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Анотація

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та
розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття :
"кібербезпекова політика", "кібернетична функція держави", "правовий режим
кібербезпекової політики", "коннотація кіберпростору", "homo cyberus",
"аксіологія кіберпростору", "кібер освіта".   

Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють
інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки
кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові
правовідносин, що виникають та складаються у сфері кібербезпеки.
Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, напрями розбудови
національної системи кібербезпеки. Окреслено особливості правового
режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки
фахівців у сфері кібербезпеки.
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