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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ 

 

За результатами аналізу літературних джерел за проблемою [1–28] можна 

стверджувати, що: 

1. З розвитком техніки та науки дедалі актуальним сьогодні є стан 

правового забезпечення інформаційної безпеки, а також вдосконалення та 

підвищення її ефективності. 

2. Теоретичні та практичні засади державної політики у сфері 

інформаційної безпеки, безумовно, мають велике значення для всієї держави та 

для кожної людини зокрема. Зараз, в вік нових інформаційних технологій, гостро 

стоїть питання про інформаційну безпеку стосовно інформації, яку 24 людина 

отримує і стосовно тієї, яку вона сама надає. Складність полягає в тому, щоб 

забезпечити повну інформаційну безпеку для людини у вірі інформаційного 

океану. Дуже важливо її захистити від неякісної інформації та забезпечити повну 

конфіденційність персональних даних. 

3. Вельми актуальним є формування та реалізація державної політики у 

сфері інформаційної безпеки. Повинна бути зацікавленість на вищих щаблях 

влади у застосуванні ефективної політики у сфері існуючих питань, щодо 



ефективної інформаційної безпеки. Ґрунтовна реалізація державної політики в 

інформаційній сфері - запорука інформаційної безпеки держави. 

4. Постає проблема складності у розпізнаванні достовірної чи не 

достовірної інформації та її вплив на морально-етичний стан людини, а також 

правове регулювання та захист персональної інформації особи, яке потребує 

дієвого вирішення. 

5. Подальші напрями розвитку цієї теми можуть бути направлені на 

вдосконалення стану правового забезпечення інформаційної безпеки та 

вдосконалення і підвищення ефективності інформаційної безпеки, а саме, 

підвищення рівня правової обізнаності населення з питань інформаційної безпеки, 

забезпечення контролю з питань отримання, обміну, розповсюдження, 

використання інформації. Треба звернути увагу на те, що підвищення правової 

культури кожної людини сьогодні - це складова її успішності в майбутньому [1–

28]. 
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