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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

В умовах зростаючих взаємозв’язків і взаємозалежностей держав при 

збереженні багатьох глобальних небезпек і загроз національна безпека стає 

складовою загальної світової безпеки, зусиль усіх народів у збереженні миру, 

демократії, гуманізації сучасних відносин. Сьогодні головним стратегічним 

національним ресурсом, основою економічної та оборонної могутності держави 

стає інформація та інформаційні технології. Інформація у сучасному світі є 

таким атрибутом, від якого у визначальному плані залежить ефективність 

життєдіяльності сучасного суспільства. Масове оснащення державних установ, 

підприємств, організацій і приватних осіб засобами обчислювальної техніки і 

включення їх до світових інформаційних просторів містить у собі реальну 

загрозу створення розгалужених систем регулярного несанкціонованого 

контролю за інформаційними процесами і ресурсами, навмисного втручання в 

них. Тому згідно зі ст. 17 Конституції України забезпечення інформаційної 

безпеки сьогодні є на одному рівні із захистом суверенітету й територіальної 

цілісності країни, забезпеченням її економічної безпеки.   

Інформаційна безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства і держави, при якому запобігається 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.   

Вирішення проблеми інформаційної безпеки має здійснюватися шляхом: 



– підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо 

виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання 

таким загрозам та забезпечення ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного 

співробітництва з цих питань; 

– вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії 

комп'ютерній злочинності, захисту персональних даних, а також 

правоохоронної діяльності в інформаційній сфері; 

– розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку 

як сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати територіально 

розподілені інформаційні системи, в яких обробляється конфіденційна 

інформація. 

В Україні політика забезпечення інформаційної безпеки будується на 

таких засадах: по-перше, обмеження доступу до інформаційного ресурсу є 

винятком із загального принципу відкритості інформації й реалізується тільки 

відповідно до чинного законодавства; по-друге, суб’єкти, які збирають, 

накопичують і обробляють персональні дані й конфіденційну інформацію, 

несуть відповідальність перед законом за збереження і використання; по-третє, 

держава забезпечує захист суспільства від хибної, викривленої і недостовірної 

інформації, що надходить через засоби масової інформації; по-четверте, держава 

реалізує контроль за створенням і використанням засобів захисту інформації 

шляхом їхньої обов’язкової сертифікації та ліцензування діяльності в галузі 

захисту інформації; по-п’яте, держава сприяє всебічному розвитку української 

мови як основного інструменту перетворення накопичених людством знань в 

інформаційний ресурс України. 

Закон України «Про основи національної безпеки» визначає серед 

основних сфер національної безпеки інформаційну сферу, а  однією з основних 

загроз інформаційній безпеці називає «намагання маніпулювати суспільною 

свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або 

упередженої інформації» [1]. Інформаційна є практично у всіх сферах 



національної безпеки, що впливає на ступінь захищеності і реалізації 

національних інтересів. 

Геополітичними особливостями сучасного інформаційного простору 

України є: «відсутність звичних географічних та державних кордонів; зниження 

значимості фактору відстані в політичних процесах та відношеннях; можливість 

вирішувати задачі протягом усього геополітичного простору у єдиному 

масштабі часу; забезпечення воєнно-політичних комунікацій з будь-якими 

державами і територіями без посередників; можливість здійснення анонімного 

доступу до інформаційних, в тому числі конфіденційних ресурсів інших 

держав» [2, с.80-81]. 

В Україні потенційними загрозами в інформаційній сфері є: 

незбалансованість державної політики та відсутність необхідної інфраструктури 

в інформаційній сфері; повільне входження України до світового 

інформаційного ринку, відсутність у міжнародного співтовариства об'єктивного 

уявлення про Україну; інформаційна експансія з боку інших країн; відтік 

інформації, що містить державну таємницю, а також конфіденціальної 

інформації, що є власністю держави. 

Отже, інформаційна безпека суспільства, держави характеризується 

ступенем захищеності та стійкістю головних сфер життєдіяльності у відношенні 

до небезпечних інформаційних впливів. Інформаційна безпека визначається 

здатністю нейтралізувати такі впливи. Створення розвиненої та захищеної 

інформаційної інфраструктури України, розвиток міжнародного співробітництва 

в інформаційній сфері є умовою забезпечення безпеки інформаційної діяльності, 

захисту інтересів особи, суспільства та держави в інформаційній сфері. 
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