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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ 

 
Зважаючи на динаміку розвитку та глобалізацію інформаційного простору, 

процес впровадження та використання інформаційних технологій у більшості 
сфер сьогоденного суспільного життя набув неабиякої актуальності.  

Дослідження такого складного явища, як інформаційна безпека, може бути 
успішним лише за умови наявності розробленого понятійного апарату. Головною 
складовою цього апарату є система понять, завдяки яким розкриваються сутнісні 
моменти досліджуваного явища. Визначення таких понять, а також виявлення їх 
взаємозв’язків і є завданням цієї статті.  

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. 
Це визначення, як і сам Закон України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» не зовсім повне тому, 
що не передбачається розгляд різновидів інформаційної безпеки. До того ж у 
цьому законі дуже добре описані технічні аспекти інформаційної безпеки, але 
майже не приділено уваги інформаційно-психологічним аспектам. 

У зв’язку з тим, що стан захищеності об’єкта від інформаційних впливів тісно 
пов’язано з станом його інформаційного розвитку, то поняття «інформаційна 
безпека» можна визначити як стан інформаційного розвитку (технічного, 
інтелектуального, соціально-політичного, морально-етичного), за якого сторонні 
інформаційні впливи не завдають суттєвої шкоди національним інтересам. Але це 
визначення не дає змоги поділу інформаційної безпеки на її різновиди.  

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. «Якщо оцінювати стан інформаційної безпеки України сьогодні, то 
можна говорити про те, що рівень захищеності систем інформаційної 
інфраструктури у нас достатньо високий», – зазначив перший заступник 
начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у 
сфері інформаційної безпеки СБУ В. Хлєвицький. За його словами, це визначається 
суб'єктивними чинниками. Проте говорити, що ми сьогодні повністю захищені, ми 
не можемо внаслідок того, що розвиваються як інформаційні технології, 
спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку суспільства, так і 
кримінальні, що застосовують найвитонченіші способи для проникнення в ті чи 
інші системи», – підкреслив В.Хлєвицький.  

Науковий керівник: Юрченко О.А., к. і. н., доцент 
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ВИДОВИЙ СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ м. КИЄВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 

Правила оформлення та наявності певних реквізитів документів в органах 
міського самоврядування м. Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. відповідали 
затвердженому ще на початку XIX ст. міністерському діловодству, яке вперше 
проголошувало залежність юридичної сили документа від правил його 
оформлення. 28 червня 1811 року у Російській імперії було прийнято «Загальний 
заклад міністерств», який створив однаковий для міністерств і відомств порядок 
діловодства. Положення даного нормативного акту поширювалися і на міські 
органи влади України, яка на той час входила до складу Російської імперії.  

Всі документи, які є результатом діяльності посадових осіб органів місцевої 
влади м. Києва другої половини ХІХ до початку ХХ ст. (міської Думи та Управи) 
можна розділити на три групи: вхідні, вихідні та документи внутрішньої роботи 
посадових осіб, які не підлягали реєстрації (проекти, чернетки робіт і т.д.). Для 
діловодства багатьох установ, і Київської міської Управи зокрема, характерним є 
переважання в переданих в архів справах документів першого виду; документи ж 
другого виду якщо й зберігалися, то під загальними заголовками «Листування з 
різних питань» і т.д., що значно ускладнювало процес зберігання та їх 
використання. За своїм призначенням, характером складання та виконання 
службові документи Думи та Управи м. Києва слід розділити ще на три групи: а) 
внутрішні документи; б) листування Управи з установами губернії і підвідомчими 
організаціями (укази, розпорядження, «сношения», повідомлення, «доношения», 
«представления», звіти, рапорти); в) «просительские» документи. До внутрішніх 
документів Думи та Управи м. Києва належать доповіді, доповідні записки, 
довідки, резолюції. Особливою категорією внутрішніх документів були звіти. До 
внутрішніх документів відносилися також посадові інструкції, реєстраційні 
журнали, описи самих документів (описи, алфавіти) і документи з особового 
складу (формулярний лист, формулярний список про службу). «Просительские» 
документи подавалися приватними особами в Управу з приводу різних питань: 
прийняття на роботу, скарги на дії чи рішення підвідомчих Думі установ тощо. 
Київська міська Дума у процесі діяльності послугувалася не тільки актовими 
регулюючо-правовими документами, а й численними власними документами 
довідкового характеру. Можна вирізнити такі їхні підвиди: протоколи, журнали 
засідань Думи, постанови та рішення, ухвали Управи. Вони сформувалися в 
результаті як власної діяльності органів самоврядування м. Києва, так і в 
результаті взаємовідносин Думи з іншими державними, самоврядними установами 
та органами. Таким чином, видовий склад документації, що супроводжував 
діяльність Київської міської Думи та Управи як органів місцевого 
самоврядування, є досить широким і характеризує діяльність цих органів з різних 
сторін. Завдяки тому, що ці документи збереглися (хоч і не повністю) в державних 
архівах, для науковців та дослідників є можливість досліджувати їх з 
правотворчої, діловодної та інших сторін. 

Науковий керівник: Тюрменко І.І., д-р і. н., професор 


