJонів, усно. пись~юво чи за допо;-.юrою друку та~ інших ЗМІ. 

Правовий стан засобів ~1асової інфорщщіі рсгу.тюсrься 

нор\ Ііl\Ш Конспп'_\uіі України, закоюнtн України про інформацію. 

про друковані ·1асобн л1асової інфорчації. ·1аконодавчи~ш актаl\ш 

'про окремі гал~ .. >і . види. форлш і 3асоби інфор~1ації. л1іжнародними 

договор<ша і уrодашr. ратифікованшш Україною. У сучасний пері

од 'по 1\істькості прийнятих законів (і вже ·опрацьованих), які регу
,тюють правові відносини з ЗМІ Украіна посідає одне J перших 
\Іісць серед країн ко.'1ишнього Сою·зу Перши~І прийняти~! незалеж

ною Україною 3аконо~І був базов~й універса.1ьний Закон "Про ін
форі\Іаuію" (3. - ~~~2. -Ст. 650). Д1я порівняння наведемо прик.:l-а
ди: Боарусь прийняла свій 3акон ··о прессе и друпіх средства:-; шк

совой инфор~шuии·' тількиустютому 1995 р .. ~юлдавський 1акон про 
. пресу почав :~і яти у !99-J. р .. 01 1993 р. має свій ·шкон про пресу У.Ібе-
rастан. СьОГіЦНі в украЇНСЬ!\0.\!У ·;аконодавстві є десять '!аконів про 
ЗМі. Зюначені ·Jакони. грунтуючись на Деюараціі про державний 
С\'Всренітст Украіни та Акті проголошення її незалежності. створю

ють інфор:-,шційний суверенітет України і визначають правпві фор~ 

ШІ .\Ііжнаро.Jноrо співробітництва в га.l~"Іі інфор~Іації. )'. них від
шачається правовий стан органів друку та інших ·1асобів щ1сової 

інфор\іації.· юридичні основп отриш1ння. вшшристанюr. поширення 
та · 1бсрігання інфор~тuії. 3акріппено право громадян на о.Jержання 

інфоршщіі в усіх сферах суспі.'1ьноrо та .:Jсржавного життя. 

Згідно ·1 ·1аконо.J.авство~І під інфоршщієІ{) необ.\ідно ро·~у~Іі
ти доку <. tснтовані або пуб.1ічнd ого,тошсні ві.Jомості про по.Jії та 

ютша. що відбуваю'rься в суспільстві. державі та - навко.1ишньо~•У 
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природно~•:- середовищІ. 

, Професор .A.:Ji\IOB Ч.Н. ствсрд;-1,-:-є. що Ja своє!? прнjщJою 
правовІ нор'ІІН. які р~rупюють відносини що..1о на\ ково-тс:хнічноі 

інфор'Ішцй (НТІ ). на.1с;.кать до рі·щих r<1:1У 'ІСЙ права (І. с. 11 ). Рассу
..1Овський В.А пі..1креслює. · ща у ко;.кній галу~Іі праві1 ві..1носини. що 
діють у сфері НТІ. одер:.ь.·ують свою. притаманну прсдмСl} і ~•ето.::rу 

тієї чи іншої галузі права юридичну реГ:lаш:нтацію ( 11. с. 262) ее: 
ред інших правників існує думка. що поки що передчасно говорити 

про виникнення с<шостійної галузі інформаційного права (·k с. 67). 
Останнім ча со~• учені порушують питання про ко~ш · ютерну інфор
мацію та КО'Іш'ютерне право (2). На нашу ду.мку. ко 'Іш·ютерну ·ін

формацію теж С:lід віднести до науково~технічної інфорщщії. 

Деякі автори не заперечують і галузевий характер інфор~•а

ції (10). Правова інформація забе-течується конституційнилс еколо
гічним. циві.'lЬНИl\І . ад:-.ІіністративнИ\1. трудовим. кри~іінальним та 

іншими галузями права. Але провід,юш є конституційне право. якю1 

охоплюються й інфор~tаційні відносини. · 
Прийняття нового Основного Закону \ІаС ветшке зна ,!Е: нн'я 

для становлення в Україні де:\Іократичного конституційного :lаду . 

