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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В Україні, як і в усьому світі, проблеми 

забезпечення безпеки держави, суспільства і особистості все більше виходять 

на перший план у державній політиці та державному управлінні.  

Національна безпека належить до числа пріоритетних цілей сучасної 

держави і є одним з основних факторів його стабільного розвитку. 

Вочевидь, що системні дефекти і збої у функціонуванні механізмів 

забезпечення національної безпеки можуть привести до соціально-

політичних, економічних та техногенних зрушень, здатними підірвати 

можливість органів державного управління здійснювати свої основні функції. 

Інформаційна безпека суспільства в цілому та його структурних частин 

– досить актуальна проблема. Це пов’язано з тим, що питання інформації та 

особливо соціальної інформації в даний час набули особливого значення. 

Враховуючи сучасний етап інформатизації суспільства, гасло американських 

менеджерів, висунутий ще в 70-х роках, «хто володіє інформацією, той 

володіє світом» стає надзвичайно актуальним. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростаючою 

роллю інформаційної сфери, що є важливим чинником суспільного життя, 

багато в чому визначає перспективи успішного здійснення соціально-

політичних та політико-управлінських перетворень українського суспільства. 

Це обумовлено наступними основними обставинами: інтенсивний 

розвиток інформаційної інфраструктури і, насамперед, інформаційно-

телекомунікаційних систем, засобів і систем зв’язку, інтеграція у світовий 

інформаційний простір, а також інформатизація практично всіх сторін 

суспільного життя, діяльності органів державної влади і управління, які істотно 

посилили залежність ефективного функціонування суспільства та держави від 

стану інформаційної сфери; індустрія інформатизації, телекомунікації та 

зв’язку. 

У змістовному плані інформаційна безпека є складовою частиною 
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національної безпеки. В структурі національної безпеки інформаційна 

безпека займає особливе місце.  

Це обумовлено тим, що всі види безпеки не можуть бути реалізовані 

без інформаційного забезпечення. Цінність інформації може бути 

позитивною або негативною. Це пояснюється тим, що інформація - 

універсальний інструмент прогресу людства, глобальний і найбільш 

дефіцитний ресурс розвитку сучасного суспільства, одна з основних 

загальнолюдських і національно-державних цінностей. 

Саме інформаційні ресурси і процеси є першопричиною багатьох 

соціальних катаклізмів. Стало очевидним, що порушення інформаційних 

законів світобудови може виявитися фатальним для існування самого 

людства.  

Стан наукової розробки проблеми. Загальні питання, що стосуються 

генезису інформаційного суспільства, аналізуються у працях Ж. Гоне, 

Т. Вороніної, У. Дайзарда, Р. Дарендорфа, В. Іноземцева, М. Кастельса, 

О. Лактіонова, К. Поппера та ін. 

Проблеми комунікації в управлінні досліджують окремі українські 

науковці: В. Дзюндзюк, О. Крюков, О. Крутій, В. Мартиненко, О. Радченко, 

А. Серенок та ін.  Питання державного регулювання телекомунікацій та їх 

використання в діяльності органів влади розглядаються у працях таких 

фахівців, як А. Голобуцький, Г. Головко, С. Зуєв, Н. Корніловська, 

Ю. Машкаров, О. Мельник, О. Мостовенко, В. Стеклов, С. Татарчук, П. Шпига, 

А. Яковець та ін. Проте, зазначені та інші наукові праці здебільшого 

присвячені або суто теоретичним проблемам, що стосуються розвитку 

інформаційного суспільства, нормативно-правовому регулюванню 

інформаційної сфери з боку держави чи виключно технічним аспектам 

впровадження інформаційних технологій.  

У той же час залишається недостатньо розробленою проблема 

здійснення інформаційної безпеки держави в умовах становлення 

інформаційного суспільства з урахуванням необхідності переходу до 
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сучасних принципів управління, що й актуалізує тему дослідження, визначає 

його мету та завдання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне 

обґрунтування та розробка практичних заходів щодо вдосконалення 

державного управління інформаційної безпеки в Україні. Досягнення 

визначеної мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

– з’ясувати зміст понять: «інформація», «інформаційна безпека»; 

– охарактеризувати сучасний стан інформаційної безпеки в Україні;  

– розкрити тенденції інформатизації українського суспільства,як 

чинника інформаційної безпеки; 

– охарактеризувати процеси комунікації влади і суспільства як умови 

реалізації політики інформаційної безпеки; 

– обгрунтувати права особистості в інформаційній сфері та проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки; 

– розкрити вплив діяльності ЗМІ на інформаційну безпеку держави, 

особи і суспільства. 

Об’єкт дослідження – процес реалізації державного управління в сфері 

інформаційної політики в Україні. 

Предметом дослідження є державне управління інформаційною 

безпекою в Україні. 

Методи дослідження. Цілісність дослідження забезпечують системний 

і комплексний підходи. Для теоретичного осмислення різних аспектів 

проблеми застосовуються аналіз і синтез (можливості адаптації західних 

зразків до процесів, що відбуваються в сучасній Україні, аналіз умов 

функціонування інформаційної сфери), моделювання (з’ясування 

особливостей моделей державного регулювання інформаційної сфери 

суспільства), абстрагування та узагальнення (визначення шляхів 

інформаційного забезпечення, порівняння сучасних моделей інформаційного 

розвитку).  

Інформаційну базу магістерської роботи склали законодавчі та 
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нормативно-правові акти, пов’язані з реалізацією інформаційної та державної 

політики інформаційної безпеки в Україні, ЗМІ; матеріали Комітету 

Верховної Ради України з питань свободи слова і інформації, Національної 

Ради України з питань телебачення і радіомовлення та Державного Комітету 

телебачення і радіомовлення України. Інформаційним забезпеченням 

магістерського дослідження стали також дослідження та наукові статті 

вітчизняних та зарубіжних авторів. 

У першому розділі розглянуті підходи до понять «інформаційна 

безпека», «національна безпека», розкрито цілі державного управління 

інформаційною безпекою, представлено теоретичні передумови формування 

інформаційного суспільства. 

У другому розділі проаналізовано процес державного управління 

інформаційною безпекою в Україні, розглянуто питання мисця 

інформаційної безпеки в системі національної безпеки держави, 

проаналізовано роль держави як суб’єкту інформаційної безпеки. Особлива 

увага приділена проблемі комунікації влади та суспільства в контексті 

інформаційної безпеки держави. 

У третьому розділі проаналізовано політико-управлінські наслідки 

реалізації політики інформаційної безпеки, розкрито вплив засобів масової 

інформації на інформаційну безпеку держави, особи і суспільства, особлива 

увага приділена питанням інформаційної безпеки в сфері політико-

управлінських відносин. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

наукові узагальнення доведені до рівня конкретних пропозицій робить їх 

придатними для застосування у практиці державного управління в Україні. 

Висновки, отримані у результаті теоретичного дослідження, мають важливе 

значення для подальшої теоретичної розробки питання політико-

управлінської взаємодії в умовах модернізації українського суспільства.  

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в 

роботі удосконалено термінологічно-понятійний апарата науки державного 
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управління в частині узагальнення групи наукових категорій «інформація», 

«інформаційна безпека», «державна інформаційна політика» та 

«інформаційна безпека в системі публічної влади». 

Дістала подальшого впровадження також систематизація основних 

проблем сучасної інформаційної політики в системі публічної влади України, 

їх характеристика та тенденції розвитку, на основі чого було запропоновано 

низку пропозиції з подальшого вдосконалення національної безпеки. 

Результати дослідження можуть бути використані в навчальному 

процесі Національної академії державного управління при Президентові 

України при викладанні ряду спеціальних навчальних курсів. Крім того, 

рекомендації та пропозиції, викладені в роботі, можуть використовуватися в 

практичній управлінській діяльності органів виконавчої влади як 

рекомендації щодо оптимізації структури органів публічної влади.  

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

1.1. Поняття інформаційної безпеки 

 

В сучасних умовах інформація являє собою без перебільшення один з 

вирішальних ресурсів розвитку цивілізації. Інформація у сучасному світі 

активно впливає на всі сфери життя як окремих суспільств і держав, так і 

всього світового співтовариства. Однак, як показав досвід, інформація 

може використовуватися не тільки на благо, але і на шкоду інтересам 

особи, суспільства і держави. 

Розвиток та поширення інформаційно-комунікаційних технологій, їх 

проникнення практично у всі сфери життєдіяльності, з одного боку, є 

важливим чинником світової інтеграції, соціального розвитку та 

економічного зростання. З іншого боку, будучи найсильнішим 

каталізатором інформаційного обміну, ці технології несуть у собі також 

безліч як явних, так і прихованих загроз. 

Надзвичайну значимість у зв’язку з цим набувають питання 

забезпечення інформаційної безпеки, визнаної у нашій країні однією з 

найважливіших складових національної безпеки. 

Більше того, існує думка, що інформаційна безпека в сучасному 

постіндустріальному світі, де основним продуктом є саме інформація, 

впливає на прийняття державою тактичних та стратегічних рішень, є 

основою національної безпеки.  

Інформаційна сфера як сукупність інформації, засобів її 

виробництва, обробки та зберігання, інформаційної інфраструктури, 

суб’єктів, що здійснюють збір, формування, розповсюдження і 

використання інформації, а також системи регулювання виникаючих при 
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цьому громадських відносин, будучи системоутворюючим чинником 

життя суспільства, активно впливає на стан політичної, економічної, 

оборонної та інших складових безпеки держав. Саме з цієї причини 

національна безпека держав у сучасному світі істотним чином залежить від 

забезпечення інформаційної безпеки; в ході технічного прогресу ця 

залежність буде зростати. 

На державному рівні і в експертному науковому співтоваристві існує 

переконання, що статус члена інформаційного суспільства не змінює тієї 

обставини, що у кожної з країн, є власні національні інтереси в 

інформаційній сфері і, тим самим, існує необхідність забезпечувати 

безпеку цих інтересів.  

Але якщо технічним аспектам забезпечення інформаційної безпеки 

приділяється досить велика увага в науковому співтоваристві, то політико-

управлінські аспекти цієї проблеми, на жаль, досліджуються недостатньо 

активно.  

Звертає на себе увагу обставина, що в останні декілька років 

недостатньо активно ведуться дослідження соціально-політичних аспектів 

інформаційної безпеки. На нашу думку, цей факт відображає уповільнення 

динаміки реформування українського соціуму, а в багатьох сферах і 

стагнацію цих процесів. 

Зміст поняття «інформаційна безпека» як у науковій літературі, так і 

в нормативних державних документах трактується недостатньо чітко. На 

нашу думку, воно є на сьогоднішній день результатом інтеграції змісту 

понять «національна безпека» та «безпека інформації». 

У сфері юриспруденції термін «інформаційна безпека», як правило, 

використовується у вузькому – технологічному – сенсі, так, як це 

прийнято, наприклад, в англомовній літературі.  

Під інформаційною безпекою розуміється захищеність інформації і 

підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів 

природного або штучного характеру, які можуть завдати  збитку суб’єктам 
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інформаційних відносин, зокрема власникам і користувачам інформації і 

підтримуючої інфраструктури . Захист інформації – це комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки. На нашу думку, 

адекватний з методологічної точки зору підхід до проблем інформаційної 

безпеки починається з виявлення суб’єктів інформаційних відносин та 

інтересів цих суб’єктів, пов’язаних з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. Загрози інформаційній безпеці – це зворотній 

бік використання інформаційно-комунікаційних технологій. Трактування 

проблем, пов’язаних з інформаційною безпекою, для різних категорій 

суб’єктів може істотно розрізнятися. 

Спектр інтересів суб’єктів, пов’язаних з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, можна розділити на наступні 

категорії: забезпечення доступності, цілісності і конфіденційності 

інформації і підтримуючої інфраструктури. Мета заходів в області 

інформаційної безпеки – захистити інтереси суб’єктів інформаційних 

відносин. 

Інтереси ці різноманітні, але усі вони сконцентровані навколо трьох 

основних аспектів: доступність, цілісність і конфіденційність. У цьому 

контексті інформаційну безпеку можна трактувати і як відсутність 

неприпустимого ризику, пов’язаного з заподіянням прямої або непрямої (в 

тому числі майнової, фінансової) шкоди підприємству (фізичній особі), 

який викликаний порушенням конфіденційності, цілісності і доступності 

інформації1. 

При аналізі політичних аспектів з процесуальної точки зору 

інформаційна безпека може бути досліджена в ряді сфер: у сфері 

політичних інтересів, політичних відносин; у виборчому, державно-

управлінському, зовнішньополітичному процесах тощо. 

За основними сферами прояву системне вираження інформаційної 

безпеки локалізується: а) у сфері функціонування державних органів 

політичної влади (державна інформаційна безпека); б) у сфері 



14 
 

громадянського суспільства (інформаційна безпека суспільства); в) в сфері 

інтересів особистості. 

Нарешті, по рівнях соціальної організації і геополітичним змістом 

інформаційна безпека може забезпечуватися на ряді рівнів : на 

міждержавному рівні, на національно-державному рівні, на 

внутрішньодержавному рівні (на рівні регіональних інститутів), на рівні 

органів місцевого самоврядування. 

Говорячи про зміст і структуру інформаційної безпеки, слід 

враховувати, що категорія «інформаційна безпека» на даному етапі може 

мати різний зміст при використанні  різних контекстів.  

Як справедливо зауважують російські дослідники Ю. Уфімцев і Е. 

Єрофєєв, в органах державної влади склалися дві тенденції при визначенні 

поняття і структури інформаційної безпеки. 

Представники гуманітарного напряму пов’язують інформаційну 

безпеку тільки з інститутом таємниці. Представники силових структур 

пропонують поширити сферу інформаційної безпеки практично на всі 

питання і відносини в інформаційній сфері, фактично ототожнюючи 

інформаційну безпеку з інформаційною сферою.  

На наш погляд, обидві точки зору представляють крайні позиції. В 

концепції інформаційної безпеки України, яка являє собою сукупність 

офіційних поглядів на цілі, завдання, принципи і основні напрями 

забезпечення інформаційної безпеки держави, під інформаційною 

безпекою розуміється стан захищеності її національних інтересів в 

інформаційній сфері. 

Інтереси особистості в інформаційній сфері полягають у реалізації 

конституційних прав людини і громадянина на доступ до інформації, на 

використання інформації в інтересах здійснення незабороненої законом 

діяльності, фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, а також у 

захисті інформації, що забезпечує особисту безпеку. 

Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають у забезпеченні 
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інтересів особистості у цій сфері, зміцнення демократії, створенні правової 

соціальної держави, досягненні і підтриманні суспільної злагоди, 

духовного оновлення України. 

Інтереси держави в інформаційній сфері визначаються створенням 

умов для гармонійного розвитку української інформаційної 

інфраструктури, для реалізації конституційних прав і свобод людини і 

громадянина у сфері отримання інформації і користування нею з метою 

забезпечення непорушності конституційного ладу, суверенітету і 

територіальної цілісності України, політичної, економічної та соціальній 

стабільності, в безумовному забезпеченні законності та правопорядку, 

розвитку рівноправного і взаємовигідного міжнародного співпрацювання.  

На основі врахування національних інтересів України в 

інформаційній сфері формуються стратегічні і поточні завдання 

внутрішньої і зовнішньої політики держави по забезпеченню 

інформаційної безпеки. 

Інформаційна безпека суспільства і держави характеризується 

ступенем їх захищеності, стійкістю головних сфер життєдіяльності 

(економіки, науки, техносфери, сфери управління, військової справи, 

суспільної свідомості тощо) по відношенню до небезпечних 

дестабілізуючих деструктивних явищ, що ущемляють інтереси країни 

інформаційним впливом на рівні як запровадження, так і отримання 

інформації.  

Інформаційна безпека визначається здатністю нейтралізувати такі 

впливи. Об’єктами небезпечного інформаційного впливу і, отже, 

інформаційної безпеки можуть бути: свідомість, психіка людей; 

інформаційно-технічні системи різного масштабу і призначення. Якщо 

говорити про соціальні об’єкти інформаційної безпеки, то до них можна 

віднести особистість, колектив, суспільство, державу, світове 

співтовариство. 

Суб’єктами інформаційної безпеки слід вважати ті органи і 
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структури, які займаються її забезпеченням. Поняття «інформаційна 

безпека» в науковій літературі спочатку ототожнювалося з поняттям  

«безпека інформації».  Потім до цього додалося або окремими авторами 

підмінялось поняттям «захищеність суб’єктів інформаційних відносин від 

негативних інформаційних впливів». У різних визначеннях присутні  ті чи 

інші нюанси, але вони не змінюють суті названих підходів. 

На нашу думку, таке трактування інформаційної безпеки є неповним. 

