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Розвиток і впровадження практично у всі сфери людської діяльності ін-
формаційних технологій істотно впливає на свідомість суспільства, а також 
змінює міжнародні відносини. Одним з найважливіших напрямів цієї зміни стає 
реалізація безпеки життєдіяльності його (суспільства) громадян, що загалом за-
безпечує національну безпеку держави. Її важливою складовою є інформаційна 
безпека, яка в сучасному світі набирає щодалі більшого значення. Наприклад, 
інформація про місце проживання, про номери особистих телефонів і 
банківських рахунків, про стан здоров'я і приватне життя часто використовують 
опоненти як засіб тиску і шантажу, що порушує безпеку не тільки громадян, але 
й суспільства загалом. Вочевидь і суспільний прогрес, і розвиток кожної люди-
ни зокрема супроводжуються і навіть визначаються розвитком їх інформаційної 
безпеки. 

Сьогодні інформація стала чинником, який може призвести до значних 
технологічних аварій, військових конфліктів і поразок у них, і може дезоргані-
зувати державне управління та стійкість фінансової системи, а також звести 
нанівець роботу наукових центрів. Чим вищий рівень інтелектуалізації та ін-
форматизації суспільства, тим потрібнішою стає надійна інформаційна безпека 
її громадян, оскільки реалізація їх інтересів окремо та держави загалом все біль-
ше здійснюється за допомогою інформаційних технологій. 

Інформаційна безпека громадян, суспільства та держави загалом харак-
теризується ступенем їх захищеності, та, як наслідок, стійкістю головних сфер 
життєдіяльності у відношенні до небезпечних інформаційних впливів. 
Наприклад, під впливом цілеспрямованих інформаційних атак може поступово 
змінюватися кругозір та мораль як окремих осіб, так і всього суспільства, 
можуть нав'язуватись чужі інтереси, мотиви, спосіб життя та інше. Інформа-
ційна безпека визначається здатністю відповідних державних служб нейтралізу-
вати такі впливи. 

На сьогодні більшість країн світу вважає функціонування інформа-
ційних технологій та телекомунікаційних систем питанням державного значен-
ня. Передові держави вже давно зрозуміли, що інформаційні технології є ру-
шієм далекосяжних структурних змін, що забезпечують швидкий і, водночас, 
гуманістичний прогрес країни, її політики та економіки, розвиток суспільства і 
добробут його громадян. 

За останні роки розвиток інформаційних і телекомунікаційних техноло-
гій стає найбільшим сектором прибуткового бізнесу України, що значно випе-
реджає інші галузі господарства. Цей сектор є основною рушійною силою зрос-
тання нової економіки, засобом вирішення бюджетних проблем, зокрема вели-
чезних витрат на утримання адміністративних апаратів, на забезпечення 
процесу функціонування владних державних структур. 



Держава безпосередньо зацікавлена у розвиткові інформаційних техно-
логій на своїй території, поза як вони також несуть велике позитивне соціальне 
навантаження: сприяють стабілізації суспільної думки, підвищенню життєвого 
рівня громадян та, як наслідок, підвищенню популярності влади серед населен-
ня. Це особливо важливо при виробленні владними структурами власної позиції 
щодо швидкого впровадження інформаційних технологій та формування інфор-
маційної політики держави загалом. 

Розвиток і застосування інформаційних технологій значно спрощує 
вирішення проблеми безробіття та зайнятості населення, збільшує можливості 
для самоосвіти, набуття додаткових спеціальностей, обміну корисними відо-
мостями щодо діяльності у будь-якій сфері народного господарства. 

З урахуванням майбутнього розвитку інформатизації суспільства, про-
никнення інформаційних технологій у найважливіші сфери життєдіяльності 
його громадян виникає проблема надійного захисту інформації. Розгляд інфор-
маційної безпеки з позицій системного підходу дає змогу побачити відмінність 
наукового розуміння цієї проблеми від повсякденного. В повсякденному житті 
інформаційна безпека розуміється лише як необхідність боротьби з витоком 
закритої (таємної) інформації, а також з розповсюдженням хибної та ворожої 
інформацій. 

На сьогодні стосовно національної безпеки існує чимала кількість потен-
ційних загроз в інформаційній сфері: незбалансованість державної політики та 
відсутність необхідної інфраструктури засобів масової інформації; повільне 
входження України до світового інформаційного простору; відсутність у міжна-
родного співтовариства об'єктивного уявлення про життя та побут громадян 
України, а також їх менталітет та суспільну свідомість; інформаційна експансія 
з боку інших країн-сусідів, імперські залишки яких з кожним роком набирають 
все більших обертів; відтік інформації, що містить державну таємницю, а також 
конфіденційну інформацію, що є власністю держави. 

