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INFORMATIONAL SECURITY 
 
У статті проаналізовано теоретичні аспекти інформаційної безпеки з позицій різних 
дослідників. Проведений аналіз літературних джерел дозволив виявити та 
систематизувати рівні організаційної системи забезпечення інформаційної безпеки 
держави.  Акцентовано увагу на основних завданнях державної інформаційної політики та 
узагальнено періодизацію розвитку державного управління забезпеченням інформаційної 
безпеки. Зазначено, що розвиток системи державного управління забезпеченням 
інформаційної безпеки України проходив у чотири етапи,  кожний з яких характеризується 
своїми пріоритетами, проблемами, шляхами їх вирішення та тривалістю. Показано позиції 
України в світовому рейтингу країн з найбільшими ризиками в інформаційній сфері та 
зазначені основні тенденції, повязані із виявленими загрозами. Систематизовано недоліки 
державної інформаційної політики України в сучасних умовах, що повязані із 
недосконалістю нормативно-правової бази, відсутністю ефективної державної політики, 
недостатністю розвиненості національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, 
значною кількістю застарілих телекомунікаційних мереж. Обгрунтовано необхідність 
посилення впливу органів державної влади щодо ліквідації проблем, пов’язаних із 
покращенням інформатизацієї суспільства та забезпеченні належної інтеграції 
українського інформаційного простору в європейський. 
 
The article analyzes the theoretical aspects of information security from the perspective of various 
researchers. The analysis of literary sources made it possible to identify and systematize the levels 
of the organizational system of providing information security of the state. The attention is focused 
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on the main tasks of the state information policy and generalization of the periodization of the 
development of the state management of the provision of information security. It was noted that the 
development of the system of state management of information security of Ukraine took place in 
four stages, each of which is characterized by its priorities, problems, ways of solving them and 
duration. The positions of Ukraine in the world ranking of the countries with the greatest risks in 
the information sphere are shown and the main trends related to the identified threats are outlined. 
The deficiencies of the state information policy of Ukraine in the current conditions are 
systematized, which are connected with the imperfection of the sectoral regulatory framework, the 
necessity of its further adaptation to the requirements of internal development, on the one hand, and 
to the requirements of the European Union and the Council of Europe - on the other; acute lack of 
systematic, comprehensive and effective state policy of information society development, 
cumbersome and unproductive system of public administration and regulation, lack of correlation 
between strategic project documents and actual administrative and political and regulatory 
practices of the state, chronic under-financing of the sphere from the State Budget, financing; 
insufficient development of national information and communication infrastructure: overcoming 
digital inequality between regions of Ukraine; a large number of outdated telecommunications 
networks, low penetration rates for broadband internet and mobile communications. . The necessity 
of strengthening the influence of public authorities on eliminating the problems related to 
improving the information society and ensuring the proper integration of the Ukrainian information 
space into the European is substantiated. 
 
Ключові слова: державне управління, державна інформаційна політика, інформаційна 
безпека, інформаційне середовище, організаційне забезпечення. 
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Постановка проблеми. Запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій (НІКТ) є 
основою соціальноекономічного і науково-технічного прогресу – інформатизації суспільства. Інформатизація 
сприяє забезпеченню національних інтересів, зростанню продуктивності праці, збагаченню духовного життя та 
подальшій демократизації суспільства. В сучасному світі інформатизація суспільства розвивається достатньо 
активно, що зумовлює посилення уваги до проблем, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки як 
кожної людини, так і держави в цілому. При цьому, важливим постає якісна та ефективна реалізація державної 
інформаційної політики, спрямована на захист  інформаційного простору країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання державного управління у сфері 
інформаційної безпеки висвітлені у дослідженнях А. Голобуцького, Г. Головко, С. Домбровської, О. Зозулі, В. 
Косевцова, Ю. Машкарова, Н. Нижник, А. Помази-Пономаренко, В. Садкового, В. Стрельцова та ін. Своє 
бачення  з вище означеної проблеми розкрили вітчизняні науковці, як-от: А. Арсеєнко, М. Банчука, О. 
Панченко, П. Єщенко, В. Остроухов та ін.  Наукові розвідки зазначених авторів є цікаві не лише своїм змістом, 
головне це точки зору, міркування, позиції, які вони обгрунтовуюють і які дають підґрунтя для творчого 
розуміння проблем, що виникли в інформаційному просторі вітчизняного підприємництва та вироблення 
підходів до їх подолання, побудови адекватних систем інформаційної безпеки. 

