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Анотація
Кащук

А.

В.

Адміністративно-правове

забезпечення

технічного захисту інформації в Україні.
Магістерська робота за спеціальності 081 «Право» - Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут іменя
Ігоря

Сікорського».

Факультет

соціології

і

права.

Кафедра

господарського та адміністративного права. Київ, 2017.
Магістерську роботу присвячено дослідженню адміністративноправового забезпечення технічного захисту інформації в Україні.
Визначено поняття технічного захисту інформації; розглянуто елементи
організаційно-правового

механізму

технічного

захисту

інформації;

розглянуто історичне формування технічного захисту інформації в
Україні;

систематизовано

технічного

захисту

та

проаналізовано

інформації;

окреслено

зарубіжний

перспективи

досвід
розвитку

адміністративно правового регулювання технічного захисту інформації в
Україні.
Ключові слова: наука, юридична наука, закон, адміністративноправовий, інформація, технічний захист інформації, перспективи,
функції, адміністративний.
Кащук

А.В.

Административно-правовое

обеспечение

технической защиты информации в Украине.
Магастерська
Национальный

работа

технический

по

специальности

университет

081

Украины

«Право»

-

«Киевский

политехнический институт имени Игоря Сикорского». Факультет
социологии и права. Кафедра хозяйственного и административ права.
Киев, 2017.
Магистерская работа посвящена исследованию административноправового обеспечения технической защиты информации в Украине.
Определено понятие технической защиты информации; рассмотрены

элементы организационно-правового механизма технической защиты
иноформации; рассмотрено историческое формирование технической
защиты информации в Украине; систематизированы и проанализированы
зарубежный

опыт

технической

перспективы

развития

защиты

административно

информации;
правового

намечены

регулирования

технической защиты информации в Украине.
Ключевые

слова:

административно-правовой,

наука,

юридическая

информация,

наука,

техническая

закон,
защита

информации, перспективы, функции, административный.

Kashchuk A.V. Administrative and Legal Support of Technical
Information Protection in Ukraine.
Magisterial work on the specialty 081 "Law" - National Technical
University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky".
Faculty of Sociology and Law. Department of economic and administrative
law. Kyiv, 2017.
The master's thesis is devoted to the research of administrative and
legal support of technical protection of information in Ukraine. The notion of
technical protection of information is defined; the elements of the
organizational-poaw mechanism of technical protection of information are
considered; the historical formation of technical protection of information in
Ukraine is considered; foreign experience of technical protection of
information is systematized and analyzed; outlined the prospects for the
development of administrative and legal regulation of technical information
protection in Ukraine.
Key

words:

science,

law

science,

law,

administrative-legal,

information, technical protection of information, prospects, functions,
administrative.
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