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ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

У статті висвітлено сучасні тенденції фінансування інформаційної безпеки. Встановлено, що основними напрямками 

фінансування виступають: культура, кінематографія, міжнародний імідж, телебачення та радіомовлення, преса. Пріоритетним 

напрямком фінансування є забезпечення реалізації заходів щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, формування 

єдиної інформаційної інфраструктури Міністерства оборони. Визначено, що від фінансування заходів у сфері інформаційної 

безпеки становить підґрунтя розвитку інформаційної інфраструктури та захисту інформаційного простору України. Доведено, 

що в Україні активізується розвиток формування міжнародного іміджу, створено систему інформаційної безпеки, де 

скоординовані дії та заходи суб’єктів інформаційної безпеки забезпечують захист інформаційного простору. Нормативна база 

слугує основою фінансової складової реалізації заходів у сфері інформаційної безпеки України, що на сьогодні детально визначає 

повноваження суб’єктів, а тому є підґрунтям для фінансування їх дій.  

Ключові слова: інформаційна війна, інформаційна безпека, фінансове забезпечення, суб’єкти інформаційної безпеки, система 

інформаційної безпеки.  

 

Постановка проблеми. Існуючі воєнно-

політичні виклики в Україні здійснюють цілес-

прямований інформаційний та психологічний 

вплив на суспільство, становлячи загрозу деста-

білізації соціально-політичного стану. Відсут-

ність заходів у сфері інформаційної безпеки та їх 

фінансування можуть призвести до внутрішніх 

загострень між етнічними групами та внутрішніх 

конфліктів населення. Формування позитивного 

міжнародного іміджу України є одним з пріори-

тетних напрямків забезпечення інформаційної 

безпеки держави. Тому актуальним виступає 

проблематика фінансового забезпечення інфор-

маційної безпеки, як основи для досягнення цілей 

держави щодо захисту інформаційного простору 

України та формування позитивного міжнарод-

ного іміджу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
На сьогодні фінансове забезпечення інформацій-

ної безпеки залишається не достатньо дослідже-

ним, не зважаючи на численні праці науковців у 

сфері інформаційної безпеки. Відтак, варто відз-

начити праці таких вчених: А. Дацюк, В. 

Садовський, О. Полторак, Р. Марутян [1], Ю. 

О. Горбань [5], О. Дзьобань [6], О. Соснін [6], 

М.А.Дмитренко [7], Я.Малик [10], Є.М. Мануйлов, 

Ю. Ю. Калиновський [11], М. М. Нікіфоров, І. В 

Пампуха, В. М. Лоза [12], Т. В. Черненко [15], В. 

Т. Шатун, О. В. Гладун [16] та інші вчені.  

Мета статті полягає у визначенні сучасних тен-

денцій фінансування інформаційної безпеки України.  

Основні результати дослідження. 
Інформаційна безпека виступає частиною наці-

ональною безпеки держави. Інформаційна сфера 

все більш перетворюється в арену міжнародного 

суперництва, що створює небезпеку для наці-

ональних інтересів. Глобальна інформатизація і 

розвиток Інтернету привели до того, що інфор-

маційна інфраструктура країн і національних 

інформаційних ресурсів виявилися досить ураз-

ливими об'єктами впливу з боку іноземних дер-

жав, терористичних організацій, кримінальних 

груп і окремих зловмисників. Загроза міжнарод-

ного інформаційного тероризму й інформацій-

них воєн стали невід’ємними геополітичними 

факторами. Тому виявлення й аналіз загроз 

інформаційної безпеки України, вироблення і 

вживання заходів, необхідних для адекватної 

відповіді на них, повинні розглядатися як най-

важливіші пріоритети національної безпеки [12, 

с. 135].  Відтак, у роботі наголошено, що основни-

ми загрозами виступають поширення ідей полі-

тичного екстремізму, загострення етнічних і 

релігійних протиріч в напрямі набуття ними 

форми етнічних та міжконфесійних конфліктів, 

недостатня розвиненість національної інформа-

ційно-комунікаційної інфраструктури, інформа-

ційна війна Російської Федерації проти України, 

спроби дезінформації громадян України, вико-

ристання проти них інформаційно-психологіч-

них маніпулятивних технологій та інші [1, с. 9-10].   