Проте, необхідним постає ґрунтовне вивчення даної проблеми, що обумовлює актуальність і вибір теми 
дослідження. 

Метою статті є дослідження сутності інформаційної безпеки та державної інформаційної політики. 
Виклад основного матеріалу. Значна частина сучасних дослідників визначають інформаційну безпеку 

як стан захищеності інформаційного середовища, що відповідає інтересам держави, за якого забезпечується 
формування, використання і можливості розвитку незалежно від дії внутрішніх і зовнішніх інформаційних 
загроз. Таку ж позицію поділяють і російський дослідник І. Панарін, але при цьому звертає увагу на вирішальну 
роль політичної еліти суспільства, яка, на його думку, реально може протистояти інформаційним впливам [6].  
Різні погляди на визначення поняття «інформаційна безпека» наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

 Підходи до визначення поняття «інформаційної безпеки» 
№ 
з/п Автор Визначення 

1 2 3 
1 А. Тер-Акопов стан захищеності інформації, що забезпечує життєвоважливі інтереси 

людини 



2 О. Возженніков, 
 В. Калайда,  
Ю. Максименко, 
 О. Прохожев,  
Т. Філіпенко, 
А. Юричко 

стан, що характеризується відсутністю загроз, тобто чинників і умов, котрі 
несуть загрозу безпосередньо індивідові, суспільству, державі з боку 
інформаційного середовища 

3 Я. Серебренніков діяльність людей, суспільства, держави, світової спільноти із виявлення 
(вивчення), попередження, ослаблення, усунення (ліквідації) викликів і 
загроз, здатних знищити їх, позбавити фундаментальних матеріальних і 
духовних цінностей, завдати неприйнятної (неприпустимої об’єктивно і 
суб’єктивно) шкоди, закрити шлях для прогресивного розвитку 

4 І. Панарін стан захищеності інформаційного середовища, що відповідає інтересам 
держави, за якого забезпечується формування, використання і можливості 
розвитку незалежно від дії внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз 

5 Закон України «Про 
основні засади 
розвитку 
інформаційного 
суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки» 

стан захищеності життєвоважливих 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 

6 Закон України «Про 
телекомунікації» 

стан захищеності основних інтересів особистості, суспільства і держави у 
сфері інформації, включаючи інформаційну і телекомунікаційну 
інфраструктуру і власне інформацію та її параметри, такі, як повнота, 
об'єктивність, доступність і конфіденційність. Головна відмінність 
інформаційної безпеки полягає в тому, що, будучи складовою національної 
безпеки, вона є невід`ємною складовою інших її складових: економічної 
безпеки, воєнної безпеки, політичної безпеки тощо. 

*Джерело: систематизовано автором за [1-6] 
 

Проведений аналіз позицій науковців щодо тлумачення феномену «інформаційна безпека» дав 
можливість виокремити його сутнісні характеристики, а саме: по-перше, це стан захищеності інформаційного 
простору; по-друге, це стан захищеності національних інтересів України в інформаційному середовищі; 
по-третє, це захищеність встановлених законом правил, за якими відбуваються інформаційні процеси в державі; 
по-четверте, це суспільні відносини, пов’язані із захистом життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави від реальних та потенційних загроз в інформаційному просторі; по-п’яте, це невід’ємна 
частина політичної, економічної, оборонної та інших складових національної безпеки [4].  

Організаційна система забезпечення інформаційної безпеки держави визначає такі рівні: 
І рівень – стратегічний, загальнодержавний, який включає Верховну Раду України, Президента 

України, Кабінет Міністрів України, та полягає у прийнятті політичних рішень, законодавчого і нормативно-
правового забезпечення, встановлення порядку міжнародного співробітництва та ін.  

ІІ рівень – організаційно-виконавчий, відомчо-територіальний, який включає центральні органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та органи судової влади. На 
вказаному рівні здійснюється організаційне і методичне забезпечення інформаційної безпеки у відповідних 
галузях та адміністративно-правових утвореннях, координація і контроль діяльності у сферах відповідальності 
державно-владних структур. 

ІІІ рівень – критично важливі інфраструктури країни, до яких доцільне включення підприємств, 
установ, організацій, комунікацій національного інформаційного простору та інших об’єктів, управління якими 
здійснюється з використанням електронно-комунікаційних засобів та інформаційних технологій.  

