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У статті розглядаються міжнародні методи протидії інформаційно-психологічній агресії та інформаційній війні на
основі теоретико-методологічного аналізу міжнародних критеріїв інформаційної безпеки. Виокремлено та проаналі-
зовано два основні підходи до дослідження цих критеріїв виходячи з техніко-технологічного та гуманітарного вимірів
реалізації інформаційної політики держави.
Взявши до уваги загальноприйняте визначення інформаційної безпеки держави як стану захищеності життєво важливих
інтересів особистості, суспільства і держави, йдеться про можливості запобігти шкоди населенню через: неповноту, невчасність
та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки інформаційних тех-
нологій; несанкціоноване використання, поширення порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.
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This article investigates methods to counter international information and psychological war of aggression on the basis of
theoretical and methodological analysis of international criteria of information security. Isolated and analyzed two basic
approaches: technical and technological and humanitarian measure implementation of the information policy of the state
to ensure the information security of the individual, society and state.
Based on the generally accepted definition of information security of the state as the state of protection of the vital interests
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье рассматриваются международные методы противодействия информационно-психологической агрессии и
информационной войне на основе теоретико-методологического анализа международных критериев информаци-
онной безопасности. Выделены и проанализированы два основных подхода к исследованию этих критериев учиты-
вая технико-технологическое и гуманитарное измерения реализации информационной политики государства.
Исходя из общепринятого определения информационной безопасности государства как состояния защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства, речь идет о возможности предотвратить ущерб
населению через: неполноту, несвоевременность и недостоверность используемой информации; негативное ин-
формационное влияние; негативные последствия информационных технологий; несанкционированное использо-
вание, распространение и нарушение целостности, конфиденциальности и доступности информации.
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Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв'язок із важливими науковими і прак-
тичними завданнями полягає в необхідності те-
оретико-методологічного аналізу міжнародних

критеріїв інформаційної безпеки, дослідження
маніпулятивних технологій та інформаційних
війн, оцінки систем захисту інформаційних ре-
сурсів держави, аналізу ефективності державної
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інформаційної політики із забезпечення інформа-
ційної безпеки та захисту життєво важливих інте-
ресів особистості, суспільства і держави.

Аналіз досліджень і публікацій із зазначеної
проблеми свідчить, що дослідженням ефективності
державної інформаційної політики із забезпечення
інформаційної безпеки та захисту життєво важли-
вих інтересів особистості, суспільства і держави з
другої половини ХХ ст. приділяють серйозну увагу
відомі зарубіжні вчені У.Боудіш, Н.Вінер, П.Кеннеді,
Л.В.Кокс, М.Лібікі, С.Мец, Дж.Стейн, Т.Томас,
Е.Тоффлер, С.Хантінгтон та багато інших.

 Протидії потенційним загрозам нових інфор-
маційних технологій, аналізу систем захисту на-
ціональних інформаційних ресурсів, досліджен-
ню маніпулятивних технологій та інформаційних
війн присвячено чимало наукових праць росій-
ських дослідників, зокрема Л.Войтасика, В.Дома-
рьова, А.Зінов'єва, А.Панаріна, С.Расторгуєва,
Г.Рогозіна, В.Сєдньова, В.Щуригіна та інших.
Усе більшу увагу дослідженню інформаційної

вразливості людини, суспільства і цивілізації в
цілому, виокремленню інформаційних загроз для
держави та пошукам оптимальної політики інфор-
маційної безпеки приділяють вітчизняні науковці
І.Горбатенко, Т.Гріненко, В.Долгов, О.Литвинен-
ко, Є.Макаренко, А.Мінін, М.Ожеван, О.Петров,
Г.Почепцов, О.Старіш, О.Таликін, А.Чічанов-
ський, В.Шкляр, А.Юричко та інші.

Метою цієї статті є визначення міжнародних кри-
теріїв оцінки інформаційної безпеки, виокремлення і
дослідження техніко-технологічного та гуманітарно-
го вимірів забезпечення інформаційної безпеки, аналіз
міжнародних методів протидії інформаційно-психо-
логічній агресії та інформаційній війні.

