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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Інформаційна безпека є невід’ємною частиною національної, тому дуже 
важливо застосовувати якомога діючі засоби інформаційного захисту, особливо 
зараз, у час розвитку інформаційних технологій. Саме тому тема моєї роботи є 
актуальною, адже важливо створювати дійсно діючі організації боротьби з 
інформаційною загрозою. 

Згідно з пунктом 28 статті 106 Конституції України [1, 31]  відповідним 
указом було створено Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики, як 
консультативно-дорадчий орган. Комісію очолив сам Президент України.

Основними завданнями Комісії є аналіз стану і можливих загроз 
національній безпеці України в інформаційній сфері та узагальнення 
міжнародного досвіду щодо формування та реалізації інформаційної політики. 

Пізніше Віктор Ющенко своїм Указом № 377/2008 ввів в дію рішення 
РНБО "Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки 
України"[2]. Відповідно до цього указу уряд, зокрема, мав:

- розробити і внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради 
України проект Концепції національної інформаційної політики, яка 
визначатиме основні напрями, засади і принципи національної політики, 
механізми її реалізації та пріоритети розвитку інформаційної сфери;

- затвердити державну програму формування позитивного іміджу України;
- виділити фінансування на інформаційно-роз'яснювальну діяльність 

культурно-інформаційних центрів при закордонних дипломатичних установах 
України, розширити мережу таких центрів;

- затвердити заходи щодо розширення вітчизняного мовлення на території 
інших держав іноземними мовами;

- вжити невідкладних заходів щодо забезпечення присутності програм 
вітчизняних телерадіоорганізацій у багатоканальних мережах інших держав[3].

Комісія діє при Раді національної оборони і безпеки України іразом з РНБО 
вона протидіє інформаційній небезпеці. Адже зараз ведеться дуже активна 
інформаційна війна.
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Лише після революції Гідності питанням інформаційної безпеки 
приділяється більше уваги. Указом Президента України було оприлюднено 
рішення Ради національної безпеки і оборони України  від 28 квітня 2014 р. “Про 
заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері 
інформаційної безпеки України”[4]. 

Було передбачено у місячний термін розробити і внести на розгляд 
Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до деяких законів 
України щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав, передбачивши 
механізм протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, зокрема, 
шляхом заборони ретрансляції телевізійних каналів, а також запровадження для 
іноземних засобів масової інформації, системи інформування та захисту 
журналістів, які працюють у зоні збройних конфліктів, вчинення терористичних 
актів, при ліквідації небезпечних злочинних груп[5, 15].

Отже, питання забезпечення інформаційної безпеки є дуже важливим для 
України. Тому діяльність Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики 
та інформаційної безпеки повинна бути дуже активною та діючою. Її метою 
повинна бути якнайбільш ефективна протидія інформаційній загрозі з інших 
країн.
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