ІV рівень – рівень суб’єктів невладного характеру, до яких відносяться громадяни України, їх 
об’єднання, державні і приватні засоби масової інформації [1]. 

Державна політика забезпечення інформаційної безпеки країни, що включає основні напрямки 
діяльності органів державної влади у цій сфері, спрямована на захист національних інтересів держави, 
суспільства та особистості. Зважаючи на це, основним її завданням є мінімізувати шкоду внаслідок 
використання неповної, несвоєчасної або недостовірної інформації чи негативного інформаційного впливу за 
допомогою інформаційних технологій, а також несанкціоноване поширення інформації. Саме тому 
інформаційна безпека реалізується через певні державні інститути і умови існування її суб’єктів, що 
встановлені міжнародним і вітчизняним законодавством.  

Розвиток системи державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України з 1991 р. 
проходив у чотири етапи,  кожний з яких характеризується своїми пріоритетами, проблемами, шляхами їх 
вирішення та тривалістю. Періодизація державного управління в сфері інформаційної безпеки України значною 
мірою вплинула на еволюцію забезпечення інформаційної безпеки України за роки її незалежності (таблиця 2). 

 
Таблиця 2. 

Періодизація розвитку державного управління забезпеченням інформаційної безпеки 
№ з/п Період Характеристика 



1 1991-1997 рр. формування сукупності інститутів державної влади, що 
забезпечуватимуть прямий державний контроль та різновекторний вплив 
на інформаційний простір України 

2 1998-2005 рр. формування нормативно-правових основ і структури управління 
інформаційною безпекою та визначення її як окремого об’єкта державної 
політики. Поняття “інформаційна безпека” набуло нового вигляду, що 
вже почало ототожнюватися, як невід'ємна частина політичної, 
економічної, оборонної та інших складових національної безпеки 

3 2006-2013 рр. кардинальними змінами у державному управлінні інформаційною 
безпекою, інтенсивною роботою з визначення концептуальних засад 
системи забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Розпочалась 
розробка засад, які б стали основою концепції для нової державної 
політики забезпечення інформаційної безпеки України. 

4 З 2014 р. – по 
теперішній час 

кардинальні трансформаційні зміни у відносинах між державою і 
громадянським суспільством, починають запроваджуватись нові способи і 
механізми державного управління, що спроможні забезпечити ефективне 
управління суспільними процесами в сучасних умовах 

*Джерело: систематизовано автором за [3] 
 

Створення сучасної системи забезпечення інформаційної безпеки України розпочалося  ще в 1992 р. із 
створення Ради національної безпеки України та прийняттям Закону України “Про інформацію”, в якому 
визначені основні  засади інформаційного суверенітету України. 

Перший етап, початок якого майже співпадає з набуттям Україною незалежності можна 
охарактеризувати, як етап формування, в загальному вигляді, нової системи державного управління окремими 
галузями інформаційної сфери незалежної України. Тривав цей період шість років, протягом яких відбувалися 
не лише експерименти із визначення суб’єкта державного управління в інформаційній сфері, але й набув нового 
вигляду інформаційний простір держави [3]. Завершення першого етапу припало на кінець 1997 року в момент 
усвідомлення того, що “інформаційна безпека” має виключне значення для держави і для забезпечення 
національної безпеки в цілому. 

Другий етап характеризується кардинальною зміною розуміння поняття “інформаційної безпеки”, яке 
набуває надзвичайної актуальності. Саме на той час в Законі України “Про Концепцію Національної програми 
інформатизації” “інформаційна безпека”, трактується як невід'ємна частина політичної, економічної, оборонної 
та інших складових національної безпеки. Проблемам інформаційної діяльності та інформаційного суверенітету 
країни приділяється значна увагу, в результаті чого відбувається активний процес прийняття нормативно-
правових документів та інституційних змін у сфері забезпечення інформаційної безпеки.  

Третій період став найбільш значущим для становлення і розвитку системи забезпечення інформаційної 
безпеки. Прийняття доктринальних і концептуальних документів, що припало на цей період свідчать про те, що 
“інформаційна безпека” серйозно і на довго зайняла місце однієї з пріоритетних сфер державного управління 
національною безпекою. Розробляються підходи до розробки нової інформаційної політики України, 
спрямованої на впровадження європейських норм. В результаті чого відбулося прийняття Стратегії 
національної безпеки України, в якій визначені ключові завдання державної політики у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки. 