Методологічною основою визначення цього поняття має бути віднесення 

категорії «безпека» не до самої інформації, хоча інформаційна безпека і 

пов’язана з нею, а до суб’єктів інформаційного середовища – фізичних та 

юридичних осіб, які беруть участь в інформаційному процесі.  

З цього випливає, що в практичному плані інформаційна безпека не 

існує взагалі, безвідносно до суб’єкта інформаційного середовища, але 

саме суб’єкт диктує показники такої безпеки. Ми вважаємо, що 

забезпечення безпеки в аспекті врахування інтересів суб’єкта 

інформаційних відносин є процес створення сприятливих умов діяльності, 

цілеспрямоване формування (отримання, знаходження) умов, при яких 

реалізовувалися б його інтереси, здійснювалися б поставлені ним цілі.  

При цьому найважливішою підставою цілеспрямованої діяльності в 

області інформаційних відносин є цінності їх учасників. Забезпечення 

безпеки суб’єкта є процес оволодіння суб’єктом необхідними умовами 

власного існування. Це, в свою чергу, означає, що безпека передбачає 

створення таких умов, в яких суб’єкти, як мінімум, зберігають і 

відтворюють свої цінності. 

Як справедливо вважає Р. Іващенко, забезпечення безпеки як процесу 

оволодіння умовами існування, є в той же час процес реалізації свободи 

суб’єкта як здатності контролювати умови власного існування [48, c. 54]. 

На його думку, свобода та безпека – тісно взаємопов’язані явища, що 

утворюють фундаментальні аспекти соціального буття, найважливіші 

характеристики соціальних суб’єктів. 
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На нашу думку, інтереси людини, які необхідно охороняти в 

інформаційному суспільстві, полягають насамперед у реальному 

забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина на 

доступ до інформації, на використання інформації в інтересах здійснення 

незабороненої законом діяльності, а також у захисті інформації, що 

забезпечує особисту безпеку, духовний та інтелектуальний розвиток.  

Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають у захисті 

життєво важливих інтересів особистості у цій сфері, забезпечення 

реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах 

зміцнення демократії, досягнення і підтримання суспільної злагоди, 

підвищення творчої активності населення. 

Отже, інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні 

умов для гармонійного розвитку інформаційної інфраструктури країни, для 

реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах 

зміцнення конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності 

країни, встановлення політичної і соціальної стабільності, економічного 

процвітання, безумовного виконання законів та підтримки правопорядку, 

розвитку міжнародного співробітництва на основі партнерства. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне зазначити, що 

досить поширеною є точка зору, згідно з якою інформаційна безпека це 

такий стан соціуму, при якому забезпечений надійний і всебічний захист 

особистості, суспільства і держави від впливу на них особливого виду 

загроз, що виступають у формі організованих або стихійно виникаючих 

інформаційних потоків, що здійснюються в інтересах регресивних, 

реакційних або екстремістськи налаштованих політичних і соціальних сил 

і спрямованих на усвідомлену деформацію суспільної та індивідуальної 

свідомості. 

Наслідком цього виступає девіантна поведінка особистості, 

посилення соціально-політичних, економічних і духовних колізій, 

наростає, розвивається і закріплюється психологічна і психічна 
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напруженість соціуму. Саме такий підхід є наслідком загального 

«широкого» розуміння інформаційної безпеки, який знайшов своє 

відображення в офіційних документах України. 

Вочевидь, що ефективна державна політика в інформаційній сфері, в 

тому числі в аспекті інформаційної безпеки, багато в чому буде залежати 

від правильного вибору пріоритетів у наукових дослідженнях цих проблем, 

від розробки адекватних наукових моделей і підходів до їх вирішення.  

Це, зокрема, відноситься і до потреби в управлінському аналізі 

українських проблем інформаційної безпеки. Ми вважаємо, що рівень 

розробленості цього аспекту розглянутої проблематики поки невисокий. 

Існує й інша точка зору, згідно з якою досягнутий рівень дозволяє 

досліднику мати цілком розвинену методологічну і світоглядну основи в 

інтересах поглиблення наукового пізнання.  

Прихильники даного підходу вважають, що «у гіпотетичному сенсі» 

є всі підстави визнати необхідним існування автономного політико-

галузевого спрямування під назвою «політика інформаційної безпеки», яке 

об’єднало б інформаційний компонент безпеки і політику його практичної 

реалізації в діяльності органів державної влади і управління. 

Таким чином, в результаті аналізу поняття та напрямків дослідження 

інформаційної безпеки можна зробити наступні висновки: 

1. Інформаційна сфера, будучи системоутворюючим чинником життя 

суспільства, активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної 

та інших складових безпеки держави, тому національна безпека України 

суттєвим чином залежить від забезпечення інформаційної безпеки країни, 

причому, в ході технічного прогресу ця залежність буде зростати. 

2. Незважаючи на значну увагу, що приділяється дослідниками 

проблемі інформаційного суспільства, обговоренню питань забезпечення 

інформаційної безпеки української держави, формування та реалізації 

державної політики України в цій галузі, цілий ряд аспектів, що лежать у 

площині даної проблематики, поки залишаються слабо розробленими, що 
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ускладнює створення ефективно діючої системи забезпечення 

інформаційної безпеки держави. У цьому зв’язку слід зазначити, що на 

сьогоднішній день у вітчизняній науці дуже недостатньо монографічних 

робіт, присвячених вивченню політико-управлінських аспектів 

інформаційної безпеки в Україні. 

3. В концепції інформаційної безпеки України, яка, будучи 

офіційним документом, що відображає вцілому стан наукової 

розробленості даної проблеми, термін «інформаційна безпека» 

використовується в широкому сенсі. Під інформаційною безпекою 

держави розуміється стан захищеності її національних інтересів в 

інформаційній сфері. 

4. З нашої точки зору, правомірним є інтерпретація поняття 

«інформаційна безпека» в рамках власне інформаційної сфери, елементами 

якої виступають сукупність інформації, засобів її виробництва, обробки та 

зберігання, інформаційної інфраструктури, суб’єктів, що здійснюють збір, 

формування, розповсюдження і використання інформації, а також системи 

регулювання виникаючих при цьому громадських відносин. 

5. Аналіз проблеми інформаційної безпеки має включати виявлення 

суб’єктів інформаційних відносин та інтересів цих суб’єктів, пов’язаних з 

використанням інформаційних систем. Загрози інформаційній безпеці – це 

лише побічний елемент, зворотний бік використання інформаційних 

технологій. 

 

1.2. Інформаційна безпека в контексті інформаційного 

суспільства 

 

Глобалізація стала найважливішою тенденцією світового розвитку 

першої чверті XXI ст. Ця тенденція чітко проявляється в економічній, 

соціальній, політичній, ідеологічній , культурній та управлінських сферах. 

В останні роки в цьому ряду на передній план висувається інформаційна 
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сфера, яка у зв’язку з бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій, появою принципово нових високоефективних методів 

інформаційного обміну та впливу стає важливим інструментом соціально-

економічних і політико-управлінських перетворень. Як справедливо 

зазначав відомий американський футуролог О. Тоффлер, на сучасному 

етапі знання та інформація стали найважливішими ресурсами влади.  

У сучасному світі відбувається інтенсивне нарощування 

інформаційно-комунікаційного потенціалу, інформаційна глобалізація 

сприяє інтеграційним процесам у всіх інших сферах. Засобами для цього є 

розвиток комунікацій, використання космічного простору для передачі 

інформації, зростання глобальних інформаційних мереж, комп’ютеризації 

багатьох процесів життєдіяльності людини. 

В даний час, незважаючи на широке поширення у відношенні всіх 

цих явищ терміна «інформаційне суспільство», експерти не прийшли до 

єдиного розуміння змісту цього поняття. Одні вважають, що це – 

суспільство, в якому забезпечується легкий і вільний доступ до інформації 

по всьому світу, інші – що це суспільство, в якому основними об’єктами і 

результатами праці більшості є інформація і знання  [12, с. 35 ]. 

Найбільшу підтримку серед дослідників отримало визначення 

інформаційного суспільства як суспільства, в якому основним предметом 

праці більшої частини людей є інформація і знання, а знаряддям праці – 

інформаційні технології [ 34, с. 76]. 

Більш розгорнуте інформаційне суспільство може бути визначено як 

фаза розвитку сучасної цивілізації, для якої характерно різке збільшення 

ролі інформації і знань в житті суспільства, зростання частки 

інформаційних комунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому 

внутрішньому продукті (ВВП), створення глобального інформаційного 

простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх 

доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їх соціальних і 

особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах. 
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У контексті марксистського підходу, інформаційне суспільство може 

бути визначено як суспільство, в якому основним предметом праці більшої 

частини людей є інформація і знання, а знаряддям праці – інформаційні 

технології. Суспільні відносини будуть багато в чому визначатися саме 

цими обставинами. Відповідно, економіка та система державного 

управління суспільства буде орієнтована на виробництво насамперед 

продуктів інформаційної та інтелектуальної діяльності, пов’язаних з 

виробленням нової інформації і нових знань, перетворення їх до виду, 

зручному для споживання іншими людьми, і реалізацією (зокрема, 

продажем) цих продуктів [98, с. 32–43]. 

Основними характерними рисами інформаційного суспільства є 

інформаційна економіка та управління, високий рівень інформаційних 

потреб всіх членів суспільства і фактичне їх задоволення для основної 

маси населення, висока інформаційна культура, вільний доступ кожного 

члена суспільства до інформації, обмежений тільки інформаційною 

безпекою особистості, суспільних груп і всього суспільства. 

Якщо говорити більш конкретно, то інформаційному суспільству 

притаманні наступні ознаки: 

– наявність єдиного інформаційного простору; 

– домінування в економіці і управлінні нових технологічних укладів, 

що базуються на масовому використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

– зростання ролі інфраструктури (телекомунікаційної, транспортної, 

організаційної) у системі суспільного виробництва і посилення тенденцій 

до спільного функціонування в економіці і управлінні інформаційних і 

грошових потоків; 

– зростання значущості проблем забезпечення інформаційної безпеки 

особистості, суспільства і держави, наявність ефективної системи 

забезпечення прав громадян і соціальних інститутів на вільне отримання, 

поширення і використання інформації;  
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– високий рівень освіти, обумовлений розширенням інформаційного 

обміну на міжнародному, національному і регіональному рівнях, і 

відповідно підвищена роль кваліфікації, професіоналізму і здібностей до 

творчості як найважливіших характеристик праці; 

– провідна роль інформаційних ресурсів у забезпеченні сталого 

поступального розвитку суспільства; 

– фактичне задоволення потреб суспільства в інформаційних 

продуктах і послугах [44, с. 79]. 

У сучасному світі відбувається усвідомлення того, що інформація є 

необхідною умовою для будь-якої діяльності. Найбільший економічний і 

соціальний успіх сьогодні відповідає тим країнам і регіонам, які активно 

використовують сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій. 

Доступна для оперативного відтворення засобами комп’ютерної 

обробки інформація перетворюється в найважливіший фактор соціального 

розвитку суспільства, стає стратегічним ресурсом поряд з традиційними – 

матеріальними та енергетичними.  

Найважливішою особливістю інформаційного суспільства є 

перенесення акценту у виробництві з використання сировини, матеріалів, 

енергії на виробництво інформації та надання інформаційних послуг – 

саме «виробництво інформаційного продукту, а не продукту 

матеріального, буде рушійною силою освіти і розвитку суспільства».  

В аспекті соціальних відносин слід говорити про те, що тимчасовий 

період розвитку людської цивілізації характеризується істотною зміною 

характеру основних соціальних процесів і відрізняється прагненням 

розвиненого індустріального суспільства до вдосконалення соціальних 

структур і інститутів.  

Вивчення цих процесів змушує і вчених, і політиків робити висновки 

про те, що людство має справу з останніми досягненнями науково-

технічного прогресу як з фактором постіндустріального соціально-

економічного розвитку в рамках сучасної цивілізації.  
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Ключовими соціотехничними умовами, що формують і направляють 

процеси постіндустріального розвитку, є свідоме і цілеспрямоване 

використання в економіці та державному управлінні систем штучного 

інтелекту, і, зокрема, комп’ютерних інформаційно-комунікативних 

технологій, телекомунікації і мережі Інтернет, модемного і факсимільного 

зв’язку, електронної пошти, нових технологій телевізійного мовлення. 

Розширення сфер застосування технічних і технологічних інновацій 

породжує неоднозначні і нетривіальні форми державного, політичного і 

соціокультурного розвитку.  

У зв’язку з цим постіндустріальний етап розвитку сучасної 

цивілізації характеризується якісно новими формами соціальної та 

економічної еволюції. Провідною і багато в чому знаковою особливістю 

сучасного світу стає формування глобальної інформаційної індустрії, 

розвиток якої трансформує роль інформації і знань в соціально - 

економічному розвитку й впливає на свідомість та самосвідомість людини 

. Положення і місце людини в сучасному світі, що стрімко змінюється.  

Вперше в досить виразному вигляді ідея інформаційного суспільства 

була сформульована наприкінці 60-х – початку 70-х років XX ст. Введення 

в науковий обіг терміна «інформаційне суспільство» приписується 

Ю. Хаяші, професору Токійського технологічного інституту [ 77, с. 64]. 

В цей час інформаційне суспільство визначалося як таке, де процес 

комп’ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, 

позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень 

автоматизації виробництва. Приділяючи значну увагу трансформації 

людських цінностей в інформаційному суспільстві, В. Масуда, голова 

Інституту інформаційного суспільства й один з авторів Плану 

інформаційного суспільства», представленого Інститутом розробки 

використання комп’ютерів (JACUDI), висунув концепцію, згідно з якою 

інформаційне суспільство буде безкласовим і безконфліктним, – це буде 

суспільство згоди з невеликим урядом і державним апаратом [85, с. 108]. 
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Він писав, що, на відміну від індустріального суспільства, 

характерною цінністю якого є споживання товарів, інформаційне 

суспільство висуває як характерну цінність час. У зв’язку з цим зростає  

цінність культурного дозвілля. 

У 1970-х роках відбулася конвергенція двох майже одночасно 

народжуваних ідеологій – інформаційного суспільства і 

постіндустріалізму. Остання, на відміну від першої, мала досить солідну 

теоретичну основу і універсальну орієнтацію. Ідея постіндустріального  

суспільства була висунута в 1960-ті роки американським футурологом 

Д. Беллом [3, с. 33]. У розгорнутому вигляді концепція постіндустріалізму 

представлена в його книзі «Настання постіндустріального суспільства. 

Досвід соціального прогнозу», виданій у 1973 р. [3, с. 47]. 

Концепція постіндустріалізму в її оригінальному варіанті, 

представленому в роботах Д. Белла, виявилася досить глибокою в 

теоретичному відношенні, цікавою в плані поставлених питань і відкриває 

широкі дослідницькі перспективи. 

Варіант конвергенції ідей постіндустріалізму й інформаційного 

суспільства в дослідженнях Д. Белла являє видана в 1980 р. монографія 

«Соціальні рамки інформаційного суспільства».  

Вираз «інформаційне суспільство» у Д. Белла – це нова назва для 

постіндустріального суспільства, що підкреслює не його положення в 

послідовності ступенів суспільного розвитку – після індустріального 

суспільства, – а основу визначення його соціальної структури – 

інформацію. 

«У наступаючому столітті, – стверджував Д. Белл, – вирішальне 

значення для економічного та соціального життя, для способів 

виробництва знання, а також для характеру трудової діяльності людини 

набуває становлення нового соціального устрою, який базується на 

телекомунікаціях» [3, с. 47]. 

У середині 1970-х років критичне ставлення до концепції по-



25 
 

стіндустріалізму виявилося, зокрема, в роботі французьких фахівців 

С. Нора і А. Мінка «Комп’ютеризація суспільства [53, с. 19]. В 

інформаційному суспільстві, підкреслювали С. Нор і А. Мінк, групові 

плани більшою мірою, ніж раніше, виражають соціальні та культурні 

прагнення. Одночасно зростатиме і зовнішній тиск [53, с. 23]. В цих 

умовах «тільки влада, що володіє належною інформацією, зможе сприяти 

розвитку і гарантувати незалежність країни». 

Аналізу та вивченню сучасного цивілізаційного розвитку і основних 

характеристик феномену інформаційного суспільства було присвячено 

чимало досліджень, серед яких необхідно виділити роботи Д. Белла, М. 

Кастельса, Д. Лайона, Дж. Мартіна, В. Масуды, А. Тоффлера, Ф. Фукуями, 

Ф. Хайєка..[ с. ] Багато в чому саме їм належать заслуги у зверненні уваги 

до характеристик соціального руху інформації і знань та затвердження 

уявлення про те, що конкретною формою самоорганізації життєдіяльності 

людини в світі сучасних технологій виступає інформаційне суспільство. 

