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Конституція України гарантує захист прав та свобод громадян, 

суспільства та держави в інформаційній сфері. Зокрема, стаття 17 визначає, що 

забезпечення інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій 

держави, справою всього Українського народу [1] .  

Конституційні засади інформаційного суспільства, на жаль, не дають 

однозначного тлумачення «інформаційної безпеки». Дане поняття трактується у 

Законі України «Про основи національної безпеки України» як невід’ємна 

складова забезпечення національних інтересів. Проте, існує проблема 

забезпечення інформаційної безпеки у сферах правоохоронної діяльності, 

боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та інших сфер державного 

управління [2]. 

Натомість, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» пропонує таке визначення: 

«Інформаційна безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави, при якому попереджається нанесення шкоди через: 

неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; 

негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування 

інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і 

порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації» [3]. Отже, 

ми бачимо різні аспекти тлумачення змісту інформаційної безпеки: як 



національний інтерес, повноцінна система національної безпеки та як 

інформаційний компонент будь-якої із сфер державного управління.  

Ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно з 

світовими тенденціями не відповідає потенціалу та можливостям України, 

оскільки рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності населення є 

недостатнім, впровадження нових методів навчання - повільним, рівень 

інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а 

присутність україномовних інформаційних ресурсів - недостатньою, рівень 

державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів 

та впровадження ІКТ є недостатнім [3]. 

Основні напрями державної політики з питань інформаційної сфери 

набувають нового значення, особливо в складних внутрішньополітичних 

умовах, напружених зовнішніх відносинах, зокрема проведення АТО на 

території південно-східних областей України. Невідкладними питанням на рівні 

державного управління є: 

- забезпечення інформаційного суверенітету України шляхом вжиття 

комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору; 

- вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери 

шляхом впровадження новітніх технологій, забезпечення їх захищеності, 

наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною 

інформацією про Україну; 

- активне залучення ЗМІ до запобігання і протидії корупції, 

зловживанням службовим становищем, іншим явищам, які загрожують 

національній безпеці України.  

Шляхами вирішення окресленої проблематики є: створення 

повнофункціональної багаторівневої інформаційної інфраструктури держави та 

забезпечення її захисту; підвищення рівня діяльності державних органів щодо 

виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, зокрема, 



таким як інформаційний тероризм та інформаційна війна; вдосконалення 

нормативно-правової бази у частині забезпечення інформаційної безпеки. 

Важливим питанням є захист інформаційних ресурсів громадян, суспільства, 

держави, які б гарантувалися Конституцією України як «право на інформаційну 

безпеку» та розроблення Доктрини інформаційної безпеки, у яку обов’язково 

повинен увійти механізм протидії комп'ютерній злочинності, аспекти 

правоохоронної діяльності в інформаційній сфері, план розгортання та розвитку 

Національної системи конфіденційного зв'язку, в якому обробляється та 

охороняється конфіденційна інформація [3]. 
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