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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

Проблема національної безпеки України має важливе значення в контексті 

загальноцивілізаційного розвитку країни та її інтеграції до світового 

співтовариства. В Законі України «Про основи національної безпеки України» 

вказується, що «національна безпека України – це захищеність життєво 

важливих інтересів людини, громадянина, суспільства та держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, сучасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам» [1]. Цей 

Закон визначає інформаційну безпеку важливою складовою національної 

безпеки.  

Інформаційна безпека України – це захищеність державних інтересів, за 

якої забезпечується запобігання, виявлення і нейтралізація внутрішніх та 

зовнішніх інформаційних загроз, збереження інформаційного суверенітету 

держави і безпечний розвиток міжнародного інформаційного співробітництва 

[2, с. 204]. 

Сучасна наукова думка розширює поняття інформаційної безпеки за 

такими напрямами:  

1) від національної інформаційної безпеки до безпеки груп, окремих осіб і 

суб’єктів господарювання;  

2) від національної інформаційної безпеки до системи міжнародної 

інформаційної безпеки.  

Відповідно цілісна система інформаційного безпеко творення передбачає 

такі рівні: індивідуальний, суб’єктів господарювання, національний і 



міжнародний. Визнання міжнародної інформаційної безпеки обумовлено 

такими чинниками глобалізації:  

1) у більшості розвинутих країн проводяться дослідження і розроблення 

нової інформаційної зброї, що дозволяє здійснювати безпосередній контроль 

над інформаційними ресурсами потенційного противника, а в необхідних 

випадках впливати на них;  

2) кардинально змінилася оцінка доктрини інформаційної безпеки в 

цілому і позиції більшості країн світу, які усвідомили потенціал інформаційних 

загроз і необхідність створення відповідного механізму для контролю 

інформаційного протиборства.  

Об’єктами інформаційної безпеки є людина, суспільство та держава, а 

відповідно – забезпечення їхніх інтересів є завдання інформаційної безпеки. 

Тому в економічній літературі виділяють три групи національних інтересів: 

1) інтереси людини – реалізація прав і свобод людини і громадянина 

стосовно одержання, поширення, зберігання інформації; забезпечення права 

людини на захист від маніпуляції індивідуальною свідомістю; захист права 

інтелектуальної власності тощо; 

2) інтереси суспільства – побудова інформаційного суспільства; 

забезпечення плюралізму засобів масової інформації; розвиток духовності, 

моральних засад, інтелектуального потенціалу українського народу; 

3) інтереси держави – забезпечення інформаційного суверенітету; 

унеможливлення монополізації інформаційного простору; створення 

конкурентоспроможних інформаційних технологій та технологій зв’язку; 

збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу; інтеграція 

України в європейський інформаційний простір; боротьба з інформаційною 

злочинністю тощо [3, с. 79–80]. 

В Україні до невирішених проблем гарантування інформаційної безпеки, 

які потребують нагального вирішення, віднесемо:  

1) недосконалість інформаційної політики та політики інформаційної 

безпеки держави; 



2) недосконалість нормативно-правової бази в сфері інформаційних 

відносин та інформаційної безпеки;  

3) недостатня розвиненість інформаційної інфраструктури держави; 

4) введення іноземними державами обмежень по відношенню до України 

щодо розповсюдження інформації та отримання нових інформаційних 

технологій;  

5) протиправна діяльність посадових осіб, різних формувань та груп у 

сфері інформаційних інтересів громадян та держави;  

6) недосконалість державної системи забезпечення інформаційної 

безпеки; можливість виникнення непередбачених ситуацій у системах та 

процесах, що базуються на використані інформаційних технологій [4, с. 73].  

 Отже, інформаційна безпека є багатоаспектною категорією, оскільки, по-

перше, стосується інтересів кожної людини, держави і суспільства в цілому; по-

друге, є невід’ємною складовою кожної сфери забезпечення національної 

безпеки; по-третє, її значення зростає із посиленням динаміки виникнення 

загроз національній безпеці. «Інформаційну безпеку не можна розглядати як 

окремий стан – вона має враховувати майбутнє. Отож її слід розглядати крізь 

органічну єдність ознак, таких як стан, властивість управління загрозами та 

небезпеками, за допомогою якого забезпечується обирання оптимального 

шляху їх усунення і мінімізації впливу негативних наслідків» [5, с. 7]. 
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