В рамках запропонованих ними концепцій інформаційне суспільство 

в цілому розглядається як модель розвитку соціальних зв’язків та 

відносин, формування якого відбувається за рахунок досягнень 

«електронної революції», а також завдяки швидкому розвитку 

обчислювальної техніки та інформаційно-комунікативних технологій.  

Технократичний підхід до розуміння основних моментів соціального 

руху інформації і знань стає також визначальною умовою формування 

державної політики найбільш розвинених країн світу в області 

інформатизації і комп’ютеризації основних сфер життєдіяльності, багато в 

чому зумовлюючи спрямованість та зміст основних процесів глобалізації 

світової економіки та управління. 

Разом з тим ускладнення соціотехнічних форм руху інформації і 

знань породжує непередбачуваність соціальних, політичних і 

соціокультурних проблем і наслідків, двояко пов’язану з масштабністю 

технологічних ризиків і збільшенням швидкості і свободи доступу до 
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інформаційних ресурсів для вирішення проблем комерційного, 

соціального, дипломатичного, військового і іншого характеру. 

Усвідомлення цього змушує визнати, що інформація та комунікації 

стають більш важливою складовою не тільки в контексті технологічного, а 

й соціального і культурного розвитку сучасної цивілізації. 

Одночасно зростає переконання в тому, що ідеологічна і філософська 

інтерпретація процесів інформатизації, що розвивається в рамках 

технологічного детермінізму багато в чому звужує і формалізує межі 

уявлень про дійсний характер, зміст і соціокультурних сенсах процесів 

трансформації індустріального суспільства в постіндустріальний тип 

розвитку.  

У цьому контексті дуже важливо звернути увагу на ту обставину, що 

розвиток інформаційно-обчислювальної техніки локалізує і спеціалізує в 

суспільстві нові види професійної зайнятості.  

Це пов’язано зі стрімким розвитком інформаційної діяльності як 

самостійного виду інтелектуальної праці. Досі інформаційна діяльність 

розглядалася в прикладному аспекті, що значною мірою проблематизувало 

інституційний розвиток інформаційного суспільства. 

Не меншою проблемою залишається також розуміння характеру та 

особливостей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на зміну 

традиційної системи діяльностей людини та основних форм його 

міжособистісної комунікації. Це пов’язано з необхідністю пошуку підстав 

для розвитку інформаційної культури, що становить ядро розвитку 

сучасного типу соціальної культури і способу життя. 

Таке бачення основних проблем зміни зразків життєдіяльності і 

поведінки змушує припустити, що положення людини в інформаційно-

технічному світі визначено організаційно - психологічними змінами в 

характері соціального життя. 

Можливості сучасної обчислювальної техніки та інформаційно - 

комунікаційних технологій зробили інформатизацію не тільки технічним 
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феноменом, але й рушійною силою соціально-економічних змін сучасного 

суспільства.  

Інформатизація суспільства стає об’єктивним процесом, характер 

якого стимулює свідомий пошук нових критеріїв культури і соціального 

прогресу і активно впливає на зміни менталітету і способу життя людини, 

орієнтуючи індивідуальну і соціальну життєдіяльність людини на активну 

взаємодію з країнами, що розвиваються системами штучного інтелекту.  

Формування потреб у розвитку техніки в сфері управління, розвиток 

кібернетики та усвідомлення управлінських ідей, присутніх в природі 

інформаційних взаємодій, зробило інформацію найважливішим ресурсом 

соціально-економічного розвитку і породило зміни в загальній структурі 

системи діяльностей сучасної людини.  

У зв’язку з цим стрімко зростає значимість і соціальна цінність 

інформаційної діяльності, яка стає однією з провідних галузей сучасного 

виробництва і породжує інформацію в якості свого власного специфічного 

продукту. 

Процеси розвитку інформаційної діяльності залучають людину у 

принципово нове коло культурних взаємодій і багато в чому впливають на 

усвідомлення людиною свого місця у соціальній культурі. Як загальна 

основа соціокультурної динаміки розвитку життєдіяльності сучасної 

людини виступають об’єктивні процеси її інтелектуалізації та 

технологізації, активно стимульовані компонентами технічного розвитку.  

З нашої точки зору, ці процеси стають найважливішими факторами 

системотехнічної реструктуризації людської діяльності в 

постіндустріальну епоху. Вони центрують клас інтелектуальних 

технологій в якості основи для перетворення організаційних форм різних 

видів діяльності в інформаційному суспільстві, обумовлюють 

професіоналізацію та спеціалізацію інформаційної діяльності, а також 

беруть участь в активному формуванні ринку інформаційних послуг. 

Серед соціальних проблем, що найбільш гостро стоять у зв’язку з 
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розвитком інформаційних процесів та відносин, слід виділити проблему 

нерівномірності розвитку останніх в різних регіонах і країнах. Яка б не 

була економічна вигода від впровадження інформаційних і комунікаційних 

технологій, розподіл ІКТ-ресурсів у світі носить вкрай нерівномірний 

характер. 

Існують значні відмінності не тільки між багатими і бідними 

країнами, а також між різними соціальними групами населення в кожній 

країні. Наукові дослідження показали, що практично у всіх куточках світу 

доступ до можливостей інформаційного століття має лише певна частина 

населення. Як правило, не мають такої можливості малозабезпечені люди, 

яких особливо багато в країнах з перехідною економікою, до яких 

прийнято відносити і Україну.  

Серйозною проблемою є те, що ці відмінності не зменшуються, а 

повсюдно збільшуються. Це явище отримало назву «інформаційної» або 

«цифрової нерівності» (digital divide). Стурбованість появою нового виду 

соціальної диференціації змусила багато державних та громадських 

організацій всерйоз задуматися про плани подолання інформаційної 

нерівності. 

Глобальні інформаційні системи створюють безпрецедентні 

можливості поширення, запозичення, впровадження новітніх досягнень в 

різних сферах життя суспільства і прогресу в усіх регіонах і галузях. 

У той же час проникнення сучасних носіїв інформації настільки 

велика, що всі заходи цілеспрямованого впливу на інформаційні потоки 

виявляються вкрай неефективними. Тому поки що вирішальним фактором 

у регулюванні процесів інформаційної взаємодії залишається згода, 

консенсус міжнародних компетентних органів, вчених, діячів культури, 

бізнесу, політики. 

Головне завдання сьогодні полягає в тому, як зробити інформацію, 

канали її поширення більш надійними, засоби отримання більш 

доступними, форми подачі інформації культурно прийнятними, які 
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містяться в ній знання, цінності більш ефективні, корисні для людини і 

суспільства. Розвиток сфери інформації потребує всебічного 

міжнародному співробітництві і передбачає створення сприятливого 

клімату взаємовідносин держав у політичній, економічній, культурній 

сферах.  

Оцінюючи результати перспектив забезпечення інформаційної 

безпеки в умовах становлення глобального інформаційного суспільства, ми 

приходимо до наступних висновків: 

1. Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства 

характеризується нерівномірністю розвитку і розподілу інформаційно-

комунікаційних технологій в різних регіонах світу. Це явище отримало 

офіційну назву «цифровий розрив» або «інформаційна нерівність». На 

сучасному етапі існують значні відмінності не тільки між розвиненими і 

країнами, що розвиваються, але і між різними соціальними групами 

населення в кожній країні. 

2. В рамках розвитку інформаційного суспільства формується також 

глобальна система інформаційної безпеки. Для поступального переходу 

України на новий етап розвитку необхідно забезпечити умову, при якій її 

національні інтереси будуть  невід’ємною складовою частиною інтересів 

глобального інформаційного співтовариства. Отже, інформаційна безпека 

України буде одним із складових елементів системи глобальної 

інформаційної безпеки. 

3. Інформаційне суспільство несе з собою не тільки нові рішення і 

можливості, але й нові загрози і ризики. Як і будь-яке інше, інформаційне 

суспільство недосконале, а інформаційно-комунікаційні технології – 

нейтральні. Наслідки їх застосування залежать від ціннісних установок і 

політичних рішень. Реалізація можливостей інформаційного суспільства – 

питання адекватної політики і своєчасних управлінських рішень. 
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1.3. Тенденції інформатизації українського суспільства, як 

чинник інформаційної безпеки 

 

Формування в Україні основ інформаційного суспільства необхідно 

розглядати як одне з важливих умов її подальшого просування на шляху 

створення ефективної моделі державного управління. 

За останні роки в Україні хоча і недостатніми темпами, але 

формувалися такі фактори соціально-економічного, науково - технічного і 

управлінського розвитку, які можна розглядати як передумови переходу до 

інформаційного суспільства. До них слід віднести: 

– усвідомлення того, що інформація є суспільним ресурсом розвитку, 

який за масштабами його використання, дорівнює традиційним (енергія, 

сировина і т. д.) ресурсами; 

– лібералізація телекомунікаційного ринку, яка призвела до появи 

великої кількості нових операторів зв’язку і як наслідок до розширення 

спектра наданих послуг за конкурентними цінами; 

– формування і розвиток вітчизняного ринку телекомунікацій, 

інформаційних технологій, продуктів і послуг; 

– збільшення парку персональних комп’ютерів, в тому числі 

мобільних; систем і засобів телекомунікації; 

– розвиток національного сегменту мережі Інтернет, включаючи 

роботи по переходу з латинського алфавіту на кирилицю; 

– зростання кількості корпоративних інформаційних мереж і 

безперервне збільшення числа абонентів світових відкритих мереж; 

– телефонізацію країни, включаючи стрімке зростання ринку 

мобільного зв’язку; 

– інформатизацію багатьох галузей господарства, банківської сфери 

та сфери державного управління; 

– розуміння в суспільстві актуальності завдання переходу до 

інформаційного суспільства з політичної та управлінської точок зору;  
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– активне інтегрування України у світову політико -управлінську 

спільноту, приєднання України до світу кабельними і супутниковими 

каналами зв’язку, активно використовуються сотнями тисяч стільникових і 

звичайних телефонів, факсів, комп’ютерів і т. д. 

Головними складовими руху України до інформаційного суспільства 

є три базові передумови: 

1) розвиток засобів обчислювальної техніки, програмного 

забезпечення, інформаційних і комп’ютерних технологій; 

2) формування інформаційно-комунікаційної інфраструктури та її 

основи – телекомунікаційних мереж та систем; 

3) розвиток інформатизації як процесу широкомасштабного 

використання інформації, інформаційних, комп’ютерних і комунікаційних  

технологій та інформаційно-комунікаційної інфраструктури у всіх сферах 

соціально-економічного, політико-управлінського і культурного життя 

суспільства з метою ефективного задоволення потреб громадян, 

організацій і держави в інформаційних продуктах і послугах. 

Розвиток засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, 

інформаційних і комп’ютерних технологій, організація і фінансування цих 

процесів мають переважно галузевий характер. 

Формування державної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури – завдання в основному технологічне, має міжгалузевий 

характер, її вирішення здійснюється програмними заходами та методами 

управління, стандартизацією, уніфікацією, які характерні для міжгалузевої 

взаємодії. 

Три зазначені складові тісно взаємопов’язані і повинні розвиватися 

узгоджено. Сьогодні комп’ютерна і телекомунікаційна  складові руху до 

інформаційного суспільства розвиваються досить інтенсивно, особливо в 

частині комп’ютерних технологій, телефонізації країни і магістральних 

телекомунікаційних мереж.  

Перші дві складові – це головні компоненти техніко - технологічної 
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бази інформаційного суспільства, завершення розвитку яких має відбутися 

найближчим часом. 

Оцінюючи сучасний етап інформатизації слід визнати, що Україна на 

даному етапі свого розвитку істотно відстає від західних країн у сфері 

інформатизації.  

Раніше розроблені концепції інформатизації радянського суспільства 

не дали достатньо чіткої концептуально-технологічної основи для 

переходу до цього товариства. Процеси, які розвиваються у цьому 

напрямку, характеризуються зростанням інформаційної залежності 

України від країн-лідерів інформатизації. Більш того, фактично 

інформатизація в Україні звелася до її комп’ютеризації при певному 

розпаді інформаційного та інтелектуального потенціалів.  

Раніше створені національні інформаційні ресурси прискореними 

темпами вичерпуються. Інформація не стала чинником державної 

стабільності і сталого розвитку регіонів, формування оптимальних 

структур державного управління і переходу України до моделі стійкого 

розвитку.  

Без інтенсивної інформатизації Україна, на наш погляд, не може 

перейти до етапу формування інформаційного суспільства та створення 

основ нової постіндустріальної економіки, яка отримала назву 

інформаційної або мережевої економіки.  

Незважаючи на наявність різних оцінок процесів глобалізації і 

розвитку інформаційних відносин в Україні, можна висловити припущення 

, що підгонка тільки під західні стандарти українського суспільства, має 

свої внутрішні відмінності і суперечності і свою специфіку в ціннісних 

орієнтаціях різних регіонів і тому не може бути в повній мірі 

конструктивним рішенням проблеми.  

Без глибокого пізнання об’єктивних механізмів формування в 

країнах Заходу основ нового соціально-економічного укладу також 

неможливо розраховувати на створення і реалізацію ефективної 
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довгострокової стратегії розвитку України.  

Ми вважаємо, що довгостроковою стратегією розвитку України може 

стати її цивілізоване входження у розвинене інформаційне суспільство на 

основі ефективного використання національних інтересів і ресурсів 

модернізованої української держави з цінностями постіндустріалізму.  

Розробка і реалізація державної довгострокової програми створення 

основ інформаційного суспільства може стати об’єднуючим ідейним 

початком для країни; оскільки поряд з концепцією моделі стійкого 

розвитку дає цільову спрямованість суспільного розвитку і на цій основі 

можуть бути визначені конкретні шляхи досягнення цих цілей.  

У сучасних умовах процес інформатизації в певній мірі торкнувся 

багато галузей господарства, системи оборони й безпеки, банківської 

сфери, бізнесу і сфери державного управління. 

Особливу значимість у цьому набуває інформаційне забезпечення 

державного управління, так як останнє є важливим чинником, здатним 

попередити і пом’якшити негативні політико-управлінські наслідки 

проведених реформ і соціально-політичних перетворень. Прийняття 

адекватних рішень та практичних заходів з боку органів державного 

управління і в цілому всієї системи публічного управління по 

забезпеченню конституційних прав і гарантій громадян в основних сферах 

життєдіяльності вимагає нових підходів до вирішення проблем науково-

інформаційного забезпечення процесу державного управління. На 

сучасному етапі все більш актуальним стає необхідність створення 

розвинутої інформаційно-комунікативної інфраструктури державного 

управління.  

Наявність інформаційно-аналітичних центрів в рамках різних 

структур, підрозділів сфери управління – це перший крок, наступний – 

створення міжвідомчої інформаційної системної мережі [49, с. 67]. 

Основна мета – інтеграція інформаційних ресурсів за рахунок створення 

сховищ, банків даних документованої інформації і отримання на їх основі 
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аналітичних і зведених даних про хід реалізації соціальних програм, у 

тому числі міських. 

Система узгодженої інформаційної взаємодії дозволить об’єднати 

існуючі бази, банки даних в органах охорони здоров’я, освіти, зайнятості, 

соціального захисту та інших структурних підрозділах системи 

державного управління.  

Перспективи розвитку інноваційних систем державного управління 

багато в чому пов’язані з її інформатизацією і технологізаціей, з 

використанням інформаційних технологій при вирішенні завдань  органів 

державного управління. 

Аналіз наявних даних свідчить про те, що кожне з відомств, які 

належать до системи державного управління, йде своїм шляхом при зборі, 

обробці, зберіганні та використанні інформації. Кожна організація вирішує 

проблеми інформаційного забезпечення своєї галузі самостійно, без 

взаємодії з іншими, що виключає можливість виявлення фактори 

взаємовпливу, відображення динаміки проблемних змін в залежності від 

часу. 

Отже, інформація не може бути повною і об’єктивною, якщо 

ускладнює  аналіз і прийняття ефективних управлінських рішень. 

Багатофакторність і необхідність врахування цих обставин 

вимагають відповідного рівня структуризації інформації, створення 

міжвідомчої інформаційної мережі, що відбиває стан системи державного 

управління, її інформаційного поля [68, с. 51]. 

Існуюча практика збору інформації, особливо статистичних даних (а 

саме на цьому рівні значною мірою знаходиться використання 

інформаційних технологій) не відповідає завданням державного 

управління на сучасному етапі суспільного розвитку.  

У статистичній інформації не завжди узгоджені між собою формати, 

розмірність показників різних розділів, галузей, підрозділів статистичних 

форм звітності. Одні можуть бути представлені в абсолютному вигляді з 
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певною розмірністю, інші – у відсотках і т. д.  

Різноманітність управлінських проблем, що чекають свого 

вирішення, вимагає координації діяльності, посилення взаємодії 

державних структур і різних неурядових, громадських організацій.  

