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Інформаційна безпека (згідно 

з законодавством України) – стан 

захищеності життєво важливих 

інтересів людини, суспільства і 

держави, при якому запобігається 

нанесення шкоди через: неповноту, 

невчасність та невірогідність 

інформації, що використовується; 

негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування 

інформаційних технологій; несанкціоноване поширення, використання, 

порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. 

Різновиди інформаційної безпеки:  

 особи;  

 суспільства;  

 держави.  

Інформаційна безпека особи – це стан захищеності психіки та здоров’я 

людини від деструктивного інформаційного впливу, який призводить до 

неадекватного сприйняття нею дійсності та (або) погіршення її фізичного стану. 

Інформаційна безпека суспільства – можливість безперешкодної 

реалізації суспільством та окремими його членами своїх конституційних прав, 

пов’язаних з можливістю вільного одержання, створення й поширення 

інформації, а також ступінь їхнього захисту від деструктивного інформаційного 

впливу. 

Необхідний рівень інформаційної безпеки забезпечується сукупністю 

політичних, економічних, організаційних заходів, спрямованих на 

попередження, виявлення й нейтралізацію тих обставин, факторів і дій, які 

можуть завдати збитків чи зашкодити реалізації інформаційних прав, потреб та 

інтересів країни та її громадян. 

Інформаційна безпека особи та суспільства між собою тісно пов’язані. 

Інформаційна безпека суспільства та його окремих осіб залежить від рівня: 



 інтелектуальності, спеціальної теоретичної й практичної 

підготовки; 

 критичного мислення, морального та духовного 

вдосконалення; 

 гармонійного розвитку особистості в суспільстві; 

 технічних засобів захисту. 

Інформаційна безпека держави – це стан її захищеності, при якій 

спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної агресії, 

інформаційний тероризм, незаконне зняття інформації за допомогою 

спеціальних технічних засобів, комп’ютерні злочини та інший деструктивний 

інформаційний вплив не завдає суттєвої шкоди національним інтересам. 

Переважну більшість джерел, які увійшли до списку, складають 

періодичні видання за 2009-2015 рр., наявні у фондах бібліотеки ЖДУ 

ім. І. Франка; а також навчальні посібники, збірники, інтернет-джерела, в яких 

висвітлюються проблеми інформаційної безпеки. 

Сподіваємось, що список буде корисний викладачам суспільно-

політичних дисциплін, студентам, учителям, всім, хто цікавиться цією 

актуальною проблемою. 
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