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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Інформаційна безпека держави — це стан її захищеності, при якому 

спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної агресії, 

інформаційний тероризм, незаконне зняття інформації за допомогою 

спеціальних технічних засобів, комп'ютерні злочини та інший деструктивний 

інформаційний вплив не завдає суттєвої шкоди національним інтересам [1]. 

Головними завданнями інформаційної безпеки України є як контроль за 

непоширенням інформації, яка вважається таємною, так і міркування вчасного, 

повного та якісного інформування громадян про події в країні і світі, вільного 

доступу до різних джерел інформації - і разом із тим сприяння цілісності 

суспільства, підтримання його морального добробуту, захисту від 

несприятливих інформаційних впливів. 

Для реалізації цього завдання державі необхідно віднайти динамічний 

баланс між свободою слова, забезпеченням права на інформацію, ефективним 

використанням інформації як засобу контролю громадянського суспільства за 

діями влади, обмеженням поширення таємної інформації та підтриманням 

моральної і духовної стабільності у суспільстві [1]. 

Сьогодні проблема інформаційної безпеки України є досить актуальною. 

Саме тому нарікань на стан інформаційного простору України вистачає.  

Єдиного українського знакового простору по суті ще не сформовано, 

"точки відліку" для оцінки власного стану і навколишнього світу, важливість 

яких поділяло б усе суспільство, не віднайдено. Україна є фактично 

беззахисною перед зовнішнім інформаційним впливом - від російських програм 

(у яких нерідкі антиукраїнські випади) до американських бойовиків (що 
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пропагують стереотипи культури, яка є результатом іншої історії, інших 

підходів до життя) і латиноамериканських серіалів [1]. 

Ініціативу може виявити громадянське суспільство, а держава, шляхом 

моніторингу основних тенденцій і врахування їх у законодавстві, може 

ненав'язливо сприяти урахуванню при творенні новітнього українського 

суспільства національних інтересів.  

Через високе оподаткування видавничої діяльності, національне 

книгодрукування перебуває в стані стагнації. За даними Держкомітету з питань 

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення, в Україні на одного 

мешканця виходить друком 0,4 книжки на рік, у той час як у Росії (де режим 

оподаткування видавничої діяльності значно ліберальніший) цей показник 

становить 3,2, Польщі - 9,5, Німеччині - 12 книжок [2]. 

Від високого оподаткування потерпають і українські ЗМІ. Крім прямих 

фінансових втрат, складне і заплутане податкове і адміністративне 

законодавство робить пресу, радіо і телебачення потенційними жертвами 

державних контролюючих органів, що дозволяє владі здійснювати непряму 

цензуру і розправлятися з тими ЗМІ, які мають незалежну позицію. Більше 

того, українські ЗМІ є заручниками політики і з'ясовування стосунків між їх 

патронами; це шкодить як об'єктивності їх позиції, так і якості матеріалів: 

головним може бути виконання замовлення, а не ґрунтовний аналіз проблеми. 

Разом із цензурними обмеженнями, такі умови суттєво звужують простір для 

творчого пошуку журналістів і аналітиків [3].  

У цьому зв'язку звернення української аудиторії (як широкого загалу, так 

і професіоналів) до російських джерел пов'язане не з нездатністю їх 

українських аналогів виробити якісний продукт, а з відсутностю для цього 

умов, що ставить українські ЗМІ, аналітиків і творчі колективи у явно невигідне 

становище [4]. 

Не виправдав себе і обмежувальний підхід до регулювання доступу до 

Інтернету. Намагання здійснювати, відповідно до Указу Президента від 22 

квітня 1998 року, підключення до світової мережі лише через Укртелеком, 



"Інфоком" і "Укркосмос" - з метою "захисту інформації" - не дало сподіваних 

позитивних результатів. Оглядачі багато говорили про загрозу монополізації 

Інтернету, неефективність державних провайдерів тощо. В реальності ж 

комерційні провайдери знайшли декілька способів обходу вимог указу. Єдиний 

відчутний результат - високі ціни на Інтернет-послуги (повний доступ в Києві 

коштує $50/місяць, в той час як у Москві - $32-35/місяць) [4].  

Україна може вирішити вищезгадані проблеми підтримуючи видавничу і 

трансляційну справи фінансово (відмовившись, наприклад, від оподаткування 

створеної в цих сферах доданої вартості), а також, відповідно до 

загальнонаціональних освітніх та культурних програм, оголошення конкурсів 

на створення інформаційного, аналітичного та творчого продукту, у тому числі 

освітнього і просвітнього. На основі відповідних національних програм, 

держава може надавати режим сприяння на ринку тому продукту, який 

відповідає цілям цих програм: надавати йому час на державних ЗМІ (місце на 

шпальті чи Інтернет-сторінці), поширювати відомості про нього, брати участь у 

рекламних кампаніях щодо його підтримки [1]. 

Таким чином, оптимізація заходів інформаційної безпеки України 

вимагає посилення ролі держави. Однак йдеться не про пряме втручання 

державних органів у зміст, тематику, спосіб донесення інформації до 

користувача. Найбільш ефективними є заходи непрямого сприяння створенню 

різноманітного і якісного продукту, а також його просуванню на 

інформаційному ринку. 
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