Впровадження міжгалузевої системи інформації дозволить 

забезпечити оперативність і ефективність управлінських рішень, стійкість 

розвитку системи державного управління, інформаційну безпеку 

особистості, й держави. Сьогодні, як ніколи раніше, відчувається 

необхідність створення моделі єдиного інформаційного простору у системі 

державного управління, єдиної міжгалузевої інформаційної системи. Саме 

вона дозволить домогтися необхідної інтеграції інформаційних ресурсів на 

основі сховищ і банків даних документованої інформації і своєчасно 

отримувати аналітичні та зведені дані про стан соціальної сфери, реалізації 

міських соціальних програм. 

У плані розвитку соціально-політичних відносин в умовах 

інформаційного суспільства однією з головних ідей є новий аспект 

інформаційного суспільства – забезпечення політичних, правових та 

соціальних гарантій громадян, незалежно від їх місцезнаходження, та 

отримання необхідних для вирішення загальних проблем інформації, тому, 

що без вільного доступу всіх людей до інформації побудова 

інформаційного суспільства вкрай проблематична. 

За допомогою інформаційно-комунікативних технологій громадяни 

отримують реальний шанс брати участь у діалозі з владою, впливати на 

прийняття рішень і висувати власні ініціативи, отримувати детальну 

інформацію про роботу державних структур і здійснювати контроль за їх 

діяльністю і т. д. 

Однак існуючі сьогодні західні схеми побудови управління 

державою за допомогою ІКТ не адаптовані до українських реалій і 

вимагають серйозного аналізу і модифікації. Їх пряме використання 

ускладнене різними соціально-економічними умовами інформатизації 
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регіонів. До факторів, що визначають регіональну специфіку, відносяться: 

цифрова нерівність, низька комп’ютерна грамотність та інформаційна 

культура населення; відсутність мотивації у людей брати активну участь в 

управлінні і висувати власні проекти; нерегулярне фінансування і багато 

іншого. Реальним фактором політичного процесу поступово стає Інтернет. 

У руслі ідеї перетворення ІКТ в один з основних інструментів, що 

дозволяє мінімізувати витрати і підвищити ефективність владних відносин, 

витчизняними авторами ведуться розробки проблем»електронної 

демократії» і «електронного уряду».  

Політичні особливості формуються під впливом ІКТ суспільства і 

системи владних взаємин котрі полягають у тому, що, по-перше, 

інформація і засоби її поширення стають одним з головних джерел і 

ресурсів політичної влади та державного управління. Володіння 

достовірною і повною інформацією дає перевагу в політичному та 

управлінському процесі.  

По-друге, відбувається віртуалізація політики і політичних відносин. 

В результаті чого політична боротьба за владу часто зводиться до 

конкуренції іміджів.  

По-третє, відбувається розмивання національно-культурної 

ідентичності та формування «громадянина світу» з глобальним 

орієнтуванням. Створюється єдиний інформаційно-комунікативний 

простір, котрий володіє потужним потенціалом впливу, здатним 

трансформувати політичні і культурні цінності.  

По-четверте, система суспільно-владних відносин в інформаційному 

суспільстві ґрунтується на інформаційних технологіях і носить відкритий 

характер, що припускає наявність великої кількості доступної інформації з 

питань організації політичної системи, функціонування органів влади. 

Існує інтерактивність вирішення найбільш важливих питань 

функціонування систем життєдіяльності суспільства. 

Під впливом ІКТ відбувається зміна такого політичного інституту як 
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представницька демократія, з’являються нові форми політичної участі. 

Сьогодні, відбувається відродження вже порядком забутої ідеї прямої 

демократії, яка еволюціонувала у форму «електронної демократії». 

У широкому сенсі «електронна демократія» означає можливість 

залучення громадян до активнішої участі у справах суспільства за 

допомогою використання комп’ютерних та аналогічних їм пристроїв і 

мереж телекомунікацій.  

У вузькому сенсі цей термін має на увазі використання громадянами 

інформаційних, а також телекомунікаційних технологій для участі у 

конституційно передбачених діях по управлінню справами держави і 

місцевих громад. 

Основною метою електронної демократії є підвищення рівня 

політичної участі, за рахунок нетрадиційних форм, з застосуванням нових 

ІКТ. В рамках концепції електронної демократії ІКТ здатні оптимізувати 

умови для конкуренції партій і змагання кандидатів, активізувати 

структури громадянського суспільства, забезпечити прозорість і 

підвищення відповідальності в процесі прийняття рішень, а також 

ефективну комунікацію між владними структурами і громадянами. 

Рішення вказаних завдань та розвиток електронної демократії в 

цілому, неможливе без створення електронного уряду (е-уряд). Мінімальні 

вимоги для його створення полягають у використанні органами 

державного управління сучасних технологій, у тому числі й Інтернет-

технологій. В результаті  повинні змінитися взаємодії як всередині органів 

влади, так і з громадськістю, які поступово повинні перетворитися на 

систему інтерактивної взаємодії держави і громадян за допомогою 

Інтернету, нову модель державного управління, яка перетворює традиційні 

стосунки громадян і владних структур. 

Сучасна демократія та управління припускають не тільки наявність 

високого рівня економічного розвитку; плюралістичних традицій 

політичної участі й управління; згоду суспільства щодо таких базових 
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цінностей, як права людини, меншин, право власності та ін., орієнтацію 

значної частини населення на політичну участь (насамперед у формі 

виборів), але і широке і ефективне використання політико-комунікативних 

технологій. 

 



39 
 

РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В 

УКРАЇНІ 

 

2.1. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної 

безпеки 

 

Аналіз великого числа зарубіжних матеріалів, пов’язаних із 

забезпеченням національної безпеки, показує, що між вітчизняною та 

зарубіжною політичною наукою, а також декларованими принципами і 

практикою є істотні відмінності [37, с. 16–43]. 

Основна відмінність полягає в тому, що в зарубіжних країнах 

національна безпека розглядається переважно як сфера оборони і 

державної безпеки. В Україні до недавнього часу домінував підхід до 

безпеки, як до багатогранного явища, складовими частинами якого є 

політична, військова, соціально-економічна, технологічна, культурна, 

інформаційна та інші види безпеки [61, с. 11]. 

У понятійний апарат національної безпеки як галузі політологічного 

знання входять такі категорії, як «життєво важливий інтерес», «загроза», 

«небезпека», «національні цінності», «інтереси та цілі», «політика 

забезпечення національної безпеки», «зовнішня і внутрішня безпека», 

«сфери та види безпеки», «стратегія забезпечення безпеки в тій чи іншій 

сфері забезпечення національної безпеки» та ін.  

Існує також і проблема класифікації видів безпеки. Термін 

«національна безпека» досить новий у сфері міжнародних відносин, він 

почав широко використовуватися тільки після закінчення Другої світової 

війни. Війна розділила головних переможців на воєнні та ідеологічні 

табори. Безпека в цих умовах мала значення воєнної безпеки, більше того, 

захист територіальної цілісності та політичної стабільності вбачався як 

фундаментальний і незмінний чинник у системі міжнародних відносин. 
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Зовнішня і воєнна політика держав-членів НАТО і союзників по 

Варшавському договору по відношенню один до одного та до третьої 

сторони відображала біполярну атмосферу на міжнародній арені, де два 

альянси проводили ідеологічні, політичні та економічні баталії. 

Результатом було посилення мілітаризації зовнішньої політики, посилення  

військової присутності в усьому світі.  

Таким чином, за весь післявоєнний період проблема національної 

безпеки зводилася до [с]: 

– захисту своїх територій від зовнішніх посягань; 

– оборони від впливу ідеологічних противників;  

– розширення союзів і структур іноземної допомоги, яка 

ґрунтувалася на балансі Схід – Захід; 

– використання зброї, військових з’єднань, глобальної воєнної 

присутності та таємних операцій як інструменту зовнішньої політики;  

– дипломатичних зусиль щодо обмеження гонки озброєнь.  

Трансформація парадигми безпеки відбувалася за такими основними 

напрямами.  

По-перше, поняття безпеки в останні роки набуло більш широкого і 

холістичного значення. Раніше аналітики з питань безпеки обмежувалися 

відносно вузьким колом проблем, особливо військово-силовим балансом 

між різними державами та блоками, а також здатністю цих утворень 

захистити свій суверенітет. Невійськові джерела нестабільності в 

економічній, соціальній, гуманітарній та екологічній сферах набули 

характеру загрози миру і безпеці. Гуманітарні та етичні питання, які 

раніше відігравали досить обмежену роль у світовій дискусії про безпеку, 

зараз посідають у ній центральне місце. 

Поняття безпеки в останні роки розширилося й набуло більш 

гуманістичного характеру, спрямованого на інтереси людини. Нова 

парадигма безпеки людини має два основних аспекти: захист від хронічних 

загроз, таких як голод, епідемії та репресії, а також захист від раптових і 
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згубних катаклізмів, що порушують повсякденне життя. 

По-друге, сьогодні зростає визнання нерозривного зв’язку між 

безпекою держави та добробутом її громадян. Стає зрозумілим, що могутні 

з військово-стратегічної точки зору держави не обов’язково є міцними та 

стабільними.  

По-третє, сучасна еволюція поняття безпеки виявляється в посиленні 

акценту па міжнародному співробітництві, на відміну від більш 

традиційної опори на суперництво та конфлікти. Вже визнано, що основні 

фактори, які загрожують міжнародній, державній та особистій безпеці, за 

своїм походженням є транснаціональними і не можуть бути ефективно 

ліквідовані за допомогою односторонніх дій. 

Категорія «безпека» має тривалу історію свого розвитку. Так, ще 

Цицерон стверджував, що «перш за все кожному виду живих істот природа 

дарувала прагнення захищатися, захищати своє життя ... уникати всього 

того, що здається шкідливим, і купувати і добувати собі все необхідне для 

життя» [19, с. 131].  

Б. Спіноза пов’язував забезпечення безпеки з безпосереднім 

функціонуванням органів управління: «Для безпеки держави і неважливо, 

якими мотивами керуються люди, належним чином керуючи справами, аби 

ці останні управлялися належним чином. Бо свобода або твердість душі є 

приватною чеснотою, доброчесність же держави – безпека» [, с. 150]. 

Широке поширення в наукових і політичних колах 

західноєвропейських держав поняття «безпека» набуває завдяки 

філософськім концепціям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінози та 

інших мислителів XVII-XVIII ст. Наприклад, Ш. Монтеск’є у своїх працях 

вказував такі види безпеки, як «безпека особистості», «безпека громадян», 

«безпека приватної особи», «безпека государя, володаря, правителя». 

Свободу особистості він ототожнював з безпекою особистості: «свобода 

політична полягає в нашій безпеці або, принаймні, в нашій впевненості, що 

ми в безпеці» [24, с. 257, 258, 317]. 
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У цілому можна констатувати, що «філософи XV–XVII століть, 

розглядаючи безпеку як виключно державну діяльність, не змогли глибоко 

проникнути в соціальну природу цього феномена» [22, с. 51–55]. 

До початку XX ст. безпеку розглядали або як збереження державного 

суверенітету, зміцнення зовнішніх кордонів, або як придушення 

внутрішніх ворогів.  

До кінця XX ст. відбуваються зміни, що призвели до розуміння 

безпеки як створення умов, що не загрожують життю особистості. 

На даний час розробка сучасної концепції вимагає комплексного 

підходу до вирішення проблем безпеки. Як справедливо відзначається в 

матеріалах ООН, «... ми не можемо забезпечити розвиток, не забезпечивши 

безпеку, ми не можемо забезпечити безпеку, не забезпечивши розвиток, і 

ми, звичайно ж, не можемо забезпечити ні те, ні інше без забезпечення 

прав людини. Якщо не буде досягнуто прогресу за всіма цими трьома 

напрямками, то ні по одному з них не можна буде досягти успіху» [38, 

с. 98]. 

 

2.2. Держава як суб’єкт інформаційної безпеки 

 

Одним з найбільш важливих суб’єктів інформаційних відносин є 

держава. Державні структури влади, є одним із головних суб’єктів процесу 

формування інформаційного суспільства, одночасно повинні виступати  

гарантом його інформаційної безпеки. 

Органи державної влади і управління, в компетенцію яких входить 

регулювання соціально-політичних відносин в інформаційно-

психологічній сфері, а також недержавні суб’єкти даної діяльності, які 

залучаються органами державної влади і управління для вирішення 

завдань державного регулювання в інформаційно-психологічній сфері, 

виступають в якості суб’єктів державної інформаційної політики. 

У свою чергу, суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки є 
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органи, організації та особи, уповноважені законом на здійснення 

відповідної діяльності. Всі вони поділяються на три основних типи, що 

розрізняються інтересами у здійсненні цієї діяльності: індивіди як 

особистості, громадські організації та органи державної влади.  

Суб’єкти державної інформаційної політики можна розділити на дві 

основні категорії: а) державні суб’єкти державної інформаційної політики; 

б) суб’єкти масового інформування і комунікації. 

В системі суб’єктів державної інформаційної політики державні 

суб’єкти поділяються на групи за такими категоріями: 

– рівні влади і управління (федеральний, регіональний, місцевий); 

– гілки державної влади (законодавча, виконавча, судова); 

– спрямування діяльності органів влади (органи цивільного, 

економічного управління, «силовий блок», культура, зовнішньополітичні 

відомства) [76, с. 32]. 

В системі суб’єктів державної інформаційної політики суб’єкти 

масового інформування та комунікації поділяються на групи за такими 

категоріями: 

– за видом власності (державні ЗМІ і МК, контролюються 

російськими фізичними та юридичними особами недержавні ЗМІ та МК, 

контрольовані іноземними фізичними і юридичними особами недержавні 

ЗМІ та МК); 

– за способом поширення інформації (електронні ЗМІ та МК, 

друковані ЗМІ та МК, Internet-ЗМІ та Internet-MK). 

Держава посідає особливе місце як серед суб’єктів державної 

інформаційної політики, так і серед суб’єктів забезпечення інформаційної 

безпеки, оскільки воно володіє унікальними засобами і силами протидії 

загрозам у даній сфері. Свою діяльність держава здійснює спільно з 

індивідами і суспільством, але при цьому вплив держави на забезпечення 

безпеки є визначальним. Це положення закріплено законодавчо [45, с. 12]. 

Держава є визначальним і провідним суб’єктом політики. Вона має 
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монополію на насильство як засіб політичного панування та володіє 

значним набором засобів впливу на поведінку всіх членів суспільства, а 

також матеріальними, технічними і кадровими ресурсами для реалізації 

своєї політики. Усі органи держави тією чи іншою мірою беруть участь у 

діяльності по забезпеченню інформаційної безпеки. Проте їх компетенція і 

предмети ведення в даній сфері діяльності різні, що визначається цілями і 

завданнями, що стоять перед цими органами. 

Компетенція органів державної влади та управління є тим 

фундаментом, на якому ґрунтується вся система забезпечення 

інформаційної безпеки. Враховуючи, що інформаційні системи та 

інформаційні ресурси створюються і використовуються всіма органами 

держави, в системі забезпечення інформаційної безпеки особливу роль 

грають ті органи влади держави, які виконують керівні та координуючі 

ролі, оптимального визначення компетенції яких суттєвою мірою залежить 

інформаційна безпека країни. 

Загальна структура державної системи забезпечення інформаційної 

безпеки включає чотири основні владні підсистеми, що утворюють гілки 

влади, які різняться функціями в області забезпечення інформаційної 

безпеки відповідно до компетенції: голови держави, законодавча влада, 

виконавча влада, судова влада. 

Цілі діяльності, повноваження і предмети відання кожної з підсистем 

детально аналізуються у роботі А. Стрельцова. Необхідно відзначити, що 

на сьогоднішній день це єдине детальне дослідження в даній сфері. Як 

справедливо зазначає автор, складність реалізації державної політики в 

галузі забезпечення інформаційної безпеки лягає на органи виконавчої 

влади, які здійснюють  основну діяльність у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки держави [76, с. 22]. 

Особливість реалізації функції забезпечення інформаційної безпеки 

полягає в тому, що кожний орган держави здійснює свою діяльність на базі 

використання інформаційної інфраструктури суспільства, виробляє і 
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споживає інформаційні ресурси, має певні стосунки з громадянами як 

представник власника державних інформаційних ресурсів і складових 

інформаційної інфраструктури повинен робити певні дії із забезпечення 

збереження ресурсів і безпеки функціонування інформаційних і 

телекомунікаційних систем, мереж зв’язку, систем автоматизації 

управління. 

Як і всяка політика, політика в області інформаційної безпеки 

грунтується на певних принципах: 

– дотримання Конституції та законодавства України, а також 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;  

– відкритість у реалізації функцій органів державної влади і 

управління , що передбачає інформування суспільства про їх діяльність з 

урахуванням обмежень, встановлених законодавством України; 

– правову рівність усіх учасників процесу інформаційної взаємодії 

незалежно від їх політичного, соціального та економічного статусу;  

– пріоритетний розвиток вітчизняних сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. 