Виклад основного матеріалу дослідження. З
розвитком глобальних інформаційно-комунікацій-
них технологій наприкінці минулого століття сут-
тєво зросли загрози інформаційній безпеці, і тому
виникла об'єктивна нагальна необхідність розроб-
ки нових міжнародних критеріїв інформаційної
безпеки. Виходячи із загальноприйнятого визна-
чення інформаційної безпеки держави як стану
захищеності життєво важливих інтересів особис-
тості, суспільства і держави йдеться про можли-
вості запобігти шкоди населенню через: неповно-
ту, невчасність та невірогідність інформації, що
використовується; негативний інформаційний
вплив; негативні наслідки інформаційних техно-
логій; несанкціоноване використання, поширен-
ня порушення цілісності, конфіденційності та до-
ступності інформації. При цьому, на думку вітчиз-
няних науковців А.Чічановського та О.Старіша,
важливим є збереження збалансованості інтересів
особистості, суспільства і держави [5, с. 352]. Якщо
інтереси особистості полягають у реалізації кон-

ституційного права доступу до інформаційних
ресурсів та не забороненого законом їх викорис-
тання, а також захисту персональних даних, то
інтереси суспільства полягають у досягненні сус-
пільної згоди й духовному розвитку суспільства
на основі забезпечення інтересів особи, у зміц-
ненні демократії та побудові правової держави.
Держава, у свою чергу, украй зацікавлена в розбу-
дові національної інформаційної інфраструктури,
реалізації громадянами конституційних гарантій
права доступу до інформаційних ресурсів задля
збереження непорушності конституційного устрою,
суверенітету і територіальної цілісності держави,
соціально-політичної та економічної стабільності.

 Відповідно до національних інтересів держа-
ви формуються внутрішня і зовнішня політики із
забезпечення інформаційної безпеки, що потребує
довершеніших систем і технологій управління –
інформаційних технологій (ІТ). Однією з таких
технологій, очевидно, є сучасні інформаційні
війни. Уперше на науковому рівні це питання по-
рушив відомий дослідник Е.Тоффлер, стверджую-
чи, що «для цивілізації третьої хвилі одним із го-
ловних видів сировини буде інформація» [9, с. 33].
Виходячи з того, що всі види ресурсів цивілізації
поділяються на матеріальні й нематеріальні,
інформаційну безпеку доцільно розглядати і до-
сліджувати в двох вимірах: техніко-технологіч-
ному і гуманітарному.
У техніко-технологічному вимірі методо-

логічною базою для визначення вимог захисту
інформаційних систем від несанкціонованого до-
ступу, створення захисних систем та оцінювання
ступеня захищеності є критерії оцінки інформа-
ційної безпеки. Головним завданням таких стан-
дартів інформаційної безпеки є узгодженість по-
зицій і запитів трьох груп фахівців, які однаковою
мірою їх використовують, – виробників, спожи-
вачів та експертів з кваліфікації рівня безпеки.
Якщо для виробників першочергово важлива макси-
мальна конкретність стандартів та загальні вимоги
критеріїв, то для споживачів визначальними є про-
стота критеріїв та однозначність параметрів вибору
захищеної системи. Експерти ж використовують кри-
терії для визначення відповідності між ІТ-продук-
том і запропонованими до нього вимогами.
Початок вироблення стандартів інформаційної

безпеки, на переконання переважної більшості дос-
лідників, покладено у 1983 р. так званою «Оранже-
вою книгою» Міністерства оборони США – «Кри-
терії оцінки надійних комп'ютерних систем». Згідно
з цим документом безпечною є інформаційна сис-
тема, яка керує доступом до даних, проте абсолют-
но безпечних систем не існує. Отже, доцільно оці-
нювати ступінь довіри до системи, її надійність. У
1986 р. країни Європи спільно розробили загальні



42 Вісник НАДУ • 3'2013

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління

«Європейські критерії безпеки інформаційних тех-
нологій»  [5, с. 390], якими, зокрема, визначені зав-
дання засобів інформаційної безпеки. Для визна-
чення ефективності та надійності засобів захисту в
єврокритеріях було вперше введено поняття «адек-
ватності засобів захисту» і визначено сім рівнів
адекватності: за зростанням – від Е0 до Е6.
Якщо перший стандарт інформаційної безпе-