Четвертий етап в історичній динаміці становлення і розвитку системи забезпечення інформаційної 
безпеки України має особливий двоїстий характер оскільки, по-перше, виступаючи логічним інформаційною 
продовження безпекою, еволюції характеризується державного управління вирішенням важливих стратегічних 
питань державної політики із забезпечення інформаційної безпеки в умовах інформаційно-психологічного 
протиборства, по-друге, виступає окремою, абсолютно новою віхою в історії інформаційної безпеки України. 
Структура суб’єктів державного управління інформаційною безпекою України поки що залишається без змін. 
Як зазначалося, сьогодні ні один з існуючих центральних органів виконавчої влади не в змозі самостійно 
здійснювати весь комплекс заходів із забезпечення інформаційної безпеки [3]. 

Якщо станом на 2015 р. Україна посідала 5 місце у світовому рейтингу з ризику зіткнення з веб-
загрозами  [7], то після атаки вірусу «Petya» в 2016 р., від якої постраждали енергетичні компанії, банки, урядові 
сайти тощо, антирейтинг нашої країни в питаннях кібербезпеки відчутно зріс. За даними, Kaspersky Security 
Network за 2015 р. третина (33,7%) українських користувачів мережі зіткнулися з погрозами, що поширюються 
через інтернет (таблиця 3). 

 
Таблиця 3. 

Позиції України в  світовому рейтингу країн з найбільшими ризиками в інформаційній сфері 

№ з/п Показник Рейтинг 

Відсоток 
користувачів, які 
зіткнулися з 

проблемами, % 
1 Ризик зіткнення з веб-загрозами 5 33,7 
2 Ризик зараження через інтернет 3 35,7 
3 Ризик зараження мобільними зловредами 9 8,39 



4 Ризик зіткнення з локальними погрозами 1 54,5 
*Джерело: складено автором за [2,6]. 

 
За тим же показником, Україна посідає третю сходинку рейтингу країн з найбільшим ризиком 

зараження через інтернет: 35,7% користувачів зіткнулися з веб-погрозами за звітний період. 
Україна опинилася на 9 сходинці рейтингу країн з найбільшим ризиком зараження мобільними 

зловредами (8,39%). Досить високий для українців і ризик зіткнення з локальними погрозами (54,5%). Сюди 
потрапляють об’єкти, які проникли на комп’ютери шляхом зараження файлів або знімних носіїв або спочатку 
потрапили на комп’ютер не у відкритому вигляді (наприклад, програми в складі складних інсталяторів, 
зашифровані файли і т.д.). За цим показником країна займає передостанню сходинку в топ-20 по світу, але 
перше в Європі. В Україні було відзначено велику кількість спрацьовування антивіруса на програми-вимагачі і 
шифрувальники – шкідливі програми, мета яких – заблокувати пристрій або браузер або зашифрувати файли 
користувача, зробивши їх недоступними без спеціального ключа, за який потрібно заплатити викуп. 

За оцінками фахівців, наразі загалом ситуація характеризується такими тенденціями у сфері загроз 
інформаційній безпеці: неконтрольовані ризики, пов’язані з так званим «інтернетом речей» і поширенням 
мережевих з’єднань; стрімке зростання «кіберзлочинів як сервісу» – надання цифрових послуг кримінальними 
синдикатами; зростання правових ризиків у сфері регулювання мережевих комунікацій; хакерські атаки, 
спрямовані на підрив репутації брендів і політичних сил  [8]. 

Особливою групою загроз інформаційній безпеці, що актуальні для України, є загрози, зумовлені 
віртуалізацією – соціальним відчуженням людини, зміненими станами свідомості, переходом до особистісного 
віртуального світу. За прискорених темпів інформаційного прогресу, особливо з розвитком «інтернету речей», 
людина взагалі ризикує перетворитися на даток до інформаційних технологій та інформаційних ресурсів. Тому 
необхідно забезпечити не лише безпеку інформації, а й інформаційну безпеку суспільства, котре, у свою чергу, 
є носієм такої глобальної загрози інформаційній безпеці людини, як інформаційна дискримінація, яка 
виявляється в поділі людей на тих, які мають доступ до інформації, і тих, які його не мають, адже від цього 
залежить можливість формування неспотвореної «картини світу». Як правильно зазначає З. Живко, закрити 
національний інформаційний простір від такого інформаційного впливу, передусім зовнішнього, за допомогою 
адміністративних заходів неможливо, то ж варто оберігати його від загроз безпеці так само, як наземний, 
повітряний і морський. 