Згідно з даним документом, найважливішими завданнями 

забезпечення інформаційної безпеки України є: 

– реалізація конституційних прав і свобод громадян української 

держави у сфері інформаційної діяльності; 

– удосконалення і захист вітчизняної інформаційної інфраструктури, 

інтеграція України у світовий інформаційний простір; 

– протидія загрозі розв’язування протиборства в інформаційній 

сфері. 

Держава в процесі реалізації своїх функцій по забезпеченню 

інформаційної безпеки має: 

– здійснювати об’єктивний і всебічний аналіз і прогнозування загроз 

інформаційній безпеці України, розробляти заходи щодо її забезпечення; 

– організовувати роботу законодавчих (представницьких) і 
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виконавчих органів державної влади щодо реалізації комплексу заходів, 

спрямованих на запобігання, відображення і нейтралізацію загроз 

інформаційної безпеки України; 

– підтримувати та координувати діяльність громадських об’єднань, 

спрямовану на об’єктивне інформування населення про соціально значущі 

явища суспільного життя, захист суспільства від спотвореної та 

недостовірної інформації; 

– здійснювати контроль за розробкою, створенням, розвитком, 

використанням, експортом та імпортом засобів захисту інформації за 

допомогою їх сертифікації та ліцензування діяльності в галузі захисту 

інформації; 

– реалізовувати необхідну протекціоністську політику щодо 

виробників засобів інформатизації і захисту інформації па території 

України та вживати заходів щодо захисту внутрішнього ринку від 

проникнення на нього неякісних засобів інформатизації та інформаційних 

продуктів; 

– сприяти надання фізичним та юридичним особам доступу до 

світових інформаційних ресурсів, глобальних інформаційних мереж;  

– формулювати і реалізовувати державну інформаційну по-литику 

України; 

– здійснювати розробку державної програми забезпечення 

інформаційної безпеки України, яка об’єднує зусилля державних і 

недержавних організацій в цій галузі; 

– сприяти інтернаціоналізації глобальних інформаційних мереж і 

систем, а також входження України у світове інформаційне співтовариство 

на умовах рівноправного партнерства. 

Першочерговими заходами щодо реалізації державної політики 

забезпечення інформаційної безпеки України на сучасному етапі  повинні 

бути: 

– розробка та впровадження механізмів, що регулюють відносини в 
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інформаційній сфері, а також підготовка концепції правового забезпечення 

інформаційної безпеки України; 

– прийняття і реалізація державних програм, які передбачають 

формування загальнодоступних архівів інформаційних ресурсів, створення 

безпечних інформаційних технологій, припинення комп’ютерної 

злочинності, забезпечення технологічної незалежності країни в галузі 

створення та експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем 

оборонного призначення; 

– розвиток системи підготовки кадрів, які використовуються у галузі 

забезпечення інформаційної безпеки держави. 

Узагальнюючи думки експертів в даній області, можна сказати, що 

інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов для 

гармонійного розвитку української інформаційної інфраструктури, 

реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах 

зміцнення конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності 

України, встановлення політичної і соціальної стабільності, економічного 

процвітання, безумовного виконання законів та підтримки правопорядку, 

розвитку міжнародного співробітництва на основі партнерства. 

Чинником, що визначає в цілому державну інформаційну політику, є 

існування в інформаційній сфері джерел загроз інтересам держави, на 

думку ряду авторів, найнебезпечніші з яких – неконтрольоване 

розповсюдження «інформаційного зброї» і розгортання гонки озброєнь у 

цій галузі, спроби реалізації концепцій ведення «інформаційних воєн», 

активізація «комп’ютерного тероризму». 

У зв’язку з цим доцільно виділити кілька основних напрямів 

здійснення роботи по формуванню системи протидії загрозам 

інформаційної безпеки. 

Одним із таких напрямів є вдосконалення національного 

законодавства, що регулює відносини в інформаційній сфері, та системи 

міжнародних домовленостей з питань протидії загрозам безпеці 
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інформаційного суспільства.  

Другий напрямок – вдосконалення системи організації 

правоохоронної та судової діяльності у галузі забезпечення безпеки 

законних інтересів громадян, суспільства та держави в інформаційній 

сфері як в Україні, гак і на міжнародному рівні.  

Третій напрямок пов’язаний з удосконаленням технологічного 

забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури, засобів захисту 

інформації, проведення оперативно-слідчих заходів, включаючи їх 

нормативне забезпечення.  

Четвертий напрямок – удосконалення системи підготовки кадрів для 

реалізації функцій забезпечення безпеки інформаційної сфери суспільства.  

І, нарешті, п’ятий напрям – створення системи культурно-освітнього 

забезпечення безпеки інформаційної сфери. 

Таким чином можна зробити  висновки про те, що для сьогоднішньої 

України досить актуальні завдання розвитку інформаційного суспільства, 

аналіз загроз в інформаційній сфері та забезпечення інформаційної безпеки 

української держави як частини глобального інформаційного 

співтовариства.  Розробка заходів, які необхідно зробити державі для 

забезпечення інформаційної безпеки громадян, суспільства і держави, 

залишається одним із найважливіших пріоритетів державного управління 

інформаційною сферою держави. 

 

2.3. Комунікація влади і суспільства як умова реалізації політики 

інформаційної безпеки 

 

Сучасна інформаційна революція у світі диктує нову інформаційну 

парадигму у вивченні політичних явищ. Під впливом інформаційних 

технологій змінюються і політичні інститути, політичні відносини, форми 

політичного впливу на суспільство і суспільну свідомість, а також способи 

досягнення політичних реалій. Наслідок цих змін управління 
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інформаційними потоками та інформаційними технологіями стає головним 

важелем політичної влади, а майстерне управління політичною 

інформацією визначає успіх майбутнього політичного розвитку. 

В рамках комунікативного підходу державне управління 

інтерпретується не тільки і не стільки як обмежена в часі і просторі деяка 

субстанція впливу, підпорядкування, сили або відносини.  

Швидше, це особливий різновид соціальної взаємодії політичних 

суб’єктів, специфічна форма соціальної комунікації між суб’єктами і 

об’єктами політико-управлінської діяльності щодо отримання, зберігання, 

відтворення і трансформації політичної інформації з метою вироблення 

адекватних чи неадекватних політичних цінностей. В рамках даного 

напрямку  досліджень природи політичної влади, перш за все, слід 

виділити онтологічну концепцію X. Арендт. На її думку, розуміння 

комунікативності соціальної реальності та її політичної сфери можливе 

лише в межах онтологічно-інституціонального підходу, оскільки тільки 

такий підхід у стані торкнутися основні, сутнісні сторони і аспекти світу 

політичної влади [63, с. 29].   

Саме до таких інституційних структур належить державне 

управління. Державне управління взагалі є «інституціоналізація впливу та 

ціннісної системи», а політична влада – це і складний чинник детермінації 

соціальних подій, і форма політичної інституціоналізації, в яку входять 

легітимація і керівництво.  

Згідно з Т. Парсонсом, політична влада – це не тільки здатність 

конструювати рішення, засновані на колективності, але і такий спосіб 

соціальної дії індивідів, який обов’язково обумовлюється наявністю 

публиного інтересу. Тільки в цьому разі про владу можна говорити як про 

гранично загальний політичний інститут [58, с. 67]. 

Теоретичними джерелами розробки інформаційно-комунікативних 

аспектів діяльності владних структур, безсумнівно, є також концептуальні 

уявлення Н. Лумана про комунікативну природу влади і влади як засобу 
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комунікації, Ю. Хабермаса про роль комунікативної компетентності, про 

розвиток комунікативного розуму [76, с. 44]. 

Серед робіт, присвячених цим проблемам, можна виділити публікації 

А. Панаріна, які засновані на теорії соціального психоаналізу, на взаємодії 

свідомого, підсвідомого і несвідомого при впливі на них сенсорної і 

субсенсорної інформації; враховуючи закон «ментальної ідентичності» в 

інформаційній політиці, у них обґрунтовується єдність економічних, 

політичних, духовних, творчих та соціо-коммунікативних критеріїв в 

оцінці інформаційного менеджменту [49, с. 77].  

Комунікативна підсистема політичної системи суспільства – це 

сукупність відносин і форм взаємодії, що складаються між класами, 

соціальними групами, націями, індивідами з приводу їх участі у здійсненні 

влади, виробленні та проведенні політики. 

Взагалі, політичні відносини є результатом численних і 

різноманітних зв’язків суб’єктів політики у процесі політичної діяльності. 

Вступати в них людей і політичні інститути спонукають їх власні 

політичні інтереси та потреби. 

Виділяють первинні і вторинні (похідні) політичні відносини. До 

перших належать різні форми взаємодії між соціальними групами 

(класами, націями, станами та ін.), а також всередині них, до других – 

відносини між державами, партіями, іншими політичними інститутами, 

відбивають у своїй діяльності інтереси певних соціальних груп або всього 

суспільства. 

Особливий аспект комунікативної підсистеми соціуму являють 

собою відносини між владними структурами і суспільством. Останнім 

часом цей аспект все частіше стає предметом наукових досліджень. 

Необхідно враховувати особливу значимість того факту, що об’єктом 

національної безпеки в інформаційній сфері виступають інформаційні 

права і свободи громадян, а також те, що безпека являє собою явище 

суспільно-політичне.  
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Виходячи з цього, стає очевидним, що в умовах прихильності 

демократичним принципам ключовим моментом забезпечення безпеки 

суспільства має стати опора саме на цінності і пріоритети громадянського 

суспільства, на основі співробітництва та ідеї взаємовигідного 

партнерства.  

Тобто актуальним є проблема якісних змін у діяльності державних 

органів влади і управління, перетворення системи управління з 

урахуванням вироблення механізму узгодження інтересів керованих і 

керуючих, які повинні отримати підставу в законодавстві, в суспільній 

свідомості та політичної культури державних службовців, політиків і 

громадян.  

Сьогодні вельми актуальна проблематика, пов’язана з вивченням 

потенціалу і місця інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у 

системі державного управління та політики в цілому. 

Ці проблеми стали об’єктом уваги дослідників ще в 60-х роках XX 

ст., але реальні можливості по втіленню існуючих концепцій у життя 

з’явилися тільки на початку 1990-х років. Завдяки науково-технічному 

прогресу з’явилися нові технології обробки, передачі і зберігання 

інформації, засоби електронної політичної комунікації, причому темпи їх 

впровадження у політичну сферу життєдіяльності суспільства останнім 

часом різко зростають. Вони застосовуються в процесі прийняття 

політико-управлінських рішень, як інструмент впливу громадянського 

суспільства та оптимізації владних відносин. Все це сприяє перетворенню 

інформаційно-комунікаційних технологій у важливий фактор політичного 

процесу. 

Затребуваність вивчення політичних аспектів використання ІКТ в 

системі регіонального державного управління, обумовлюється їх значним 

потенціалом у вирішенні управлінських проблем і перспективністю 

інформатизації суспільства. 

Одним із результатів широкого використання ІКТ у здійсненні 
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діяльності владних структур повинна стати реалізація концепції 

«електронного уряду». Важливість створення електронного уряду в ході 

формування в Україні інформаційного суспільства не раз відзначалася 

президентом та іншими керівниками на всіх рівнях державної влади та 

управління. 

Широке використання ІКТ в системі державної і регіональної влади є 

сьогодні насущною задачею. Перш за все це визначається необхідністю 

оптимізації державного управління на всіх рівнях влади, забезпечення її 

прозорості та доступності для громадян, результативної взаємодії з 

інститутами громадянського суспільства.  

За допомогою ІКТ громадяни отримують реальний шанс брати 

участь у діалозі з владою, впливати на прийняття рішень і висувати власні 

ініціативи, отримувати детальну інформацію про роботу державних 

структур і здійснювати контроль за їх діяльністю і т. д. 

Застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій у 

державному секторі поки здійснюється в значній мірі в інтересах 

забезпечення діяльності самих державних структур (побудова 

інформаційних систем, баз даних, локальних і корпоративних мереж, 

впровадження електронного документообігу тощо). 

Так, сьогодні багато як державні, так і бізнес структури створюють 

потужні інформаційні системи – ситуаційні центри, інформаційно - 

аналітичні центри і т. д. Їх поява часто носить несистемний характер, а де-

то й просто є віянням моди.  

Часто не визначено цілі, завдання, механізми і архітектура системи 

управління, в інтересах якої вони повинні працювати. Так, завантаженість 

та ефективне використання таких інформаційних систем зводиться до 

мінімуму за причини того, що функціонують вони в значній мірі в 

автономному режимі. 

У питаннях міжвідомчої взаємодії, як правило, відсутні 

взаємопов’язані інформаційні завдання та технології підтримки прийняття 
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рішень, що не дозволяють об’єднати такі інформаційні системи в єдину 

мережу.  

Такі ж проблеми мають місце і на регіональному рівні і, як наслідок, 

управлінські рішення приймаються в обхід створених інформаційних 

систем, що стоять адміністративно і організаційно-технологічно осібно в 

стороні, на основі наявної не завжди повної інформації, а взаємодія 

втрачає повноту і оперативність. 

У розвинених країнах уже понад 15 років ведуться роботи щодо 

створення електронних урядів, що будуються на принципах відкритості, 

«одного вікна» і зворотного зв’язку.  

Так, наприклад, свої національні програми переходу до 

інформаційного суспільства розробили і реалізують Великобританія – «UK 

online», США – «Національна інформаційна інфраструктура», Франція – 

«Government Action Program for Information Society» та інші країни, а 

також Євросоюз – «eEurope».  

Розвиток цих програм знаходить своє відображення у законодавчих 

актах цих країн. За право брати участь у створенні електронних урядів в 

різних країнах сьогодні «б’ються» найбільші світові виробники 

інформаційно-комунікаційних технологій Microsoft, IBM, Hewlett – 

Packard, Cisco Systems та ін. 

Лідерство у формуванні національного інформаційного суспільства 

належить США. Влада цієї країни виділяє величезні фінансові кошти на 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, тому що бачать у них 

потужний стимул для своєї економіки. 

Головний урядовий портал США – FirstGov – об’єднує в собі близько 

30 млн урядових Web-сторінок з метою забезпечення більш ефективного 

пошуку необхідної інформації і надання державних послуг громадянам 

країни. Вже сьогодні близько 20 % всіх податків і штрафів в Америці 

збирається через Інтернет. 

Як показує українська практика створення «електронного уряду», 
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сьогодні спостерігається значне викривлення у бік надання інформаційних 

послуг (довідкова інформація, стрічки новин тощо), менше уваги 

приділяється механізмам активного спілкування з громадянами та надання 

їм затребуваних інтерактивних послуг. 

Створені в «Internet» офіційні сайти органів державної влади часто 

мають недостатнє інформаційне наповнення і не завжди підтримують 

надання державних послуг. Фахівці, що проводили дослідження, як і 

раніше пред’являють претензії до якості сайтів і вважають, що більшість з 

них не відповідає: 

– нормам законодавства, що регулюють доступ до інформації про 

діяльність державних органів; 

– загальноприйнятим технічним вимогам, що пред’являються до 

змісту сайтів; 

– потребам фізичних і юридичних осіб до інформації державних 

інформаційних ресурсів. 

Усе це свідчить про те, що існує реальна потреба в науковому 

вивченні можливостей та напрямів використання інформаційно-

комунікаційних технологій у системі державного управління. 

Узагальнюючи думки ряду експертів, сформулюємо основні причини 

низького рівня реалізації можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій як в регіонах, так і в країні в цілому. 

1. Відсутня єдина інфраструктура зв’язку та інформації державних 

органів влади, побудована на єдиних стандартах і платформах, що 

ускладнює процес своєчасного впровадження сучасних технологій. Діючі 

інформаційні системи органів державної влади були розроблені і введені в 

експлуатацію в різний час, що й зумовило несумісність програмно-

технічних рішень сьогодні. 

2. Спостерігається істотне відставання України від провідних країн у 

розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури, виробництва 

інформаційних і комунікаційних засобів, продуктів і послуг.  
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3. Має місце недостатність державних ресурсів для розвитку 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури як на державному так і на 

регіональному рівні. 

4. Існує обмеження попиту на сучасні послуги зв’язку, в тому числі 

послуги мережі Інтернет значною частиною населення з низьким рівнем 

життя. Особливо це стосується сіл, селищ і невеликих міст. 

5. Констатується неготовність більшої частини населення до умов 

життя в інформаційному суспільстві. Широко поширена комп’ютерна 

неграмотність, нерозвинена мотивація використання сучасних технологій, 

як наслідок відсутні знання про можливості використання інформації.  

В цих умовах передчасно говорити про використання будь-якої 

ефективної технології зворотного зв’язку. 