при яко'І_r:·· права та свободи .'ТЮдини і грошtдянина - основна \Іста 

дія.Гtьності держави. всіх її в.'Іадннх струlс~·р. __ То'ІІУ актуа.'ІЬНШ\І сьо
годні є завдання становлення консти~·щонаюз~rу. ·1ахнс~· Існуючн

Шf державними і суспільни\ІИ ·1асобаші kонсти~ції '/країни та її 
консти~·ційного .'tаду ( 13. с. 12) 

Право на інформацію на.'Іежить до основних прав .rподини і 

громадЯнина. Раніше ·воно бу.'Іо :шкріплено в поточному ·щконодавс·· 
тві. але це право ·3аслуговує того, щоб бути закріп:1енш1 на констн

~ційно~r:· рівні Уперше в українсько~rу конс-тптуційно\І_\ бу.Jівннц

тві закріп.1юється. що кож..::н має право ві:11.но ·;биратн, ·1бсрігатн. 

використовувати і поширювати інфор~Іацію усно. пнсь~юво або в 

інший· спосіб- на свій вибір (ст.:\~). Ця норма гарантує дос1-:-п до 

·шсобів масової інфор~1ації поліпІчНІш Партіяl\1. рух<ш. гроі\ШдсьКІш 
орr~ІНі~шція~І. профспілка~' і взага.1і ко;.кній окре~Іііі .1ЮдІ,ІНі. Згідно ·1 
.положеннями статті ніхто не і\ІОЖе бути примушений до ·шінн 'ІН 

висяовлюв<іння своїх поглядів і переконань . 

У ст. Ч Консти~·ції також ·шкріп:lюється. що .. ·ційснсння 
цих прав ~юже бути обмежене ·іаконо\І в інтересах націоюньноі 

бе·~пекн. територіальної ці.ГІісності або rро~щдського порядку ·; \І С>· 
тою 'Іаnобігання ·шворушенюш чи ·1лочнюj\І. д.1л ох орони здоров · и 

насе:1ення. для Jахиs;т: репутації або прав інших :lюдеіt . . 1.і я ·Іапобі-
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гання ро·Jго!Іошенню інфор~tації, одержаної конфіденційно. або для 

: підтримання авторитету і неупередженості правосуддя". 
· ЗГідно ·1 Законом про інфор'мацію (ст. 9) всі громадяни 

України. юридичні особи і державні органи мають право на інфор
мацію, яка передбачає ~юж.rшвість вільного одержання, використан
Ня, поширення та зберігання відомостей, необхідних для реапізації 

ними своїх прав. свобод та законних інтересів, здійснення завдань і 
функцій. Це право забезпечується розгалуженою й розвинутою в 

держі:!ві системою засобів J\Шсової інформації, в пер~· чергу віт

чизняних, а також можливістю особи отримувати інформацію з різ

Юіх джерел:. 

Реапізація права на інформацію громадянами, юридИЧНИ!\ІИ 

: особа.і\ш і державою не повинна порушувати громадські, політичні, 

еконоl\rічні, соціальні, духовні. екологічні та інші права, свободи і 

законні інтереси інших громадян та юридичних осіб. До інформації, 

яка стосується особисто громадянина, забезпечується вільний до

сь:уп , окрім випадків, передбачених закона~ш України. 
КонСтитуційне законодавство встановлює обов' язок держа

вних орІ'анів. інших суб'єктів політичної системи України (зокрема 

політичних партій) інформувати громадськість про свою діяльність. 

- У зв ' язк-у з ти!\ І. що Конституція України, інші · конституЦійно
правові апи регулюють найбі.~ьщ важливі соціальні зв'язки, роль 

конституційного зако1ю.:щвства в забезпеченні режиму де!\Н5кратиз

му . суспільних процесів на основі принципів інформонанності і гла

сності, дотримання засад конституційного ладу України надзвичай

но важлива. 

