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ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРІТЕТИ 

 ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ  

В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 



Розбудова інформаційного суспільства 

передбачає запровадження електронного 

урядування, як способу організації виконавчої 

влади і місцевого самоврядування.  



 На основі інформаційних технологій:  

Прискорюється процес 

прийняття рішень та їх втілення 

вивільняється частина робочого 

часу 

 

з’являється механізм 

ефективного консультування 

громадськості щодо проведення 

державної політики. 
 

окреслюються нові канали 

надання громадянам інформації 

та послуг.  

Інформаційні 
технології 



Групи інформаційно-технічних небезпек: 

Новий клас 

соціальних злочинів, 

використання нових 

інформаційних 

технологій з 
політичною метою 

Контроль за 

приватним життям 

громадян, за 

діяльністю політичних 

організацій, 

бізнесових структур  

Вплив 

інформаційної 

зброї на психіку та 

свідомість людей 
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Це зумовлює необхідність захисту системи електронного 

врядування та інформаційних ресурсів в ній. 

Захист 

Вразливість окремих 

 мереж 

 

Недостатній захист 

особистих даних  

  

Зростання попиту  

з боку злочинних елементів 

Доступ до мереж  

загального користування 



Суть інформаційної 

безпеки 

функціонування 

системи електронного 

врядування полягає у 

захисті 

інформаційного 

простору від 

небажаного 

інформаційного впливу. 



До суб’єктів інформаційної безпеки можна 

віднести  Державу, що здійснює свої функції шляхом 

створення системи забезпечення інформаційної 

безпеки; та Громадян, що володіють повноваженнями 

із забезпечення інформаційної безпеки. 



Основні цілі забезпечення інформаційної безпеки 

визначаються пріоритетами національної безпеки, 

що відповідають інтересам суспільного розвитку. 



Державна політика у сфері інформаційної безпеки 

повинна бути спрямованою на: 

  

накопичення 

та захист 

національних 

інформаційн

их ресурсів 

Напрям роботи державної політики 

 розробку та 

впровадження 

сучасних 

безпечних 

інформаційних 

технологій 

побудову 

захищеної 

національної 

інформаційної 

інфраструктури 

виконання 

завдань 

технічного 

захисту 

інформації 



Шляхи реалізації 

державної політики 

Створення і забезпечення ефективного 

функціонування в Україні комплексної системи 
інформаційної безпеки 

Вдосконалення існуючої і розробки нової 
нормативно-правової бази 

Розвиток інформаційних відносин 

1 

2 

3 
Розвиток інформаційних відносин 



Важливим напрямом державної 

інформаційної політики є 

забезпечення інформаційної безпеки в 

системі електронного врядування. 



ВИСНОВКИ 

Процес забезпечення 

інформаційної безпеки 

потребує наукових 

інноваційних підходів для 

вироблення концептуальних 

положень створення і 

подальшої модернізації 

системи захисту інформації, 

побудови базових 

теоретичних моделей і 

програмних механізмів 

функціонування системи 

захисту інформації. 
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Дякую за увагу! 