Для просування вперед у напрямку підвищення ефективності 

інформаційно-комунікативної діяльності системи державного управління 

необхідна низка заходів, серед яких мають бути: 

– розробка положення про типову структуру інформаційної системи 

органів державної влади різних рівнів, в якій визначався б перелік 

обов’язкових інформаційних підсистем (наприклад, електронний 

документообіг, електронний цифровий підпис, захист інформації, 

електронна комерція, електронний архів, доступ до Инернету тощо);  

– перелік обов’язкових інформаційних ресурсів (формуються, що 

надаються, доступних тощо). 

Наявність такого положення дозволить виробити критерії 

об’єктивної оцінки рівня інформатизації органів влади як на регіональному 

рівні, так і держави в цілому. 

Результати такої оцінки дозволять визначити заходи щодо усунення 

інформаційної нерівності між регіонами, відповідно розподіляючи обсяги 

фінансування інформатизації. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

3.1. Вплив діяльності ЗМІ на інформаційну безпеку держави, 

особи і суспільства 

 

Науково-технічний прогрес перетворює інформацію не тільки у 

винятково цінний товар, але і засіб активного впливу на суспільну 

свідомість. При цьому, як уже зазначалося раніше, її вплив не завжди може 

бути позитивним. Різні політичні та соціальні сили в країні і за кордоном, 

використовують інформацію  які засіб для досягнення своїх цілей (таких, 

як збереження влади, здійснення світової експансії, досягнення 

економічних і військових вигод в інтересах замкнутих корпоративних 

кланів тощо), вдаються до небезпечних для суспільства методів 

інформаційного впливу. 

У цьому зв’язку, розглядаючи роль масових комунікацій та їх вплив 

на політичні процеси, треба зазначити, що в постіндустріальному 

суспільстві влада знань та інформації стає вирішальною в управлінні 

суспільством, відтісняючи на другий план вплив грошей і державного 

примусу. Причому безпосередніми носіями і, особливо, 

розповсюджувачами знань та іншої соціально значущої інформації є 

засоби масової комунікації. При цьому слід підкреслити, що державне, 

адміністративне та інше силове примушення все більше замінюється на 

інформаційний вплив і психологічний примус. 

Для цього в сучасних умовах в інформаційно - комунікативних 

процесах використовуються не просто окремі прийоми, а й спеціальні 

маніпулятивні технології. 

Як найбільш універсальну маніпулятивну технологію, у масових 

інформаційних процесах найбільш широко і активно використовується 
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метод формування та розповсюдження образів.  

Суть її полягає в тому, що залежно від цілей та конкретних завдань 

формуються і поширюються заздалегідь «сконструйовані» образи або 

іміджі конкретних осіб, фірм і організацій, ідей, програм, товарів тощо, 

які, як правило, неадекватно відображають реальні суттєві їх 

характеристики і таким чином, дезорієнтують людей, на яких спрямований 

інформаційно-психологічний вплив. 

Необхідну для життя інформацію людина отримує з безпосереднього 

досвіду, особистого спілкування, а також із різноманітних джерел 

інформації (книги, радіо, телебачення, журнали, газети, різні інформаційні 

системи, а також інші джерела знаково-символічного характеру). Причому, 

тенденцією суспільного розвитку є переважання і різке збільшення частки 

інформації, одержуваної з інформаційних джерел, а не з безпосереднього 

досвіду і особистого спілкування. 

Ускладнення і динамічність соціальних процесів у суспільстві, 

впливають  безпосередньо на повсякденне життя людини роблять його все 

більш залежним від потоку повідомлень засобів масової комунікації. Все 

менше інформації, необхідної для своєї соціальної поведінки і життя в 

суспільстві, він може отримати, ґрунтуючись тільки на своєму 

повсякденному досвіді. Все більше необхідної соціальної інформації він 

отримує з теле - і радіо програм, періодичних видань. Особливо яскраво це 

проявляється у формуванні думок з питань, які не знаходять відображення 

в його безпосередньому досвіді, наприклад, щодо становища  в інших 

містах, регіонах, країнах, про політичних лідерів, про економічну 

кон’юнктуру і т. п. 

Як відзначають багато дослідників, людина, його повсякденне життя 

дедалі більше залежить від масової комунікації, яка створює для нього 

свого роду «другу реальність», «суб’єктивну реальність», вплив якої не 

менш значуще, ніж вплив об’єктивної реальності. 

Реформування суспільства і перехід до ринкових відносин різко 
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активізували інформаційно-комунікативні процеси, що здійснюються 

опосередковано через засоби масової комунікації та безпосередньо в 

міжособистісному та особистісно-груповому взаємодії.  

Це стимулювало широку розповсюдженість та інтенсивне 

застосування маніпулятивних прийомів і технологій впливу на людей.  

Відзначається, що використання інформаційно-комунікативних 

процесів маніпулятивного впливу на різні категорії громадян досягло 

таких масштабів, що може представляти загрозу інформаційно-

психологічної безпеки особистості та суспільства в цілому.  

Як показує світовий досвід, подальший розвиток глобального світу 

не тільки не знижує, але й  підсилює тенденцію до використання новітніх 

технологій інформаційного впливу маніпулятивного характеру на психіку 

людей в політичній боротьбі.  

Як зазначають російські дослідники Р. Грачов і В. Мельник, 

широкомасштабне застосування маніпулятивного впливу в комунікаційних 

процесах дезорієнтує соціально активну частину населення, викликає 

психоемоційну і соціальну напруженість, що пе дозволяє громадянам 

адекватно сприймати соціально-економічну та суспільно-політичну 

ситуацію, діяльність вищих органів державної влади . А це у свою чергу 

посилює дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації і ускладнює 

реформування суспільства. У зв’язку з цим дослідники звертають увагу на 

необхідність активної розробки проблематики інформаційно-психологічної 

безпеки особистості, суспільства і держави. Іншими словами, мова йде про 

такі управлінські процеси, які ускладнюють або перешкоджають 

оптимальному функціонуванню державних і соціальних інститутів 

українського суспільства.  

Масштабність і потужність впливу інформаційних чинників на 

психіку людей висуває забезпечення інформаційно-психологічної безпеки 

в сучасних умовах на рівень загальнонаціональної проблеми.  

Таким чином, проблема інформаційно-психологічної безпеки 
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особистості, її психологічної захищеності і способів формування 

психологічного захисту в умовах кардинальних змін суспільства стає 

особливо актуальною як в теоретичному, так і в прикладному плані. 

Загальним джерелом зовнішніх загроз інформаційно-психологічної 

безпеки особистості є та частина інформаційного середовища суспільства,  

яка в силу різних причин неадекватно відображає навколишній людини 

світ.  

Тобто інформація, яка вводить людей в оману, у світ ілюзій, не 

дозволяє адекватно сприймати навколишній світ і самого себе. Основними 

засобами інформаційно-психологічного впливу на людину в узагальненому 

вигляді виділяються наступні: 

– засоби масової комунікації (в тому числі інформаційні системи, 

наприклад, Інтернет тощо); 

– література (в тому числі, художня, науково-технічна, суспільно-

політична, спеціальна тощо); 

– мистецтво (в тому числі, різні напрямки так званої масової 

культури тощо); 

– освіта (в тому числі системи дошкільної, середньої, вищої і 

середньої спеціальної державного і недержавного освіти, система так 

званої альтернативної освіти тощо); 

– всі різноманітні форми виховання в системі освіти, громадських 

організацій, формальних і неформальних, система організації соціальної 

роботи тощо; 

– особисте спілкування. 

Засоби забезпечення інформаційної безпеки повинні орієнтуватися 

на систему прийомів, засобів, методів і способів впливу інформації 

негативної спрямованості. 

До числа прийомів цього типу можна було б віднести: 

– вибір образливих метафор; 

– експлуатацію позитивного ставлення до слів «незалежність», 
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«правда», «патріотизм» і т. д.; 

– використання вигідних висловлювань особистості, яка має 

авторитет у суспільстві; 

– повідомлення інформації, в якій точно розписано потрібне певним 

силам поведінку об’єкта; 

– надання частини правди як цілого; 

– повна дезінформація; створення іміджу об’єктивності і незалежно 

інформації або її альтернативності; 

– формування іміджу особливої обізнаності суб’єкта інформації про 

події; - штучне створення авторитету, популярності джерела. 

До найбільш важливих засобів, методів і способів впливу інформації 

на свідомість особистості відноситься обман. 

Обман, як засіб, що відіграє особливу роль в діяльності сучасних 

засобів масової інформації, володіє характерними особливостями:  

– по-перше, застосування обману, головним чином у соціально-

політичній сфері з метою збереження необхідного іміджу партії влади  та 

інших сил, які сприяють проведенню так званих демократичних реформ в 

інтересах вузького соціального прошарку суспільства;  

– по-друге, використання неправдивої інформації для соціального 

«камуфляжу» зосередження в руках голови держави або групи політичних 

лідерів (коаліції) виключно широких владних повноважень, що суперечить 

сутності демократичного суспільства, заснованого на принципах поділу 

влади, плюралізм, системі стримувань і противаг;  

– по-третє, надання обману функцій маніпулювання суспільною 

свідомістю людей і соціального відволікання їх від економічних, 

соціальних, матеріальних, фінансових та інших труднощів, з якими  

стикається держава.  

Серед різновидів обману можна назвати  політичний популізм, 

феномен напівправди, самообман. Взагалі, діяльність сучасних засобів 

масової інформації, багато з яких використовують ці прийоми, викликає 
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досить різку критику в суспільстві і в інших відносинах.  

Сьогодні досить широко поширений замовний характер діяльності 

ЗМІ (пасивна позиція ЗМІ по відношенню до кризи системи управління в 

Україні активну участь ЗМІ у «брудних» політичних технологій, 

асоціальний і аморальний характер діяльності окремих політичних 

оглядачів та ін.). 

Небезпідставно також твердження про пасивну (а часом і негативну) 

позицію ЗМІ у збереженні та розвитку культури українського суспільства. 

зокрема, недооцінка ролі України у вирішенні проблем забезпечення 

безпеки; недооцінка негативних наслідків процесів глобалізації, дефіцит 

освітніх і виховних матеріалів і передач,  орієнтованих на молодь.  

Вочевидь вплив ЗМІ на психічне та фізичне здоров’я населення. 

Орієнтація на західну теорію журналістики, зокрема, ескалація 

негативності минулого, теперішнього і майбутнього, дотримання 

стереотипу «хороша новина – це не новина», сприяє створенню 

неправдивої віртуальної реальності, в якій світ має домінуючими якостями 

небезпеки і загрози; як результат формується агресивний, 

невротизированный, нестійкий тип особистості. 

Як наслідок – інтелектуальна редукція, огрубіння, спрощення 

свідомості. Негативно впливає на масову свідомість нав’язлива, агресивна 

реклама, спрямована на задоволення матеріальних потреб, прихована 

реклама наркоманії, алкоголізму, порнографії та ін. 

Не можна обійти увагою і домінування комерційних інтересів при 

використанні в ЗМІ сенсаційних матеріалів (ненавмисна підтримка 

інформаційних компонентів терористичних актів, зокрема, продовження 

теракту; необдумана демонстрація «видовищних» сюжетів, наприклад, з 

гарячих точок, без урахування широкого спектру соціальних наслідків та 

ін). Все вище викладене дозволяє зробити висновок, що і сьогодні 

національні ЗМІ в цілому не є суб’єктом процесів орієнтованих на 

забезпечення безпеки і розвитку держави. 
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Сьогодні ЗМІ можуть розглядатися як самодостатній суб’єкт 

ринкової економіки, що формує в своїх комерційних інтересах потреби 

населення. Пасивне суспільство стає об’єктом маніпуляцій ЗМІ, а також 

інших суб’єктів, що здійснюють такого роду вплив через ЗМІ. 

ЗМІ – це потужний інструмент, і його можливості все більш 

зростають з розвитком інформаційних технологій, і тому цей інструмент 

все активніше використовується тими, у кого є гроші, важелі 

адміністративного управління чи інші важелі впливу. 

У зв’язку з цим актуальною є завдання забезпечення інформаційної 

безпеки в діяльності ЗМІ. Ряд авторів розуміють інформаційну безпеку як 

такий стан системи ЗМІ та характеру її функціонування, коли всі соціальні 

суб’єкти (насамперед різні соціальні групи і окремі громадяни), незалежно 

від освіти, мови, місця проживання та інших факторів, різних об’єктивних 

і суб’єктивних перешкод надійно забезпечені повною, достовірною 

інформацією і можуть оперативно знаходити інформацію. 

Забезпечують інформованість, тобто дають кожному з соціальних 

суб’єктів можливість гранично всебічно і максимально об’єктивно у 

відповідності зі своїми потребами, становищем у суспільстві і т. д. 

орієнтуватися в дійсності (факти, оцінки, норми, ідеали) і приймати 

оціночні та поведінкові рішення, адекватні ситуації у конкретній сфері 

(світу, регіону, країни, міста, району аж до міжособистісних стосунків на 

роботі і в сім’ї). 

При цьому має діяти стільки і таких каналів масової інформації і в 

такому розмаїтті, що це дозволило б зробити соціальному суб’єкту вибір 

ЗМІ, необхідних для забезпечення інформованості,  при забезпеченні їх 

доступності (за вартістю, режиму отримання, необхідному для освоєння 

часу, характером подачі матеріалу тощо), а отримання необхідної масової 

інформації було б максимально полегшено.  

Інформаційна безпека визначається і тим, наскільки кожний з 

соціальних суб’єктів у відповідності зі своєю позицією і цілями має 
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можливість розповсюджувати від власного імені та у своїх інтересах 

масову інформацію, в тому числі створювати ЗМІ і мати для цього 

юридичні, економічні та інші можливості, щоб вільно шукати, отримувати, 

компонувати інформацію . 

Тим самим забезпечується таке уявлення про себе, свої позиції, цілі 

та діяння, щоб цей імідж створював би йому персональну інформаційну 

безпеку і залучав на його бік потрібну аудиторію, електорат. 

У структурі інформаційної безпеки слід виділити один з головних 

конструктивних елементів, такий як система засобів, методів, способів 

протидії. Ця система повинна бути цілеспрямованою за своєю 

об’єктивністю, тобто враховувати особливості сприйняття інформації тими 

чи іншими соціальними групами населення, їх віковий, освітній, 

професійний, сімейний цензи, національність, загальний фон національної 

культури. 

Необхідно, щоб розглянута система протидії спиралася на цілий ряд 

принципів, таких як: 

– принцип соціальної значущості і доцільності, забезпечення 

інтересів більшості населення країни; 

– принцип самої широкої гласності і демократії на основі 

об’єктивності та адекватності інформації сучасній дійсності; 

– принцип дотримання прав людини; 

– принцип гуманності;  

– принцип збереження соціальної стабільності; 

– принцип загальноприйнятої людської моралі і моральності; 

– принцип всебічного духовного, культурного та інтелектуального 

розвитку людини як головного творця історичного прогресу. 

Серед конкретних способів і методів важливо виділити 

контрінформацію, деідеологізацію, правове, організаційне блокування 

негативної інформації, парламентський, громадський і громадянський 

контроль за інформацією, що повідомляється особистості на змістовому та 
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інституційному рівні.  

Важливим та актуальним для забезпечення інформаційної безпеки є 

також удосконалення правового регулювання діяльності ЗМІ та 

журналістів. Як вважають фахівці, найбільш дієвим і цивілізованим 

способом упорядкувати роботу ЗМІ, обмеживши самоуправство їх 

власників, ймовірно, є внутрішня самоорганізація сфери масової 

інформації. Спираючись на авторитет професійного співтовариства, що 

накладає на журналістів і видавців добровільні самообмеження і ретельно 

стежить за їх виконанням, у різних країнах держава намагається 

забезпечити саморегулювання ЗМІ.  

Засобом для цього є етичні кодекси і хартії, добровільно прийняті 

журналістськими спілками. Підписавши, їх видавці зобов’язуються 

стежити за відповідністю редакційної політики інтересам усього 

суспільства, запобігати мимовільне пособництво терористам, сприяти 

правоохоронним органам у боротьбі з ними. 

Будучи осередком політичного впливу в інформаційному суспільстві, 

ЗМІ постійно знаходяться в центрі запеклих дискусій про способи їх 

регулювання та безперервної боротьби за контроль над ними. Це пов’язано 

з тим, що сучасні ЗМІ включені у боротьбу за владу, перш за все, у сфері 

забезпечення контролю над громадською думкою. Наслідком цього є, з 

одного боку, втрата довіри до ЗМІ з боку громадянського суспільства, з 

іншого – спроби обмеження реального впливу ЗМІ з боку держави. 

Соціальна взаємодія ЗМІ і влади носить достатньо суперечний і 

конфліктний характер. 