Інформаційні відносини базуються на важІJивих по.'lітико

правових принципах: гарантованість права на ікфор~1ацію. її від

критість . .Jс1ступність та с ·вобода обміну нею. об'єктивність. вірогід
ність. повнота і точність. законність одержання, викорИстання, по

ширення та зберІгання Гарантією політико-правових принципів є 

державна інформаційна політика, спряl\ювана на їх виконання і ви-

. рішеннЯ виник<Іючих пробпе~1. Державна інформаційна папітика -
це суь.-у·пність основних напряl\tків і способів діяльності держави по 

отри~rанию. використанню. - поширенню та зберіганню інформації. 

- Виважена державна nсі.'lітика розвитІ\.) цієї важТІИвої га.ІJузі дає 1\іо
жлнвість зді~снюватн nослідовну інформаційну політику держави. 

ДОЗВО.'!ЯЄ 3ахищати національні іН{~реСИ краЇНИ В міжнарОДНИХ ор-

гані :щціях. / 
. Однюr із принципів дерЖавної інформаційної політики є 
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, інформаційна бе:шека - обмеження інформаційноі' свободи. відкри

тості й доступності інформації, режиму використання персональних 

..::щних в інтересах національної безпеки, економічної доцільності та 

~ахисту прав інших людей (ст, 32. 34 Конституції України). Громад
сь-кі відносини, пов' язані з об)неженням інфорщшійної свободи. 1 

віднесеННЯl\1 інформації до державної таємниц( її засекречування.\! 

та охороною з метоЮ захисту жипєво важливих інтересів України, 
врегульовані у Законі України "Про державну таємницю" . У Законі 

да(ться визначення понять "державна таємниця" , ' ' ступінь тає~пюс

ті", сфери інформації, строки ,зат.аювання інформації та ін. У Законі 

немає чіткого зазначення ко.ГІа осіб. які є державними експертами з 

питань таємниць, що на наш погляд, є недоліком Закону. Слід було · 
б вегановити в ньоl\rу реальну відповідальність за порушення Закону 

про державну тає11шицю, як це, зроб'.<rено в кримінальному законо

Давстві. Зокрема, ст . 67 Кримінального кодек::у встановлює відпові
дальнісrь. за розголошення відомостей, що становлять державну та

ємницю, особою. якій були довірні або сrали відомі по с;іужбі чи 

роботі. 

Згіднg зі cr. 17 Консrитуції України захисr суверенітету і 

територіальної цілісності України. забезпечення її еконО'ІІі'іНОЇ та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави. 

справою всього . Українського народу. Економічна та інформаційна 

безпека є важливими складовими національної бе-зпеки України. 
Під національною безпекою ~;~еобхідно роз:~міти сrан захищенності 

життєво важливих інтересів особи, суспільсrва та держави вL1 ре

альних та потенційних. ВН)трішніх і :зовнішніх загроз у державно

політичній, економічній, соціальній, екологічній та інформаційній 

сферах. З державно-праВОВОЇ ТОЧКИ ЗОру ОСОб.ГІИВС місце ) СИСТеМі 
національної бе:шеки повннна зайняти охорона конституціііного ла-

-- ду України, Конституції республіки (6, с. 9) 
З ~1етою забезпечення належного рівня захищеності цих ін

тересів у ст. 17 Основного ЗакоН)· визначено вихідні положення '33-

. хисту суверенітету і територіальної ціл'існості. економічної та ін

формаційної б~зпеки України. Цей обов'язок nокладається на всі 

державні органи. органи місцевого Са!\юврядування. nідприоrства, 

установи й організації. на всіх громадян Ук-раїни та їх об'єднання. У 

І<:онсrитуції України досить широко і дета.ГІьно закріплюються пов

новаження вищих органів державної влади по ·щбезпсченю{) націо

нальної безпеки України. У систеr-.1і 3абезпечення бе·шеки держави 

велика рол.ь нал.ежить ПрезlJденту України й уряду. а особ;шва ро,1ь. 
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як св ідчить с вітова практика. парл<шента~І (13. с. 21~ . 215) . 