ки – «Оранжева книга» – призначався для систем
спеціального і військового споживання, то сфера
застосування розроблених кількома роками
пізніше єврокритеріїв значно розширена. До цьо-
го стандарту ввійшли: розподілені системи, ме-
режі, системи телекомунікацій та системи управ-
ління базою даних. Розроблені в 1993 р. «Ка-
надські критерії безпеки комп'ютерних систем»
сферою свого застосування розглядають усі типи
комп'ютерних систем. З метою створення єдино-
го міжнародного стандарту інформаційної безпе-
ки спільними зусиллями авторів «Європейських
критеріїв безпеки інформаційних технологій»,
«Федеральних критеріїв безпеки інформаційних
технологій Росії» та «Канадських критеріїв без-
пеки комп'ютерних систем» у 1996 р. завершена
робота з об'єднання цих стандартів в «Єдині кри-
терії безпеки інформаційних технологій» (англ.:
Common Criteria for Information Technology
Security Evaluation), які проголошені невід'ємним
компонентом інформаційних технологій.
Згідно з «Єдиними критеріями» для характерис-

тики основних критеріїв інформаційної безпеки зас-
тосовується модель тріади CIA (англ.: CIA Triad), яка
передбачає три основні характеристики інформацій-
ної безпеки: конфіденційність, цілісність та дос-
тупність (англ. Confidentiality, Integrity and Availability
(CIA)). Можливості несанкціонованого ознайомлен-
ня з інформацією вважаються загрозами конфіденцій-
ності. У разі, якщо існують вимоги до обмеження
можливості модифікації інформації, їх відносять до
критеріїв цілісності. Загрози, що належать до пору-
шення можливості використання комп'ютерних сис-
тем або оброблюваної інформації, складають загрози
доступності. Ідентифікація і контроль за діями ко-
ристувачів, керованість комп'ютерною системою є
предметом спостережності й керованості. Інфор-
маційні системи аналізуються в трьох головних сек-
торах: технічних засобах, програмному забезпеченні
та комунікаціях для ідентифікування і застосування
промислових стандартів інформаційної безпеки як ме-
ханізми захисту і запобігання на трьох рівнях: фізич-
ному, особистому та організаційному.

 «Єдині критерії», на думку вітчизняних до-
слідників О.Петрова, О.Таликіна та А.Мініна [6,
с. 92], дають змогу за допомогою механізмів
профілів захисту: споживачам – створювати при-
ватні комплекси вимог, що відповідають їхнім по-

требам; розробникам – використовувати як осно-
ву для створення специфікацій своїх продуктів.
Профіль захисту і сертифікації засобів захисту
складають Проект захисту, що подає ІТ-продукт у
процесі кваліфікаційного аналізу. За допомогою
профілів захисту споживачі формулюють свої ви-
моги до виробників. Проект захисту містить ви-
моги і завдання захисту ІТ-продукту, а також опи-
сує рівень функціональних можливостей реалізо-
ваних у ньому засобів захисту, їхнє обґрунтуван-
ня і підтвердження ступеня їхньої адекватності,
отже являє собою основу для спільної роботи ви-
робників і експертів з кваліфікації. На переконання
науковців, головні переваги «Єдиних критеріїв» –
повнота вимог інформаційної безпеки, гнучкість у
застосуванні й відкритість для подальшого розвитку
з урахуванням новітніх досягнень науки й техніки.
Найбільш вдалим, на наш погляд, визначенням

техніко-технологічного виміру інформаційної без-
пеки та захисту інформації є «захищеність інфор-
мації і підтримуючої інфраструктури від випад-
кових та навмисних впливів природного та штуч-
ного характеру, у результаті яких наносяться збит-
ки володарям або користувачам інформації і інфра-
структурі, що їх підтримує [4, с. 13]. Інформацій-
на безпека забезпечується за рахунок захисту
інформації». У свою чергу, захистом інформації є
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення
необхідного рівня інформаційної безпеки.
Сучасний рівень розвитку цивілізації, на пере-