Протиріччя і конфлікти між ЗМІ та владою – це цілком природний 

стан динамічної, соціальної системи, що розвивається. Проблема полягає в 

тому, що відсутні ефективні механізми подолання і вирішення цих 

конфліктів, які дестабілізують суспільство, призводять до «інформаційних 

воєн», руйнують єдиний інформаційний простір. 

Розвиток конфліктів ЗМІ та влади на шляху їх ескалації не повинно 
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призводити до соціальної деструкції, не повинно створювати загрозу 

інформаційній безпеці особистості, громадянського суспільства, держави. 

Тому необхідно забезпечити процес взаємодії ЗМІ та влади надійними 

механізмами регуляції їх діяльності. 

Вочевидь, що держава, будучи головним суб’єктом в регулюванні 

інформаційних процесів, має приділяти значну увагу розробці 

концептуальних і нормативних документів, що стосуються забезпечення 

інформаційної безпеки в діяльності ЗМІ.  

Актуальними у зв’язку з вищесказаним є розробка основних 

напрямів реалізації цього завдання, яке повинно включати: 

– розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що 

встановлюють відповідальність юридичних і фізичних осіб за 

несанкціонований доступ до інформації, її протиправне спотворення і 

протизаконне використання; 

– навмисне поширення недостовірної інформації, протиправне 

розкриття конфіденційної інформації, використання в злочинних та 

корисливих цілях службової інформації або інформації, що містить 

комерційну таємницю;  

– прийняття норм, що стосуються взаємодії держави із засобами 

масової інформації; 

– уточнення статусу іноземних інформаційних агентств, засобів 

масової інформації та журналістів, а також інвесторів при залученні 

іноземних інвестицій для розвитку інформаційної інфраструктури України. 

При цьому, на наш погляд, слід враховувати досвід багатьох іноземних 

держав, у яких інформування громадян та міжнародного співтовариства 

про державну політику успішно здійснюється не через державні, а через 

суспільні (суспільно-правові) або приватні засоби масової інформації. 

При цьому слід враховувати,що необхідною умовою для цього є 

відносна прозорість для ЗМІ як державної влади в цілому, так і окремих її 

органів.  
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Підводячи підсумки вище викладеного, приходимо до наступних 

висновків. 

1. В сучасних умовах становлення глобального інформаційного 

суспільства роль ЗМІ в політико-управлінському процесі неухильно 

зростає. 

2. Зараз спостерігається відсутність чітко вираженої громадянської 

позиції сучасних українських ЗМІ, орієнтованої на вирішення завдань 

забезпечення безпеки і розвитку держави. 

3. З розвитком інформаційних технологій можливості ЗМІ все більше 

зростає, що не тільки не знижує, але і підсилює ймовірність застосування в 

ЗМІ новітніх технологій інформаційного впливу маніпулятивного 

характеру на психіку людей в політичній боротьбі. У зв’язку з цим все 

більше дослідників звертають увагу на необхідність активної розробки 

проблематики інформаційної безпеки в діяльності ЗМІ та інформаційно-

психологічної безпеки особистості, суспільства і держави. 

4. Будучи осередком політичного впливу в інформаційному 

суспільстві, ЗМІ постійно знаходяться в центрі запеклих дискусій про 

способи їх регулювання та безперервної боротьби за контроль над ними.  

Це пов’язано і з тим, що сучасні ЗМІ включені в боротьбу за владу, 

перш за все, у сфері забезпечення контролю над громадською думкою. 

Наслідком цього є, з одного боку, втрата довіри до ЗМІ з боку 

громадянського суспільства, з іншого – спроби обмеження реального 

впливу ЗМІ з боку держави. 

Все це в кінцевому рахунку при відсутності механізмів вирішення 

конфліктів ЗМІ-держава, може призвести до дестабілізації суспільства, 

«інформаційним війнам» і як результат зруйнувати інформаційний простір 

України. 

Таким чином, критично оцінюючи стан забезпечення інформаційної 

безпеки у сфері діяльності ЗМІ, слід вважати одним з найважливіших 

завдань удосконалення концептуальної та нормативної правової бази, на 
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основі якої можна вибудувати механізми реалізації прав громадян на 

отримання інформації та доступ до неї, способи реалізації правових норм, 

що стосуються діяльності засобів масової інформації і комунікації, 

взаємодії громадян, громадських організацій, політичних партій і держави 

із засобами масової інформації, і тим самим забезпечити інформаційну 

безпеку України. 

 

3.2. Права особистості в інформаційній сфері та проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки 

 

Перегляд пріоритетів і акцентів в інтерпретації проблеми безпеки і 

перенесення їх з інтересів держави, на інтереси самої людини робить 

актуальним розробку проблем інформаційної безпеки особистості.  

Дана проблема, на наш погляд, є одним із першочергових завдань 

забезпечення конституційних прав і свобод громадян країни для 

досягнення національних інтересів держави в інформаційній сфері. У 

контексті забезпечення інформаційної безпеки найважливішими 

напрямками в реалізації цього завдання виступають також: забезпечення 

права на інформацію, забезпечення захисту персональних даних, 

забезпечення захисту від шкідливої інформації, під якою розуміється 

інформація, поширення і використання якої може завдати шкоди (збитків) 

особистості, суспільству, державі.  

Інтереси особистості в інформаційній сфері включають в себе 

здійснення її прав і свобод.  

Інформаційна безпека особистості може розглядатись як такий стан і 

умови життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її  інформаційні 

права і свободи. 

Життєво важливі інтереси особистості в інформаційній сфері 

передбачають наступне: 

1. Дотримання і реалізація конституційних прав на пошук, отримання 
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і поширення інформації. 

2. Реалізація прав громадянина на недоторканність приватного 

життя. 

3. Використання інформації в інтересах не закріпленою законом 

діяльності, спрямованої на фізичний, духовний, інтелектуальний розвиток.  

4. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності.    

5. Забезпечення прав громадянина на захист свого здоров’я від 

шкідливої інформації. 

Ці інтереси особистості в інформаційній сфері піддаються цілій низці 

загроз, основними з яких є: 

– застосування нормативно-правових актів, що суперечать 

конституційним правам громадян;  

– протидія, у тому числі з боку кримінальних структур, реалізація 

громадянами прав на недоторканність приватного життя; 

– неправомірне обмеження доступу до вихідної інформації; 

– порушення прав громадян у сфері масової інформації; 

– протиправне застосування спеціальних засобів, які впливають на 

свідомість;  

– маніпулювання інформацією (дезінформація; приховування 

інформації; спотворення інформації). 

У наукових дослідженнях переконливо показано, що на безпеку 

особистості впливають політичні, соціально-економічні та духовні 

чинники. 

Особливе значення в сучасних умовах надається таким факторам, як 

криза державної ідеології, деформація системи нормі цінностей і, як 

наслідок, втрата критеріїв адекватної оцінки інформаційно-

пропагандистських впливів; поява нових форм і засобів впливу на 

індивідуальну, групову і масову свідомість, у тому числі нових технологій 

ЗМІ, комп’ютерних технологій тощо; проникнення в суспільну свідомість 
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масової культури; деструктивна роль нетрадиційних релігійних конфесій, 

зростання ісламського фундаменталізму та релігійного сектантства; 

ослаблення найважливіших соціокультурних інститутів держави – науки, 

освіти, виховання і культури; нерозробленість системи етичних норм в 

сфері інформаційної діяльності. 

В сучасних умовах концептуальний пріоритет інтересів особи в 

інформаційній сфері має розглядатися як основа подальшого суспільного 

розвитку і займати особливе місце в багаторівневій системі забезпечення 

національної інформаційної безпеки. 

Традиційно під інформаційною безпекою особистості перш за все 

розуміють безпеку конфіденційної інформації громадянина: 

недоторканність приватного життя, особисту (включаючи комерційну) і 

сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, 

поштових, телеграфних та інших повідомлень. 

Правове забезпечення прав громадян у цій сфері повинно становити 

основу державної політики в області забезпечення безпеки особистої 

інформації. 

Усунення загрози від несанкціонованої та неправомірної дії на 

персоніфіковану інформацію має забезпечуватися наступними правовими  

заходами:   

– встановленням вичерпного переліку державних органів, посадових 

осіб і приватних організацій, які в праві мати в своєму розпорядженні 

інформацію про приватне життя особи;  

– забороною кому б то не було, крім цих суб’єктів збирати, зберігати 

і розголошувати інформацію про приватне життя громадян, в тому числі й 

померлих; встановлення переліку відомостей, що становлять інформацію 

про приватне життя; 

– надання громадянину права відмовитися повідомляти факти про 

власне приватне життя будь-якій організації, за винятком випадків, 
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передбачених законом;  

– встановленням правил використання і відкриття особистої 

інформації, порядку ознайомлення громадян з документами, що 

стосуються їх особисто; 

– формулюванням умов, при яких деякі документи з інформацією 

про приватне життя не підлягають видачі; 

– встановленням конкретних заходів юридичної відповідальності за 

вторгнення у приватне життя  за допомогою неправильного використання 

документів та інформації органами державної влади і управління, 

приватними особами і організаціями. 

В даний час, поряд з правовою діяльністю по захисту особистої 

інформації, держава також змушена звертати більшу увагу на 

організаційно-технічні заходи забезпечення інформаційної безпеки 

громадян.  

Викликано це тим, що держава виступає одним з основних зберігачів 

інформації про громадян. Державні структури відчувають гостру потребу 

мати швидкий доступ до відповідного полю непрямої інформації з якомога 

більш різноманітних джерел, щоб їх аналітичні підрозділи могли шляхом 

зіставлення, інтеграції та синтезу даних виявити реальну картину і 

підготувати правильні управлінські рекомендації, у тому числі і у сфері 

державного управління.  

В даний час поряд з традиційними загрозами безпеці особистості 

зростає значення такого компоненту безпеки як інформаційно-

психологічна безпека, тобто безпека особистості від негативного і 

деструктивного інформаційного впливу. 

У сучасному світі індивід більшою мірою залежить від інформації, 

однак інтенсивне зростання кількості наданої інформації ускладнює 

процес свідомої, раціональної оцінки останньої. 

Глобальність негативних наслідків, які можуть бути викликані 
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загрозою інформаційно-психологічної безпеки громадян, а також те, що 

індивіди здатні самостійно забезпечувати інформаційно-психологічну 

безпеку, повинна стати сферою державного контролю і регулювання. 

В той же час потребують уваги питання, пов’язані із забезпеченням 

інформаційного суверенітету особистості при здійсненні державної 

політики у галузі інформаційної безпеки.  

Основним питанням є те, наскільки захищені права громадян на 

захист особистої інформації і гарантування інформаційного суверенітету 

особистості при проведенні державними органами дій, спрямованих на 

забезпечення інформаційної безпеки держави та суспільства. 

В рамках даної проблеми особлива увага приділяється питанням 

допустимості доступу до особистої інформації громадян з боку державних 

органів, а також порядок обмежень прав громадян на захист особистої 

інформації. 

Сьогодні загальновизнано, що інформація і знання відіграють 

провідну роль в реалізації прав і свобод людини. Право на інформацію, 

відсутність або наявність цього права, є основою для того, щоб були 

дотримані всі інші права і свободи особистості. Тому що тільки при 

наявності права на інформацію існує громадська думка, яка може впливати 

на владу і захищати всі інші права і свободи людини. 

Це стосується реалізації, перш за все політичних прав і свобод, таких 

як право безпосередньо брати участь в управлінні справами суспільства і 

держави, виборчі права, свобода слова. Інформаційна відкритість, 

прозорість, передбачуваність урядової політики – це найважливіші 

складові демократичного процесу, необхідні умови політичної відкритості 

держави, без яких від концепції народовладдя залишаться лише зовнішні 

ритуали, байдужі виборцю. 

Як відомо, у демократичній системі у громадян є два легальних 

механізму впливу на владу: вираження своєї волі на виборах і доведення 
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до влади своїх думок і бажань через засоби масової інформації. 

Саме повноцінне інформаційне середовище повинне створювати 

основу для проведення демократичних виборів. При його відсутності 

вибори перетворюються на засіб маніпуляції суспільною свідомістю. 

Як правило, сьогодні основним джерелом суспільно-значимої 

інформації є сама влада. І для того, щоб влада стала відкритою і більш 

ефективної, потрібно проведення адміністративної реформи, спрямованої  

на відкритість, відповідальність та ефективність роботи бюрократичного 

апарату. 

Україна повинна враховувати досвід країн західної демократії. У 

західних країнах влада розглядається як певна сервісна організація, яка 

обслуговує населення і найважливішою складовою цього обслуговування є 

надання населенню інформаційних послуг. 

Держава має стати більш відкритим для громадян і в інформаційній 

сфері, доступ до якої необхідно значно полегшити урегулювавши його на 

твердій правовій основі, оскільки інформаційна закритість і надмірний 

контроль з боку держави може уповільнити розвиток інформаційного 

суспільства, чинити негативний вплив на появу і розвиток нових 

інститутів громадянського суспільства, пов’язаних з використанням нових 

механізмів політичної взаємодії, і, таким чином, зробити негативний вплив 

на інформаційну та національну безпеку . 

Таким чином, державна політика та управління в галузі забезпечення 

інформаційної безпеки, з одного боку, повинні перешкоджати 

розповсюдженню політичних і релігійних поглядів, які загрожують 

стабільності суспільства, адекватно реагувати на інформаційні загрози, з 

іншого – забезпечувати дотримання конституційних прав і свобод людини 

і громадянина у сфері отримання інформації і користування нею, 

збереження і зміцнення моральних цінностей суспільства.  

Підводячи підсумки викладеного, приходимо до наступних 
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висновків. 

1. Концептуально пріоритет інтересів особи в інформаційній сфері 

розглядається як основа подальшого суспільного розвитку і повинен 

займати особливе місце в багаторівневій системі забезпечення 

національної інформаційної безпеки. 

2. Правове забезпечення прав громадян в інформаційній сфері 

повинно становити основу державної політики в області забезпечення 

безпеки особистої інформації. 

3. В даний час поряд з традиційними загрозами безпеці особистості 

зростає значення такої компоненти безпеки як інформаційно-психологічна 

безпека, тобто безпека особистості від негативного і деструктивного 

інформаційного впливу. 

4. В демократичній системі у громадян є два легальних механізму 

впливу на владу: вираження своєї волі на виборах і доведення до влади 

своїх думок і бажань через засоби масової інформації.  

Інформаційна сфера відіграє ключову роль у реалізації багатьох 

конституційних прав і свобод громадян, забезпечення можливості 

самореалізації особистості, духовному оновленні, політичної і соціальної 

стабільності суспільства, забезпечення функціонування держави. 

У той же час слід враховувати, що на проблему інформаційної 

безпеки особистості замикаються всі цивілізаційні втрати, політичні 

провали, культурні втрати, особистісні збої. 

 

3.3. Інформаційна безпека у сфері політико-управлінських 

відносин 

 

Сучасний світовий політичний процес характеризується двома 

провідними тенденціями: глобалізацією та інформатизацією, базовою 

основою яких виступають інформаційні технології.  
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Інформація має пряме відношення до політико-управлінських 

процесів у сучасному світі. Результати розвитку інформаційних технологій 

дозволяють сподіватися на створення динамічної світової інформаційної 

моделі.  

Всі останні роки неймовірно зростала інтенсивність споживання 

інформації в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства, соціальної, 

науково-технічної, технологічної, статистичної, економічної та ін.  

Процеси збору, накопичення, переробки та розповсюдження 

інформації стають необхідною умовою існуючих структур політичного та 

іншого управління, здійснення ефективних політико-управлінських 

впливів, вирішення масштабних економічних завдань. 

Однак інформація – це не тільки сила, що творить. На жаль, вона має 

дестабілізуючий суспільство потенціалом, якщо її практично необмежені 

можливості впливу на людину та суспільство використовуються в 

інтересах коаліційних угруповань, окремих держав, політичних угруповань 

або окремих осіб.  

Досвід новітньої історії світу розкрив очевидність: інформація може 

стати джерелом політичної і соціальної загрози. Цим викликана 

необхідність державно-правового і громадського регулювання 

інформаційних потоків, зокрема, діяльності засобів масової інформації 

(ЗМІ). Виникла сфера політико-правових відносин, що забезпечують 

інформаційну безпеку особистості, суспільства і держави. 

Інформаційне суспільство в політико-управлінському відношенні має 

представляти собою демократію з широкими можливостями впливу 

виборців на владу, їх участю у формуванні та здійсненні всіх функцій 

держави. Такі можливості багато в чому можуть реалізуватися завдяки 

новій технологічній базі («електронний уряд»). 

Електронні ЗМІ та Інтернет відіграють все більшу роль у 

політичному житті. Державні структури, політичні партії, громадські 

об’єднання відкривають свої сайти і портали. 
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Знано вище стають можливості громадянина брати участь у 

політично-творчому процесі – обговорення законопроектів, висунення 

ініціатив, активно брати участь у процесі соціальних інновацій.  