Стаття І 07 Конетиту ці!" Украіни ви ·1начає сnс ціа ,lьНІІіІ ор-

. rан -- Раду на ціональної бе :шеки і оборони України. який коордн

ют і контро.1ює дія.1ькість органів виконавчої влади у сфері націо

на.l ьної бс:шекн й оборони . Го.1овою ці єї Ради є Пре:шдент України , 
яr..:ий фор\ІУЄ її сК:1ад. Президент керує Радою націона.1ьної бе·щеки і 
оборони. ro:lO BYЄ на · і""і 1асіданнях . nланУє nитання. які виносяться на 

її ро ·.1 гляд. вво;ить у дію рішення Ради ~вої~ш ука·іа~Іи . ' 
Ана.1із ловноважень вищих органів державної влади ло 3а

бс1печенкю націошньної бе:текп України свідчить. що на сьогодні 

є достатньо ро·!галужене законодавство. яке служить :шхисту і стабі

.1ьності конституційного .1аду і Конституції України. 

Сучасний стан інформаційного забезnечення в Україні і 

перспективи суспілно-иолітичного . еконо~Іічного і соціального роз

-витку держави потребують оперативного і якісного ІНформаціііно

ана.lітичноrо ·!абс·шсчсння . За роки незалежності України як в с1пу 

об'єпивних Процесів nеребудови . так і · у :ш ' язку із складним стано

вище~! в еконо~Ііці погпибл:юється відрив України від світового ін

форчаційноrо ресурсу. Особливу тривогу виюикає ситуація з за 

rальноку.lь~рною і 1 науково-технічною інфор!\Іаціями, які тради
ційно отрІнІув<шнся ·~ Москви . Ї:-.: втрата прювела до розриву 
·щ·юків ·1 трад1щійюшн постача11ьниками інфор~tації. до позбавпен

ня \ІОЖливостей отричувати її оnеративно . Це безпосередньо вп.'Іи

ває і на питання інформаційно) бе·щеки та нсза.1ежності України, 

то :11у що відсутність нс:шлежних джерел інфор~1ації робить будь-яку 

державу пред\ІСТО\І \ІаніП}·,1Яції з боку тих. :-.:то контро.lЮє її інфор

маційну ·~абезпе ченість . 
.А.налі·1 стану сnрав у га _тту·3 і інфорщщіІ" свідчить. що насиче

ність УЕр:йнн обчис.1Юва :1ьною технікою є ці.lКО~І -.:щстатна .:ця ·!а 

бе :шс•rсннн технічної основи при переході на нові інфоршщійні 

техно.1оrїі. УкраїнськніІ споживач · готовий до оволодіння новюш 

інфорщщійющн технологіяr.ш . Є всі переду~юви для введення в ек

сппуат<іцію новпх інфор~Іаційнпх технологій - інmср!ІС/11. 

С пираючись на викладене ВІtще ~южна зробfпи висновок. 

. що в Україні є конспrтуційно-правова основа діяльності ЗМ,l . А.1е ж 
чинні ·3акоНІІ УІ,раїнн та інші нор~ Іативні аt..тн . що бе3посерсдньо чн 

лобі чно пов· юані ·1 щш и питання~ш. не охоn:1юють весь комплекс 

проб.lС\ І і лок~і що не утворюють ціл і (:ної системи. 

Вважаою. що не~бхідно ·щіюіти консти~·ційне рсrу.lЮвіш
ня інфороrаuіі!ннх відносин . на рівні Конституuіі України ·3акрілитн 
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нор\!У про нсдопущсння \IOн·oпo.li щу ЗМI i. створивши одну iнфор
шщiйно-правову систсr.Iу. -~.Jiйснип! правов\ · iuфop.11rmш:x1l{iю. Вес 

це(~б~Де сприятн посипснню po,1i :асобiв шtсовоi iнформацii' та з.о
трюrанню i ·\а'\ИСТ} ·Jaca.J констютцiйного паду '/кр<li'ни. 