конання відомого вітчизняного науковця Г.Почеп-
цова, є причиною того, що «інформація несе у собі
як творчу, так і руйнівну силу, але набагато
більшою мірою, аніж це було раніше»  [7, с. 79].
Отже, поряд з безпекою інформаційних технологій
та інформаційних ресурсів не менш важливим, на
наш погляд, є гуманітарний вимір інформацій-
ної безпеки, тобто захист від інформації та інфор-
маційна вразливість особистості, суспільства,
цивілізації. Використання нових прогресивних
інформаційних технологій у суспільному житті,
виробництві та управлінні, можливості швидкого
обміну науково-технічною, економічною, навчаль-
ною та іншою інформацією є підтвердженням зна-
чущості інформації як системоутворювального
соціального явища. Водночас суспільство, на дум-
ку українських дослідників, «з великим запізнен-
ням починає осмислювати політичні, економічні,
соціальні, військові, психологічні та інші наслідки
глобальної інформатизації» [4, с. 11]. Очевидно, що
технологічно розвинені держави намагаються і про-
довжуватимуть збільшувати політичну, економіч-
ну та військову перевагу за рахунок досягнення
переваг у рівні інформатизації; і, як наслідок, – ус-
тановлення та проведення глобального інформацій-
ного контролю над менш розвиненими державами,



43Bulletin NAPA • 3'2013

The philosophy, methodology, theory and history of public administration

проведення в загальному інформаційному просторі
ідеологічної та культурної експансій.
Інформаційні війни велися постійно зі старо-

давніх часів і в більшості випадків справляли сут-
тєвий вплив на становлення та розвиток різних
держав. Проте саме терміни «інформаційна війна»,
«інформаційна операція» почали активно вжива-
тися в 1991 р. після війни у Перській затоці. Яскра-
вим та дієвим прикладом успішного ведення інфор-
маційної війни, її впливу на кінцевий результат, на
думку фахівців, була війна проти Іраку, що отри-
мала назву «Буря в пустелі», де нові інформаційні
технології вперше були застосовані у військових
цілях. Першим офіційним документом з цього при-
воду, на думку науковців, була директива міністра
оборони США № TS 3600.1 від 21 грудня 1992 р.
«Інформаційна війна», результатом якої через рік
стала директива Комітету начальників штабів
Міністерства оборони США № 30-93, у якій інфор-
маційну війну визначено як «комплексне проведен-
ня за єдиним задумом і планом психологічних опе-
рацій, заходів щодо оперативного маскування, ра-
діоелектронної боротьби і фізичного знищення
пунктів зв'язку з метою позбавлення супротивни-
ка інформації, виведення з ладу або знищення його
систем управління при одночасному захисті своїх
сил від аналогічних дій» [3, с. 41]. Цей документ,
за оцінкою фахівців, став вихідною точкою для
подальших як військових, так і державних доку-
ментів та досліджень не тільки у США, а й в інших
країнах світу [5, с. 425]. З 1994 р. у США проходять
офіційні наукові конференції з питань інформа-
ційних війн та створено Центр інформаційної стра-
тегії і політики, головним завданням якого є вив-
чення можливостей використання інформаційних
технологій у військових конфліктах ХХІ ст. У 1995 р.
співробітники корпорації RAND провели військові
ігри «Бій без поля бою – війна в ХХІ столітті» [1], у
яких брали участь провідні фахівці США в галузі
комп'ютерної безпеки з корпорацій, державних
організацій та Міністерства оборони США. На цих
іграх відпрацьовувалися питання вироблення стра-
тегій захисту США у разі використання ворогом
засобів інформаційної війни. Як потенційний ворог
розглядався Іран. Надалі у всіх збройних конфлік-
тах за участю США було задіяно різні види інфор-
маційної зброї.
До інформаційної зброї, за визначенням вітчиз-

няних науковців А.Чічановського та О.Старіша, на-
лежать спеціальні засоби, технології та дані, що
допомагають впливати на інформаційний простір
суспільства і завдавати збитків життєво важливим
інтересам держави [5, с. 414]. Інформаційна зброя
визначається комплексом засобів, призначених для:

– впливу на інформаційні системи супротивної
сторони;

– упровадження в комп'ютерні мережі систем
управління і телекомунікацій відповідних еле-
ментів і програмного забезпечення, що спотворю-
ють дані;

– управління поведінкою людей шляхом впли-
ву на їхню свідомість з допомогою системи за-
собів масової комунікації.
До сьогодні термін «інформаційна війна» має

