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ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ   

 

Сталий розвиток національної економіки в ринкових умовах багато в чому 

залежить від забезпечення інформаційної безпеки держави. У ст. 17 

Конституції України зазначено: «Захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 

найважливішими функціями держави, справою всього українського народу». 

Законі України «Про основи національної безпеки України» визначає 

інформаційну безпеку важливою складовою національної безпеки [1].  

Інформаційна безпека – це складова національної безпеки, процес 

управління загрозами та небезпеками, державними і недержавними 

інституціями, окремими громадянами, за якого забезпечується інформаційний 

суверенітет України; вдосконалення державного регулювання розвитку 

інформаційної сфери, впровадження новітніх технологій у цій сфері, 

наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною 

інформацією про Україну; активне залучення засобів масової інформації до 

боротьби з корупцією, зловживання службовим становищем, іншими явищами, 

які загрожують національній безпеці; неухильне дотримання конституційного 

права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення 

неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації; 

вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного 

простору та протидії монополізації інформаційної сфери [2, с. 204]. 

Необхідність гарантування інформаційної безпеки зумовлюється, по-

перше, потребою забезпечення національної безпеки України в цілому, по-



друге, існуванням таких загроз інформаційній сфері країни, які можуть 

завдавати значної шкоди загальним національним інтересам, по-третє, 

врахуванням того, що за допомогою інформації можна впливати на зміну 

свідомості і поведінку людей. Завдання інформаційної безпеки – створення 

системи протидії інформаційним загрозам та захист власного інформаційного 

простору, інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів держави [3, 

с. 69]. 

Загрози інформаційній безпеці реалізуються через порушення 

інфраструктури, вільного обігу інформації, неправомірні дії щодо інформації, 

через невідповідність інформаційної політики, засобів інформування 

громадськості.  

Основними джерелами загроз безпеці інформаційного простору 

суспільства є: 

1) істотне розширення можливостей маніпулювання свідомістю людини, 

використання на шкоду інтересам людини її персональних даних;\ 

2) ускладнення інформаційних систем і мереж зв’язку критично важливих 

інфраструктур забезпечення життєдіяльності суспільства; 

3) можливість концентрації засобів масової інформації в руках невеликої 

групи власників; 

4) розширення масштабів вітчизняної та міжнародної комп’ютерної 

злочинності [4, с.103-105] 

В цілому всі загрози інформаційній безпеці можна поділити на три групи: 

інформаційно-технологічні; інформаційно-комунікаційні; інформаційно-

психологічні [5, с. 41].  

Загрози інформаційній безпеці є організаційною складовою системи 

державного управління. Вони є також своєрідним індикатором ефективності її 

функціонування – реалізація загроз і переростання їх у небезпеки свідчить про 

неефективність функціонування даної системи, і навпаки. «На сьогодні, – 

констатує О.В. Сагайдак, – розглядати будь-які загрози в інформаційній сфері 

необхідно з урахуванням того контексту, в якому вони виникають і 



проявляються. Найбільш небезпечною на даному етапі для розвитку 

українського суспільства є проведення інформаційних війн - крайньої форми 

інформаційного протиборства» [6, с. 118]. 

Основними цілями інформаційної політики України є забезпечення: 

1) захисту інформаційного суверенітету держави, особливо захисту 

національного інформаційного простору з інформаційним ресурсом і 

системами формування масової суспільної свідомості; 

2) рівня інформаційної достатності для прийняття рішень державними 

органами, підприємствами і державою; 

  3) реалізації конституційних прав і свобод громадян, суспільства і 

держави [5, с. 41]. 

Отже, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура, індивідуальна 

та суспільна свідомість забезпечують реалізацію інформаційної безпеки, 

причому ці складові є присутніми в інших сферах національної економіки. 

Інформаційна складова в інших сферах національної економіки теж впливає на 

ступінь захищеності та реалізації національних інтересів. Тому постійне 

врахування загроз інформаційній безпеці є гарантією національної безпеки 

країни.  
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