На сьогодні гібридний характер військового 

конфлікту, що загрожує інформацій сфері 

життя українського суспільства, потребує від 

держави протистояти різним формам 

інформаційної війни у різних сферах.  
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Інформаційна сфера все більш перетворюється 

в арену міжнародного суперництва, що створює 

небезпеку для національних інтересів. Глобальна 

інформатизація і розвиток Інтернету привели до 

того, що інформаційна інфраструктура країн і 

національних інформаційних ресурсів виявилися 

досить уразливими об'єктами впливу з боку іно-

земних держав, терористичних організацій, 

кримінальних груп і окремих зловмисників. 

Загроза міжнародного інформаційного терори-

зму й інформаційних воєн стали невід’ємними 

геополітичними факторами. Тому виявлення й 

аналіз загроз інформаційної безпеки України, 

вироблення і вживання заходів, необхідних для 

адекватної відповіді на них, повинні розгляда-

тися як найважливіші пріоритети національної 

безпеки [7, с. 6]. Відповідно вироблення заходів 

у сфері інформаційної безпеки потребує 

суттєвих обсягів фінансування.  

Застосування Російською Федерацією 

технологій гібридної війни проти України пе-

ретворило інформаційну сферу на ключову аре-

ну протиборства. Саме проти України Росій-

ська Федерація використовує найновіші інфор-

маційні технології впливу на свідомість грома-

дян, спрямовані на розпалювання національної 

і релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної 

війни, зміну конституційного ладу насильниць-

ким шляхом або порушення суверенітету і 

територіальної цілісності України [14].  

В Україні було прийнято рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 29 

грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної 

безпеки України» [14]. Крім цього, прийнято 

Закон України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» № 2163-VIII від 

08.07.2018 [13]. Відповідно Статті 13 Закону [13] 

джерелами фінансування робіт і заходів із 

забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту є 

кошти державного і місцевих бюджетів, власні 

кошти суб’єктів господарювання, кредити 

банків, кошти міжнародної технічної допомоги 

та інші джерела, не заборонені законодавством. 

Основними суб’єктами національної системи 

інформаційної безпеки відповідно Доктрині [14] 

є: Кабінет Міністрів України, Міністерство 

інформаційної політики України, Міністерство 

закордонних справ України, Міністерство оборо-

ни України, Міністерство культури України, Дер-

жавне агентство України з питань кіно, Націо-

нальна рада України з питань телебачення і радіо-

мовлення, Державний комітет телебачення і ра-

діомовлення України, Служба безпеки України, 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, розвідувальні органи Укра-

їни. Ці суб’єкти забезпечують розробку та реалі-

зацію заходів, визначають обсяги фінансування відпо-

відно напрямку інформаційної безпеки України.  

Відповідно до Закону України «Про націо-

нальну безпеку України» Статті 35 Фінансове 

забезпечення сектору безпеки і оборони перед-

бачає фінансування складових сектору безпеки 

і оборони за рахунок і в межах коштів, визна-

чених у Законі України про Державний бюджет 

України на відповідний рік, а також з інших не 

заборонених законодавством джерел. Обсяг ви-

датків на фінансування сектору безпеки і обо-

рони має становити не менше 5 відсотків запла-

нованого обсягу внутрішнього валового про-

дукту, з яких не менше 3 відсотків – на фінан-

сування сил оборони. Таким чином, фінансове 

забезпечення інформаційної безпеки України 

закріплено законодавчо [8].  

У табл. 1 відображено динаміку видатків на 

інформаційну політику в Україні у 2016-2018 

роках за програмною класифікацією.  
Код бюджетної 

класифікації 
Показники 

Виконання Темп росту, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

3800000 Міністерство інформаційної політики України 112,42 245,02 857,62 117,95 250,02 

3801000 
Апарат Міністерства інформаційної політики 

України 
112,42 245,02 857,62 117,95 250,02 

3801010 
Керівництво та управління у сфері 

інформаційної політики 
4,75 10,92 17,06 129,74 56,19 

3801020 

Виробництво та трансляція телерадіопрограм 

для державних потреб, збирання, обробка та 

розповсюдження офіційної інформаційної 

продукції, фінансування системи державного 

іномовлення України 

107,67 200,50 482,28 86,22 140,54 

3801030 
Здійснення заходів у сфері захисту 
національного інформаційного простору 

0,00 33,60 358,29 100,00 966,34 

Табл. 1 Динаміка видатків зведеного бюджету на інформаційну політику в Україні у 2016-2018 роках, млн. грн. 