2014-2015 рр. стали надзвичайно важкими для забезпечення інформаційної безпеки України. 
Українська держава зіткнулася з використанням проти неї роками вибудовуваної у Росії пропагандистської 
системи. Дії противника спрямовані на ініціювання розбрату в українському суспільстві та знищення 
української політичної нації, прославляння сепаратизму, штучне посилення реальних і вигаданих внутрішніх 
протиріч, створення атмосфери громадянської недовіри до дій і намірів влади, провокування актів 
громадянської непокори, формування у громадян України та міжнародної спільноти викривленого бачення 
подій в Українській державі, спроби перекручення української історії та маніпулювання історичними фактами 
[5].  

Разом з тим, в українській державній інформаційній політиці має місце низка недоліків, які заважають 
ефективній її реалізації (рис. 1).  

 



 
Рис. 1. Недоліки державної інформаційної політики України 

 
Висновки. Отже,  зважаючи на те, що державна інформаційна політика спрямована на захист 

інформаційного середовища від інформаційно-комунікаційних викликів та загроз, забезпечення інформаційної 
безпеки в цьому сенсі є надзвичайно вагомим елементом національної безпеки країни. Саме тому, має бути 
сконцентрована максимальна увага на посиленні участі органів державної влади у ліквідації проблем, 
пов’язаних із інформатизацією суспільства та забезпеченні належної інтеграції українського інформаційного 
простору в європейський. 

 
 
 
Список літератури. 
1. Гурковський В. Взаємовідносини органів державної влади у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки України: організаційно-правові питання/ Вісн. УАДУ : наук. журн.  2002.  № 3.  С. 27-31. 
2. Зозуля О.С. Періодизація розбудови системи державного управління забезпеченням інформаційної 

безпеки України. Інвестиції: практика та досвід.  К., 2016.  №8. С. 106-114. 
3. Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : [навч. по- сіб.] / В.А. Ліпкан, 

Ю. Є. Максименко, В.М. Желіховський. К. : КНТ, 2006. 280 с., с. 36. 
4. Петров В. В. Воєнно-інформаційна безпека України за умов посилення загроз інформаційних війн: 

автореферат дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / В.В. Петров ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т 
пробл. міжнар. безпеки.  К. :, 2010.  20 с. 

5. Петрик В. М. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи. Юридичний журнал. 
2009.  № 5. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3222. 

6. Платоненко А. В. Сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних установ 
України. Сучасний захист інформації. 2015. № 4. С. 86-90. 

7. Thor Olavsrud. 4 information security threats that will dominate 2017. CIO (December 29, 2016) [Online]. – 
Available at : https:// cio.com/article/ 3153706/security/4-information-security-threats-thatwill-dominate-2017.html. 

 
References. 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3222


1. Hurkovskyi, V. (2002), “ Relations between state authorities in the sphere of information security of 
Ukraine: organizational and legal issues ”, Visn. UADU : nauk. zhurn., vol.3.  pp. 27-31. 

2. Zozulia, O.S. (2016), “ Periodization of the development of the state administration system of information 
security of Ukraine ”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.8. pp. 106-114. 

3. Lipkan, V.A. Maksymenko, Yu. Ie. and Zhelikhovskyi, V.M. (2006), Informatsiina bezpeka Ukrainy v 
umovakh yevrointehratsii [Information security of Ukraine in the conditions of European integration], KNT, Kyiv, 
Ukraine. 

4. Petrov, V. V. (2010), “Ukraine's military-information security in the face of increased threats of information 
wars”,  Ph.D. Thesis, Рolit. science, Nats. in-t probl. mizhnar. Bezpeky, Kyiv, Ukraine. 

5. Petryk, V. M. (2009), “The essence of information security of the state, society and the individual”, 
Yurydychnyi zhurnal, [Online], vol. 5, available at: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3222 (Accessed 29 Oct 
2019). 

6. Platonenko, A. V. (2015), “ Modern information security threats to public and private institutions in Ukraine 
”, Suchasnyi zakhyst informatsii, vol 4. pp. 86-90. 

7. Olavsrud, T. (2017), “4 information security threats that will dominate 2017”, [Online], аvailable at: 
https://cio.com/article/3153706/security/4-information-security-threats-thatwill-dominate-2017.html. (Accessed 29 Oct 
2019). 
 

Стаття надійшла до редакції 20.11.2019 р. 


