
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до магістерської кваліфікаційної роботи 

на тему: «Інформаційна безпека: глобальні тенденції та
національні аспекти»

  

 

                                                         Виконала: студентка 6 курсу, групи БІС-18-1м
                             ступінь вищої освіти магістр 

                                   029 «Інформаційна, бібліотечна  
           та архівна справа»

                                                         освітня програма Інформаційна, бібліотечна та
                         архівна справа                    

             Орел К. І.                 
                   Керівник: Саранча В. І.

                      Рецензент: Митник А. А.

Кременчук 2019 року



ЗМІСТ 

ВСТУП .........................................................................................................................8

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА .............................................................................. 15

1.1. Поняття інформаційної безпеки в політичній теорії ..................................... 15

1.2. Нові загрози безпеці держави й суспільству в інформаційну добу................23

1.3. Міжнародна інформаційна безпека ................................................................. 30

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ:

АМЕРИКАНСЬКИЙ ВИМІР ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ................................41

2.1. Класифікація загроз інформаційної безпеки .................................................. 41

2.2. Інформаційна війна ........................................................................................... 50

2.3. Кібершпигунство і кіберзлочинність .............................................................. 56

2.4. Кібертероризм.....................................................................................................65

3. ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ..................................................................... 73

3.1. Вітчизняна нормативно-правова база а галузі інформаційної безпеки.........73

3.2. Типологія загроз інформаційній безпеці України...........................................81

3.3. Державне інституційне забезпечення інформаційної політики України......90

ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 99

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ................................... 105

ДОДАТКИ ............................................................................................................... 127



РЕФЕРАТ

       У магістерській роботі показано специфіку поняття «інформаційна

безпека» в політичній теорії, проаналізовано нормативно-правову базу 

забезпечення інформаційної безпеки на міжнародному рівні. Виявлено і

розглянуто основні загрози інформаційній безпеці США, визначено основні

елементи національної стратегії США в кіберпросторі. Охарактеризовано

законодавчу базу забезпечення інформаційної безпеки України здійснено 

класифікацію складових елементів  та визначено основні загрози інформаційної

безпеки України.

Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, національна

безпека, інформаційна війна, кіберпростір, кібертероризм, кіберзлочинність,

інформаційно-комунікаційні технології, захист.

          The master's work shows the specifics of the concept of “information

security” in political theory, analyzes the regulatory framework for ensuring

information security at the international level. The main threats to US information

security were identified and considered, the main elements of the US national

cyberspace strategy were identified. The legislative framework for ensuring

information security of Ukraine is characterized, the classification of constituent

elements is carried out, and the main threats to information security of Ukraine are

identified. Theoretical approaches to the content of threats to information securityof 

Ukraine are generalized and mechanisms for counteracting them in the context

of European integration are proposed.

     Keywords: information, information security, national security, information

war, cyberspace, cyber terrorism, cyber crime, information and communication

technology, protection.

       

       