дискусійний та неоднозначний характер, зважа-
ючи на те, що різні автори трактують його по-
різному, залежно від того, які аспекти проявів та
змісту вони досліджують. Український науковець
О.Дубас умовно поділяє дослідників інформацій-
них воєн на три основні групи [2, с. 69]: тих, хто
віддає перевагу соціально-комунікативному
підходу, розуміє інформаційну війну як окремі
інформаційні заходи, інформаційні способи та
засоби корпоративної конкуренції, ведення
міждержавного протиборства, збройної бороть-
би, комунікаційні технології впливу на масову
свідомість. До другої групи дослідників входять,
в основному, представники військових відомств,
які відносять інформаційну війну до сфери
військового протиборства й розглядають її як ком-
плексне спільне застосування сил і засобів інфор-
маційної та збройної боротьби (військово-при-
кладний підхід). На думку третьої групи вчених,
інформаційна війна – це явище мирного періоду
міждержавного протиборства, яке дає змогу вирі-
шувати зовнішньополітичні завдання несиловим
у традиційному розумінні методом.
На переконання українських дослідників І.Гор-

батенка, В.Долгова, Т.Гріненко, інформаційна війна
є протиборством непримиренних сторін у відповід-
ному інформаційному просторі, яке здійснюється
з використанням інформаційної зброї з метою на-
несення максимальних витрат «супротивнику» та
мінімізації особистих витрат в економічній,
військовій, політичній, ідеологічній як у цілому,
так і в окремих сферах [4, с. 11].
Один з перших теоретиків інформаційних про-

тиборств Мартін Лібікі визначає сім форм інфор-
маційної війни [5, с. 408]:

– боротьба із системою управління і комуні-
кацій супротивника;

– боротьба за інформацію про власні сили і
сили супротивника для отримання вирішальної
переваги над супротивником;

– радіоелектронна боротьба;
– боротьба з гуманітарними системами супро-

тивника;
– боротьба з техніко-технологічними система-

ми супротивника;
– блокування чи спрямування даних про еко-

номічний стан у потрібне русло задля економіч-
ного домінування.
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Зауважуючи, що єдиним компонентом, присутнім
упродовж усіх етапів інформаційної війни, є бороть-
ба з гуманітарними системами супротивника, тобто
психологічна війна, науковець дифереціює психо-
логічну війну на окремі сегменти, а саме:

– операції проти національної самосвідомості;
– операції проти керівництва супротивної сторони;
– операції проти військ супротивника;
– культурні конфлікти.
При цьому він зазначає, що сторона, яка зби-

рається маніпулювати іншою за допомогою за-
собів масової комунікації, найперше має визначи-
ти цільові аудиторії супротивної сторони. Найваж-
ливіше завдання на підготовчому етапі інформа-
ційного протиборства, на думку аналітиків, є ви-
користання можливостей засобів масової комуні-
кації задля: введення в оману потенційного суп-
ротивника, дискредитації його військово-політич-
ного керівництва та лідерів, обмеження інформа-
ційно-пропагандистської діяльності супротивни-
ка аж до організації інформаційної блокади.
Безумовно, що намагаючись отримати перева-

гу в різних сферах, технологічно розвинені дер-
жави будуть намагатися впливати на інші держа-
ви. Так, «боротьба культур», на думку М.Лібікі,
не будучи формою озброєного протиборства, ста-
вить своїм завданням культурну експансію, яка
також полегшує застосування психологічної зброї
і, що найголовніше, дає змогу точніше спрогнозу-
вати результати цього застосування. Ще однією
рисою конфліктів нового покоління стало прагнен-
ня до інтелектуального домінування, на відміну
від фізичного домінування в минулому. Бажання
перемогти супротивника не воюючи чи позбави-
ти його можливості чинити опір призвело до ще
однієї форми інформаційної війни – економічно-
го домінування. Об'єднання методів інформацій-
ної й економічної війн, на думку науковця, зумов-
лює такі форми протиборства, як блокування відо-
мостей про економічну потужність та інформацій-
ний імперіалізм, який полегшує транснаціональ-
ним корпораціям, що втратили національні озна-
ки, боротьбу за економічне домінування.
За допомогою комплексного підходу вітчизняним