У зв’язку з інтенсивною інформатизацією політико-управлінських 

відносин, політичного процесу вельми актуальною стає проблема 

забезпечення інформаційної безпеки в цій сфері. 

Інформаційна безпека в сфері політико-управлінських відносин, у 

політичному процесі може розглядатися як сукупність взаємодіючих і 

взаємопов’язаних компонентів , а саме: 

– загрози життєво важливим інтересам суспільства у сфері 

інформаційної безпеки, а також небезпеки, виклики та ризики;  

– самі життєво важливі інтереси суспільства, держави та особистості, 

що підлягають інформаційної захисту; 

– основні заходи, що проводяться суб’єктами держави і 

громадянського суспільства, по нейтралізації загроз, небезпек та ризиків у 

сфері інформаційної безпеки. 

З точки зору процесуальної інформаційна безпека може бути 

представлена наступними основними напрямками:  

– інформаційна безпека в сфері політико-управлінських, інтересів; 

– інформаційна безпека в сфері політико-управлінських відносин; 

– інформаційна безпека у виборчому процесі;  

– інформаційна безпека у процесі партійного будівництва; 

– інформаційна безпека зовнішньополітичного процесу і т. п. 

За основними сферами прояву системне вираження інформаційної 

безпеки локалізується в трьох напрямках: 

1. Інформаційна безпека в сфері функціонування системи державного 

управління (державна інформаційна безпека).  

2. Інформаційна безпека, що здійснюється у сфері громадянського 

суспільства (громадська інформаційна безпека). 

3. Інформаційна безпека особистості, а також особиста інформаційна 
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безпека. 

Нарешті, по рівнях соціальної організації і геополітичним змістом 

інформаційна безпека виступає у вигляді таких компонентів: 

– інформаційна безпека забезпечується на міждержавному рівні; 

– інформаційна безпека на національно-державному рівні; 

інформаційна безпека окремих регіонів на внутрішньодержавному рівні;  

– інформаційна безпека забезпечується на рівні органів місцевого 

самоврядування.  

Оскільки політико-управлінський процес в умовах соціальної 

трансформації багатий і різноманітний, то всі його основні компоненти без 

винятку виступають об’єктом  інформаційної безпеки.  

Таким чином, в інформаційному суспільстві інформаційна безпека 

являє собою багаторівневу систему, що включає інформаційну безпеку 

індивіда, суспільства і держави, які взаємопов’язані між собою. 

При цьому інформаційна безпека даних об’єктів залежить від 

інформаційної безпеки таких ключових інститутів політико-управлінської 

системи, як ЗМІ.  

При аналізі інформаційної безпеки політико-управлінського процесу 

в Україні в умовах її соціальної трансформації слід враховувати 

своєрідність її параметрів та пріоритетних компонентів. 

По-перше, в період соціальної трансформації система інформаційної 

безпеки переживає етап свого становлення з усіма його труднощами і 

невизначеностями. 

По-друге, в силу змісту політики пріоритетними та актуальними 

компонентами системи інформаційної безпеки виступають компоненти, 

безпосередньо пов’язані з інститутами демократизації та громадянського 

суспільства, багатопартійністю і виборчою системою.  

По-третє, остаточне складання параметрів і компонентів системи 

інформаційної безпеки в Україні залежатиме від успішної нейтралізації 

інформаційних загроз, небезпек і ризиків, характерних для періоду 
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соціальної трансформації. 

У теоретичному плані розгляд проблем інформаційної безпеки 

політико-управлінської сфери тісно пов’язаний з проблемою 

співвідношення інформатизації суспільства з його демократизацією.  

Розвиток демократії створює сприятливий соціальний клімат для 

інформатизації. Інформатизацію, згідно з розглянутої точки зору, можна 

назвати супутником сучасної демократії, вона неможлива без подальшої 

демократизації.  

Інформатизація суспільства, що розуміється як розвиток за 

допомогою інформаційних засобів пізнавальних соціальних структур і 

процесів, повинна знаходитися в органічній єдності з процесами соціальної 

інтелектуалізації, істотним підвищенням творчого потенціалу особистості.  

Іншими словами, взаємини демократії та інформатизації полягають в 

тому, що інформатизація, будучи залежною від певних соціально-

політичних і економічних умов, що в свою чергу має якби зворотний вплив 

на ці умови, в тому числі на процеси демократизації. 

Оскільки демократія є важливим елементом політичного життя, а 

політика й управління – це форми комунікації, неможливі без політичної 

організації, націленої на оволодіння владою, то сили, що прийшли до 

влади, формують комунікації у відповідності зі своїми інтересами і 

потребами. Формування комунікації ґрунтується на використанні 

комунікаційних засобів, в числі яких інформатика нині займає провідне 

місце. Цілком природно, що інформаційна технологія, не визначаючи 

політику і управління, чинить на них сильний вплив. 

Найголовнішою рисою демократії є гласність, яка в сучасних умовах 

неможлива без засобів масової інформації. Ці важелі сьогодні мають такий 

сильний вплив на політичне життя, розвиток і функціонування 

демократичних принципів, що їх часто по праву називають «четвертою 

владою (поряд із законодавчою, виконавчої і судової). Посилення 

функціонування засобів масової інформації неможливе без розвитку 
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інформаційних технічних засобів. З використанням інтерактивного 

телебачення (телебачення зі зворотним зв’язком) ефективність ЗМІ 

зростає. Додавання до звичайного телевізора передавального пристрою з 

пультом зворотного зв’язку дозволяє глядачеві реагувати на питання 

ведучих телепрограм, брати участь у анкетованих голосуваннях і т. д. 

Створюється новий ринок замовного телебачення на екрані комп’ютера. 

Демократизація суспільства набуває нову якість. 

Інформаційна технологія здатна підключити до активного 

політичного життя широкі верстви населення, виявляти громадську думку 

щодо гострих питань сучасності, доводити до відома громадян необхідну 

інформацію про діяльність державних органів, партійних та інших 

організацій.  

Використання комп’ютерних моделей у процесі прийняття політико-

управлінських рішень, не замінюючи цілеспрямованої практичної 

діяльності, може сприяти появі альтернативних можливостей і більш 

обґрунтованого вибору.  

Разом з тим існують й інші точки зору на дану проблему. Треба 

розуміти, що комп’ютеризація сприяє підриву демократичних цінностей, 

попереджає, що посилюючи панування політико-управлінської еліти, нова 

інформаційна техніка ставить під загрозу нашу свободу, і саме наше 

виживання. Деякі дослідники стверджують, що децентралізація в 

економічній області сприятиме централізації політичної влади. В цих 

умовах експлуатація нової техніки може значно посилити бюрократичні 

ієрархічні структури, поглибить прірву між державою і його громадянами , 

що призведе до формування «кібернетичної техніки правління». 

У результаті формується чітко організоване суспільство, так як 

комп’ютер як важливий організаційний засіб буде сприяти встановленню 

порядку, властивого самому комп’ютеру.  

З. Бжезінський писав свого часу, що застосування інформаційної 

техніки в політичному управлінні суспільством призводить до формування 
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системотехнічних методів і далі – до системотехнократії як антиподу 

демократії. «Мабуть, тенденція до системократії буде представляти собою 

в майбутньому своєрідний виклик, який посилюється в демократичному 

суспільстві… як би злилися воєдино всі форми і напрямки бюрократії, що 

полягає у вимозі більш чіткого поділу соціальних ролей і функціонування 

на основі повної технізації, автоматизації та комп’ютеризації суспільства» 

. Розвиток і використання на практиці державної інформаційної техніки 

висуває, таким чином, дві проблеми – долю демократії і контроль над 

людиною. Демократичність суспільства залежить від ступеня 

інформованості його громадян. Проте повна свобода інформації може 

привести до прямо протилежного результату – комп’ютерного контролю 

над особистістю, позбавлення особистої свободи. Факти свідчать, що 

інформаційна техніка сьогодні широко використовується для контролю 

над особистістю, що підриває засади демократизації.  

Сьогодні в політичному просторі, його принципах та правилах 

функціонування, відбуваються радикальні зміни, воно стає все більш 

насиченим інформацією і вкрай динамічним.   

Слід зауважити, що формування і розвиток інформаційного 

політичного простору України проходить у дуже не простих умовах, 

стикаючись з великою кількістю проблем соціально-політичного, 

економічного і військового характеру. 

Реформування системи державної влади і поглиблення економічної 

модернізації, при нерозвиненості системи масових політичних комунікацій 

та громадянського суспільства, а також постійний зовнішній 

інформаційний тиск, уповільнюють швидкість розвитку інформаційного 

простору України, та заважають зміцненню її цілісності та єдності, а також 

оптимального включення в глобальний інформаційний простір. 

Вивчення проблеми інформаційного політичного простору тісно 

стикається з аналізом місця і ролі держави в ньому як основного суб’єкта, 

що формує систему масових політичних комунікацій.  
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Тільки воно здатне гарантувати суспільну інформаційну свободу і 

захист персональних даних, забезпечувати безпеку національного 

інформаційного простору. 

Держава є центром тяжіння і перетину різних політичних 

комунікацій. При цьому інформаційні трансформації політичного простору 

змінили і багато сутнісні риси самої держави, її засоби та методи 

організації політичної влади, управління і контролю.  

У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання статусу, 

який набуває держава в сучасному інформаційному суспільстві, 

прийнятого ступеня контролю з боку держави інформаційно-політичного 

простору, необхідності вжиття заходів для ефективного функціонування і 

підтримки центрального політичного статусу держави.  

Тим не менш, ми, безсумнівно, є свідками того, що кількісна і якісна 

інтенсифікація комунікаційних процесів, як наслідок освоєння 

комп’ютерних технологій, породила принципово новий вектор впливу на 

характер соціально-політичного і економічного розвитку соціуму.  

З появою Інтернету виникло нове, універсальне, що розвивається за 

своїми законами, інтерактивне інформаційне середовище, все 

наполегливіше заявляє про себе як про незамінний елемент сучасної 

політичної системи демократичного типу. 

Таким чином, можемо зробити наступні висновки: 

1. Електронні ЗМІ та Інтернет відіграють все більшу роль у 

політичному житті. У зв’язку з інтенсивною інформатизацією політичних 

відносин, політичного процесу вельми актуальною стає проблема 

забезпечення інформаційної безпеки в цій сфері. 

2. У теоретичному плані розгляд проблем інформаційної безпеки 

політико-управлінської сфери тісно пов’язане з проблемою 

співвідношення інформатизації суспільства з його демократизацією.  

3. Багато вчених відзначають, що останнім часом стає все більш 

очевидною загроза поліцейського і політичного нагляду за індивідами за 
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допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. На сьогоднішній день спостерігається парадоксальне протиріччя: 

ліберальний підхід до подальшого розвитку Інтернету з боку державних 

структур таїть у собі реальний ризик, що дана система буде використана 

дезінтегруючими та екстремістськими силами.  

У той же час взяття мережі під щільний і офіційний державний 

контроль дає владі дуже привабливий ключ до суспільства тотальної 

керованості. Пошук виходу з даних протиріч технологічного розвитку 

цивілізації, моделювання варіантів нейтралізації нових загроз, без сумніву, 

в найближчі роки стануть важливим напрямком в розвитку українського 

суспільства . 
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ВИСНОВКИ 

 

Розвиток інформаційних процесів на початку ХХІ ст. 

супроводжується не просто технологічною, а соціотехнологічною 

революцією, в ході якої формується новий домінуючий тип соціальної 

організації – інформаційне суспільство.  

Науковці, вітчизняні та зарубіжні, сходяться на думці, що 

постіндустріальне суспільство має інформаційну та мережеву природу, в 

основі якої комплексне, всебічне знання і вільне поширення пов’язаної з 

ним інформації за допомогою мережевої інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури. 

В даний час постіндустріальне інформаційне суспільство вже стає 

об’єктивною реальністю для передових держав, траекторії розвитку яких 

розташовуються в постіндустріальному цивілізаційному коридорі, а для 

інших країн, насамперед з перехідною економікою, містять і інші 

траєкторії соціально-економічного і політико-управлінського руху, – 

основним орієнтиром розвитку. 

У розвинених державах та у більшості країн, де пріоритетність 

інформаційного розвитку як ключового фактора, що визначає місце країни 

у світовому співтоваристві, давно усвідомлена, розроблені і реалізуються 

різні стратегії або комплексні програми інформаційного розвитку. 

Незважаючи на істотні відмінності таких стратегій і програм у країнах 

Європейського союзу, Балтійського регіону Європи, Японії, США, Індії, 

Бразилії, Мексики, у них є і яскраво виражені загальні тенденції. Їх 

основна мета – досягнення лідерства в економіці та соціальному розвитку. 

Всі використовувані в них мережеві технології (електронний бізнес, 

електронний уряд, електронна демократія тощо) розглядаються не як 

ізольовані сфери діяльності, а як інтегрований та взаємопов’язаний 

комплекс, єдина соціо-технологічна основа сучасного інформаційного 

середовища, фундамент переходу до інформаційного суспільства. 



83 
 

У всіх стратегіях відзначається провідна роль держави в процесі 

інформаційного розвитку, консолідації всіх верств суспільства на основі 

партнерських відносин між учасниками цього процесу і координації 

спільної діяльності держави, бізнесу, громадських інститутів і громадян 

для досягнення національних цілей такого розвитку. 

Інформаційні технології є важливим фактором інформатизації 

політичних відносин, політичного процесу. У політичному процесі 

інформаційні технології виступають як комплекс інформаційних 

середовищ, керівників владних структур, політичних інститутів, громадян, 

що утворюють цілісну систему, пов’язану з допомогою інформаційних 

потоків з зовнішніми по відношенню до політики суспільними процесами. 

В умовах інформатизації продовженням розвитку загальної теорії 

демократії є поява концепції «електронної демократії». Однак, існуючий 

розрив між потенційними можливостями, що випливають з цієї концепції, і 

практичною реалізацією  ідей, зумовлений неоднозначним розумінням її 

суті науковими колами, політичними елітами та громадянами; а також 

принципово різними інтересами учасників політичного процесу щодо 

цілей її практичної реалізації. 

Включення Інтернету в процеси інформаційної взаємодії у сфері 

політики та управління стало можливим завдяки усвідомленню 

політичними акторами потенційних можливостей мережі. Технологічні 

інновації якісно змінюють інформаційне середовище існування політики, 

сприяючи наданню їй властивостей віртуальності, інтерактивності, 

глобальності, зв’язаності, стійкості. Постійні технологічні зміни у 

інтернеті провокують появу нових політико-управлінських практик.  

Аналіз Інтернету як політичної технології, що застосовується на 

різних стадіях політичного процесу, починаючи з кінця 90-х років XX ст. і 

першої чверті ХХІ ст. дозволяє говорити про поступове наростання 

масштабів мережевої політичної активності всіх учасників політичного 

процесу. Переміщення політичної активності в мережу призводить до 
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зміни основ існування самої політики. Для України XXI ст. просування до 

інформаційного суспільства стає важливим геополітичним чинником і має 

стати основою довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку 

країни та забезпечити істотне підвищення якості життя населення. 

Характеризуючи ситуацію в цілому, можна сказати, що зміна соціальних 

орієнтирів та цінностей в даний час активізує потреби людей у соціально 

значущої інформації для орієнтування в політичній та соціально-

економічній ситуації на національному, регіональному та місцевому 

рівнях. Це змушує їх бути активними споживачами інформації, 

учасниками інформаційно-комунікативних процесів у нашому суспільстві. 

Зазначені явища протікають в умовах бурхливого розвитку 

інформаційних технологій, засобів телекомунікацій та обробки інформації, 

що робить інформаційно-комунікативні процеси ключовим чинником 

державного управління в суспільстві. 

Інформаційно-комунікативні процеси є своєрідною процесуальною 

складовою інформаційних правовідносин та активно впливають на 

індивідуальну, групову і суспільну психологію (індивідуальну, групову та 

масову свідомість). 

Інформаційні потоки, які спрямовують на людину ЗМІ, не тільки 

освічують і беруть участь в орієнтації його в сучасному світі, але в цілому 

формують його духовний статус, психологічний простір, емоційний тонус, 

градус його відносин з реальністю і оточуючими, впливають на його 

самоусвідомлення в світі і суспільстві. Таким чином інформаційна робота 

виходить не тільки на тактичний рівень сучасності, але і на стратегічний  – на 

стан суспільства в цілому, його енергетику, його самосвідомість, структуру 

відносин його членів і груп, на весь профіль колективного поведінки, на те, 

як цивілізація сприймає свій образ і свої історичні можливості і перспективи. 

Таким чином, способи, методи, принципи роботи ЗМІ з інформацією є 

чинником як у формуванні психологічного статусу людини, так і долі 

суспільства і цивілізації в цілому. 
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