CmtCOA: :lilnepam.\pU: 1.- -\ ')И\IОВ Ч.Н. н~\''IIIO -TcXH.i-J'I,'CKa~ инфорШ\I!Я 
и нраво.- Ларt.ков: Вища шк .. 1987. 2. Бал·рин IO.IO. Пpoii:l~\!1.1 ко~шыот~р!!ОI О пра

ва.-\!.: Юри:t. JШ! .. 1991 3. Bi::to~юcтi Вср;;овноi' Ра;tи Украi'пи. 4. До·юрц.:н В .. \ . 
Си.Сl~ыати:.ация · .~аконо:rат~~1I.СТВа о нay'HIO-TC\:HИYC'Ct\O:•;f нror рСС\..'·с . J Iравовыс npo6JI.:

\lbl сrандартюации и \!егролоrии ка-чества nродУкции. - \ !.. 1972. 5. Ко нети !Y itiя 
Укра\ни. - К.: !Орiнко\с 1996. 6. Копейчикав В .. Коло::tiй . \ .. ·У кp<li'llч\·к О. l !ро кomtc
пuiю нацiоналыюi· ue:>licки Украiни !lрав о \'краiни. - 1991. - N~ 5. G. 7 \!юJL'icp

coн Р .. -\. Права человека: идеи, нор~'"' - рсалыюсть.- \!.: Юtнi:t :вп .. 1991 . 8. Обii!ая 
георня прав человека Под pe:t. :1-р юри:t. наУк. Е .А Л\·кашеВИ'Jа.- \1 . И:.<.:t-во HOI'\iA 
1996. 9. Орrанi3щiя Об' ст·аннх I!щiй Офiнiйнi звiти псршоi Частин и Трсп.оi cc..: ii' 
Г~неральноi .-\ca"iiлei' Бюл. 3аконо:щвства i юри.1. практики ) ' краiни: Правов i : tжсрс;~ о 

Укр.:йни . - 1994. - N2 1 10. Рассолов \1.\1. Управление. инфорчация н парв u. - \ 1 .. 
1\!ысль. J98J. 11. Расс\ ;tовский 13 .. -\. Информационное обе,~п~ченис наУчных ор1 а нн 

заций Право и Управление на~·!rньши ор! ·ани3аuия•ш . - ~~-: Наука. 1980. 12. С.шш,
ко Т. Н. Правовые lipOiiлeмы регулирования инфорчационю.IХ ОТНОШеНИЙ в сУ краf;, 
не Пробл. закоf!ности . ' 13ып .. - Лap!.J'OR : Нан. юри:1. ака:t. Уораини, 1996. 13. Тщы
ка ' !О. Н., СУ!iрунюк Е.В. КонетИТУНИЯ УI<раины ~- основа сгабит.ности KOHCl и 1 \' IIИ· 
онно1 о строя и рсфор .чирования общсс1 ка . - Сю1фсропо:н. : Таврия. 1997. 

Н.М. Тпщеш~о, 1-:а11д. юpud. пт ·,"· 

О ПРЕЗУ[\1ПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Основываясь на уважении к :1нчностй. приншш прс3у~Iпщш 

невпновности nредставляет собой один из важнейших приншшов. 

существенно влияющи'\ на правовое по:юженне гражданина во всех 

сферах процессуальной .:хеяте.1ьности. Консти'Т}·uия Укр~ины ·\акре

ппяет положения. отражающие сущность пре3у\шцшt невпновности 

"Лицо считается невнновньш в совершении nреступ.1енюJ и не \Ю

жет быть подвергнпо ~то,1овно~1У .накюаншо. пока его вина не бу

дет докюана в ·1аконном порядке и уст.~новлсна обвинпте.1ЬНЫ\I 
nриговором суда. Никто не обюан док<нывать свою нсвиновность в 

совершсини nрееТ} п:1ения. Обвинение ·i7c ~южст основываться на 
докюатс.1ьс,:rвах. полУченных не·щконнь,ш путем. а также на nрс.:хпо

_lожениях. Вес CO\tHCHИJI относите:1ьно докюаниости вины лица пс 
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