Джерело: розраховано автором на основі [2-4].  
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Важливо відзначити суттєвий ріст обсягів 

видатків зведеного бюджету упродовж 2017-

2018 років, зокрема на виробництво та трансля-

цію телерадіопрограм для державних потреб, 

збирання, обробку та розповсюдження офіцій-

ної інформаційної продукції, фінансування сис-

теми державного іномовлення України. У 2017 

році фінансувалися заходи у сфері захисту на-

ціонального інформаційного простору, а у 2018 

році обсяги фінансування збільшилися на 

324,69 млн. грн., що свідчить про активізацію 

інформаційної політики в Україні. Отже, мож-

на стверджувати про розвиток нормативно-

правової бази як основи для фінансування 

інформаційної політики та заходів у галузі 

інформаційної безпеки України.  

У табл. 2 відображено динаміку фінансування 

заходів суб’єктів реалізації інформаційної 

політики України у 2016-2018 роках.  

 
Показники Роки Темп зросту, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

Міністерство закордонних справ України, 

зокрема:  
2 809,49 3 609,06 4 104,34 28,46 13,72 

Фінансова підтримка забезпечення 

міжнародного позитивного іміджу України, 

забезпечення діяльності Українського інституту, 

заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які 

проживають за межами України 

6,06 43,83 49,92 623,03 13,91 

Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України, зокрема: 
1 325,41 1 623,24 847,37 22,47 -47,80 

Виробництво та трансляція телерадіопрограм 

для державних потреб 
820,45 0,00 0,00 -100,00 0,00 

Фінансова підтримка Національної суспільної 

телерадіокомпанії України 
0,00 1 093,32 776,52 100,00 -28,98 

Міністерство культури України, зокрема: 2 655,42 4 213,37 6 336,26 58,67 50,38 

Виробництво (створення) та розповсюдження 

фільмів патріотичного спрямування 
0,00 0,00 494,19 0,00 100,00 

Фінансова підтримка друкованих періодичних 

видань культурологічного напрямку, газет 

мовами національних меншин 

7,32 7,31 6,85 -0,10 -6,32 

Державне агентство України з питань кіно, 

зокрема: 
260,49 515,81 524,43 98,02 1,67 

Державна підтримка кінематографії 0,00 0,00 511,72 0,00 100,00 

Створення та розповсюдження національних 

фільмів, фінансова підтримка державного 

підприємства "Національний центр Олександра 

Довженка" 

251,52 496,35 0,00 97,34 -100,00 

Міністерство оборони України, зокрема: 58 

099,16 

68 

858,78 

94 

957,95 
18,52 37,90 

Видатки для Міністерства оборони України на 

реалізацію заходів щодо підвищення 

обороноздатності і безпеки держави 

0,00 1 839,16 7 654,76 100,00 316,21 

Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення, зокрема: 
28,43 47,54 104,96 67,25 120,77 

Керівництво та управління здійсненням 

контролю у сфері телебачення і радіомовлення 
28,43 47,54 104,96 67,25 120,77 

Табл. 2 Динаміка фінансування заходів суб’єктів реалізації інформаційної політики України у 2016-2018 роках, млн. грн. 

Джерело: розраховано автором на основі [2-4].  