дослідником А.Фісуном здійснено спробу вивести
синтетичне поняття: інформаційна війна – це ком-
плексний відкритий чи прихований цілеспрямований
інформаційний вплив однієї сторони, чи взаємний
вплив сторін одна на одну, який охоплює систему ме-
тодів та засобів впливу на людей, їхню психіку та по-
ведінку, на інформаційні ресурси та інформаційні сис-
теми з метою досягнення інформаційної переваги в
забезпеченні національної стратегії, здатної привести
до прийняття сприятливих для ініціатора впливу рішень
або паралізувати інформаційну інфраструктуру супро-
тивника з одночасним зміцненням і власним захистом

інформації та інформаційних систем [10, с. 46]. Інфор-
маційна війна припускає порушення, ушкодження,
модифікацію інформаційних ресурсів і знань людей про
самих себе та навколишній світ і впливає на суспільну
думку та думку еліт, заходи дипломатичного характе-
ру, пропагандистські та психологічні кампанії, підривні
акції в галузі культури й політики, дезінформацію та
впровадження в місцеві медіа-канали, проникнення в
комп'ютерні мережі й бази даних, технічне сприяння
дисидентським і опозиційним рухам і надання їм інфор-
маційної підтримки. 
З розвитком технічних засобів, на переконан-

ня українського науковця О.Дубаса, збільшується
число прийомів ведення інформаційної війни: від
«інформаційної боротьби першого покоління», що
розглядалася її авторами як розширення класич-
ної радіоелектронної боротьби, до «інформацій-
ної боротьби третього покоління», під якою розу-
міються операції на основі ефектів [2, с. 71]. Саме
операції на основі ефектів сьогодні є основою ре-
алізації зовнішньої політики розвинених держав
в інформаційну епоху. Основоположним аспектом
інформаційного протиборства було і залишається
прагнення до інформаційної переваги.

Висновки до пропонованого дослідження та
перспективи подальших розвідок у цьому на-
прямі. Теоретико-методологічний аналіз міжна-
родних критеріїв інформаційної безпеки дає змо-
гу виділити два основні підходи до дослідження
цих критеріїв. У рамках першого підходу розгля-
дається техніко-технологічний вимір інформацій-
ної безпеки. Інформаційна війна розуміється як
протиборство інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та здатності державних і комерційних
інформаційних систем забезпечити безпеку інфра-
структури держави в цілому. До техніко-техноло-
гічного виміру, на наш погляд, варто віднести такі
міжнародні критерії інформаційної безпеки:

– захист інформаційних ресурсів від несанкціоно-
ваного доступу з метою забезпечення конфіденційності;

– забезпечення цілісності інформаційних ре-
сурсів шляхом їх захисту від несанкціонованої
модифікації або знищення;

– забезпечення працездатності систем за допо-
могою протидії загрозам відмови в обслуговуванні.

 Другий підхід виходить із гуманітарного вимі-
ру інформаційної безпеки та опису явища інфор-
маційної війни через її вплив на масову свідомість,
маніпулятивний потенціал і психологічний вплив
інформаційних повідомлень. До міжнародних кри-
теріїв інформаційної безпеки гуманітарного вимі-
ру, зокрема, належить:

– захист власної інформації та інформаційних
систем;

– протидія негативному впливу на людську свідомість
з допомогою системи засобів масової комунікації;
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– захист інформаційних ресурсів і знань лю-
дей про самих себе та навколишній світ;

– протидія пропагандистським та психологічним кам-
паніям, підривним акціям у галузі культури і політики.
В умовах інформаційної війни об'єктами руйну-

вання стають ціннісні орієнтири суспільства, націо-
нальний менталітет, суспільний ідеал, а одним з
основних інструментів деструктивного інформацій-
ного впливу стають засоби масової комунікації.
Отже, проблема гарантування інформаційної без-
пеки особистості й суспільства має комплексний
характер і для її розв'язання потрібне системне

об'єднання на державному рівні законодавчих,
організаційних та програмно-технічних засобів.

Темою подальших досліджень у розглянутій
сфері може стати аналіз інформаційних загроз і
вироблення адекватних заходів їх протидії, визна-
чення основних критеріїв захисту вітчизняних
інформаційних систем та формування державної
політики інформаційної безпеки. Усвідомлення існу-
ючих і прогнозування потенційних проблем у сфері
інформаційної безпеки вимагають постійного
вдосконалення критеріїв і технологій інформаційної
безпеки, що перебуває в постійній динамічній ко-
рекції законодавчих актів і технічних засобів.
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