Наведений перелік можливих загроз інформаційній безпеці країни і засо-
бів їх реалізації завжди буде неповним, оскільки зміни в суспільних відносинах, 
розвиток інформаційних технологій та їх технічних засобів сприяє не стільки 
усуненню наявних загроз, скільки виникненню нових. Водночас джерела загроз 
інформаційній безпеці, як складовій національної безпеки держави, залишають-
ся достатньо стабільним протягом тривалого періоду часу, а саме: 

● недружня політика сусідніх держав у галузі глобального інформаційного моні-
торингу, поширення неправдивої інформації та новітніх піар-технологій; 

● планомірна та цілеспрямована діяльність іноземних спецслужб, політичних 
партій і економічних структур; 

● злочинна діяльність міжнародних угруповань, військових формувань та окре-
мих високопоставлених осіб; 

● неправомірна чи протиправна діяльність посадових осіб державних органів 
влади і політичних партій, спрямована проти інтересів України; 

● стихійні лиха, природні та техногенні катастрофи, збройні конфлікти, які 
негативно впливають на моральну стійкість окремих громадян і суспільства 
загалом; 



● некерований характер процесу створення інформаційної інфраструктури Укра-
їни, яка здебільшого покриває тільки індустріально розвинену її територію; 

● недосконалість технічних і програмних засобів, а також недостатній рівень ква-
ліфікації управлінського персоналу служб інформаційної безпеки; 

● недосконалість, неповнота і неузгодженість з відповідними міжнародними пра-
вовими актами чинного законодавства України в сфері управління інформа-
ційною безпекою; 

● небажання владних структур розвивати лексикографічну базу української мови 
і національного лінгвістичного забезпечення інформаційних систем; 

● низькі темпи науково-технічного і культурного розвитку суспільства внаслідок 
появи економічних криз та неадекватної внутрішньої політики держави в сфері 
управління інформаційною безпекою; 

● низька правова законодавча база, організаційна та програмно-технічна забезпе-
ченість в галузі інформаційної безпеки. 
Особливо складною на сьогодні є проблема своєчасного створення 

технічних засобів, необхідних для ефективного протиборства інформаційній 
війні. Її основна мета – послабити моральні сили та впевненість у майбутньому 
супротивника або конкурента та, водночас, посилити власні позиції у 
подальшій конкурентній боротьбі. Вона передбачає заходи пропагандистського 
впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній галузях. Загалом ін-
формаційна війна – складова частина ідеологічної боротьби. Вони не призво-
дять безпосередньо до кровопролиття чи масових руйнувань, при їх веденні не-
має людських жертв, ніхто не позбавляється харчів чи даху над головою. І це 
породжує часто спокій значної кількості громадян відносно власної безпечності 
у ставленні до них. Тим часом, руйнування, яких завдають інформаційні війни 
у суспільній психології та свідомості громадян, за економічними масштабами і 
моральними збитками цілком співвимірні, а часом і перевищують наслідки 
збройних конфліктів. 

Серед нових, найбільш поширених засобів інформаційної війни сьогодні 
називають математично досконалі різні програмні засоби типу "вірусів" і "зак-
ладок", засоби дистанційного знищення інформації, яка записана на магнітних 
носіях, генераторів шкідливих електромагнітних імпульсів, засобів некон-
трольованого під’єднання до закритих інформаційних мереж та ін. У більш 
вузькому розумінні "інформаційна війна" стає реалізацією однією із різновидів 
інформаційних піар-технологій, або важливою фазою безпосередньої підготов-
ки до інформаційних дій, спрямованих на послаблення економічної чи 
моральної стійкості. 

Як свідчать наукові дослідження, система забезпечення інформаційної 
безпеки України не виконує окремих важливих функцій. Зокрема, неефективни-
ми є управління її діяльністю, організаційні зміни, що здійснюються в рамках 
адміністративної реформи, мають несистемний характер, проводяться без попе-
реднього функціонального дослідження органів державної влади. Негативні 
тенденції розвитку національного інформаційного простору, кризовий стан еко-
номіки України та інші чинники зумовлюють нагнітання загроз, що часто приз-
водить до значних втрат політичного, економічного, воєнного та іншого харак-
теру, завдають шкоди як юридичним, так і фізичним особам. 



Тому життєво важливою на сьогодні проблемою є забезпечення інфор-
маційної безпеки не тільки громадян України, але й всього світу. Під такою ін-
формаційною безпекою розуміється здатність держави, суспільства, соціальної 
групи чи місцевого населення, а також окремої особи зберегти з певною імовір-
ністю надійні та захищені інформаційні ресурси та потоки інформації для під-
тримки своєї життєдіяльності, які забезпечують стійке функціонування, розвит-
ок та протистояння інформаційним небезпекам і загрозам, негативним інформа-
ційним впливам на індивідуальну й суспільну свідомість та психіку людей, а та-
кож на комп'ютерні мережі та інші технічні джерела інформації, виробляти осо-
бисті та групові навички й уміння безпечної поведінки, підтримувати постійну 
готовність до застосування адекватних заходів у інформаційному протистоянні, 
ким би воно не було нав'язане. 

Щоб реалізувати переваги функціонування інформаційних технологій і 
домогтися надійного захисту інформаційного простору держави, суспільство 
має навчитися застосовувати передові технології, а це означає передовсім виз-
начення державою свого ставлення до них, тобто – виробити законодавчі осно-
ви для їх чіткого функціонування та розробити стратегію надійного захисту ін-
формації. 
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