 

Можна відзначити суттєвий ріст видатків на 

фінансування усіх аспектів інформаційної без-

пеки в Україні. Найбільшими темпами зросли 

видатки на фінансову підтримку забезпечення 

міжнародного позитивного іміджу України, 

фінансову підтримку Національної суспільної 

телерадіокомпанії України, видатки для Мініс-

терства оборони України на реалізацію заходів 

щодо підвищення обороноздатності і безпеки 

держави, видатки для реалізації заходів 
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Національної ради України з питань телеба-

чення і радіомовлення, зокрема керівництво та 

управління здійсненням контролю у сфері 

телебачення і радіомовлення. Якщо розглянути 

структуру видатків у 2018 році, то найбільшу 

частку зайняли видатки на заходи Міністерства 

оборони України з питань підвищення безпеки 

(73,19%), суттєву частку також зайняли витра-

ти для фінансування Національної суспільної 

телерадіокомпанії України (7,42%), Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України 

(8,10%), виробництво (створення) та розповсюд-

ження фільмів патріотичного спрямування 

(4,73%), Державного агентства України з питань 

кіно (5,01%). Отже, в Україні починає фінансу-

ватися інформаційна політика, яка спрямована на 

реалізацію заходів у таких сферах: культура, 

кінематографія, міжнародний імідж, телебачення 

та радіомовлення, преса.  

У межах діяльності Міністерства оборони 

створено Управління інформаційних технологій, 

що його відокремленим підрозділом, який приз-

начений у мирний час та особливий період для 

забезпечення реалізації державної політики щодо 

інформаційної безпеки, кібербезпеки та інформа-

тизації у системі Міністерства оборони, організа-

ції та координації заходів щодо впровадження 

новітніх інформаційних технологій, формування 

єдиної інформаційної інфраструктури Міністер-

ства оборони, впровадження, відповідно до зако-

ну, космічну діяльність у сфері оборони та 

національної безпеки України [9].  

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

фінансова складова забезпечення інформаційної 

безпеки в Україні залежить від розвитку норма-

тивно-правової бази та діяльності суб’єктів 

національної системи інформаційної безпеки, що 

повинні скоординовано працювати задля подо-

лання загроз національним інтересам в інформа-

ційні сфері та захисту від руйнівних інформа-

ційно-психологічних впливів суспільства Укра-

їни. Основними напрямками вдосконалення фі-

нансового забезпечення повинні стати: чітке пла-

нування та прогнозування заходів та їх фінансу-

вання, поступове зростання обсягів видатків у 

ключових сферах захисту інформаційного прос-

тору України, фінансування розвитку інфор-

маційної інфраструктури.
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Прав Р.Ю. 

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

В статье освещены современные тенденции финансирования информационной безопасности. Установлено, что 

основными направлениями финансирования выступают: культура, кинематография, международный имидж, 

телевидения и радиовещания, пресса. Приоритетным направлением финансирования является обеспечение 

реализации мероприятий по внедрению новейших информационных технологий, формирование единой 

информационной инфраструктуры Министерства обороны. Определено, что от финансирования мероприятий в 

сфере информационной безопасности составляет основу развития информационной инфраструктуры и защиты 

информационного пространства Украины. Доказано, что в Украине активизируется развитие формирования 

международного имиджа, создана система информационной безопасности, где скоординированные действия и меры 

субъектов информационной безопасности обеспечивают защиту информационного пространства. Нормативная 

база служит основой финансовой реализации мероприятий в сфере информационной безопасности Украины, на 

сегодня подробно определяет полномочия субъектов, а потому является основой для финансирования их действий. 

Ключевые слова: информационная война, информационная безопасность, финансовое обеспечение, субъекты 

информационной безопасности, система информационной безопасности. 

 

Prav R.  

FINANCIAL COMPONENT PROVIDING STATE INFORMATION SECURITY 

In the article the modern tendencies of information security financing are highlighted. It is established that the main areas of 

financing are culture, cinema, international image, television and radio, press. The priority direction of financing is ensuring 

implementation of measures for the implementation of the latest information technologies, formation of a common information 

infrastructure of the Ministry of Defense. It is determined that financing of activities in the field of information security is the 

basis for the development of information infrastructure and protection of Ukraine's information space. It is proved that the 

development of the formation of an international image is intensifying in Ukraine, and an information security system is being 

established, where coordinated actions and actions of the subjects of information security provide protection of the information 

space. The normative base serves as the basis for the financial component of the implementation of measures in the field of 

information security of Ukraine, which today defines in detail the powers of the subjects, and therefore is the basis for financing 

their actions. 

Key words: information warfare, information security, financial security, subjects of information security, information security 

system. 
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