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Розвиток і впровадження практично у всі сфери людської діяльності інформаційних 

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 забезпечує 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 людини зокрема супроводжуються і навіть 

визначаються розвитком їх інформаційної безпеки. [1] 

Сьогодні інформація стала чинником, який може призвести до значних технологічних 

аварій, військових конфліктів і поразок у них, і може дезорганізувати державне управління 

та стійкість фінансової системи, а також звести нанівець роботу наукових центрів. Чим 

вищий рівень інтелектуалізації та інформатизації суспільства, тим потрібнішою стає надійна 

інформаційна безпекаїї громадян, оскільки реалізація їх інтересів окремо та держави загалом 

все більше здійснюється за допомогою інформаційних технологій. Інформаційна безпека 

громадян, суспільства та держави загалом характеризується ступенем їх захищеності, та, як 

наслідок, стійкістю головних сфер життєдіяльності у відношенні до небезпечних 

інформаційних впливів. [2] 

На сьогодні більшість країн світу вважає функціонування інформаційних технологій 

та телекомунікаційних систем питанням державного значення. Передові держави вже давно 

зрозуміли, що інформаційні технології є рушієм далекосяжних структурних змін, що 



забезпечують швидкий і, водночас, гуманістичний прогрес країни, її політики та економіки, 

розвиток суспільства ідобробут його громадян. 

Держава безпосередньо зацікавлена у розвиткові інформаційних технологій 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 населення. Це особливо важливо при виробленні 

владними структурами власної позиції щодо швидкого впровадження інформаційних 

технологій та формування інформаційної 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 відомостями щодо діяльності у будь-якій сфері народного господарства. [5] 

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 міжнародного співтовариства об'єктивного 

уявлення про життя та побут громадян України, а також їх менталітет та суспільну 

свідомість. 
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