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     «Ақпараттық қауіпсіздік» түсінігі көпшілік ақпараттық революция деп атаған 

ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың кең қарқынмен дамуы басталған 

кезеңнен бастап өзектілік пен маңыздылыққа ие болды. Сол кезден бастап ақпараттық 

технологияларды кеңінен пайдаланбай экономикалық өсу мен дамуды, сондай-ақ 

мемлекеттің өз функциясын тез және сапалы орындауын қамтамасыз ету мүмкін еместігі 

айқын болды. 

     Біздің ойымызша, «ақпараттық қауіпсіздік» түсінігін анықтауға қатысты мәселелерді 

толық және кешенді түрде мазмұндау және оны тұжырымдау үшін бұл мәселені 

қарастыруды ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі аспектілерін анықтаудан бастау қажет. 

     Ақпараттық қауіпсіздік мәселесінде екі негізгі аспектіні бөліп қарастыруға болады. 

Бірінші аспектіге ақпарат пен оның мазмұнына қатысты мәселелер енеді. Бұл ең алдымен 

таратылатын мәліметтердің сипатына, олардың белгілі бір ережелер мен халықаралық 

құқықтық принциптеріне сәйкестігіне қатысты мәселелер, түрлі әдіс-тәсілдермен 

ақпараттарды алу мәселелері және т.б. 

     Екінші аспектіге ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және тарату құралдарына қатысты 

мәселелер енеді. Бұл құралдарға ең алдымен ақпараттық есептеу техникасы 

(компьютерлер), ақпараттық-телекоммуникация жүйелері, ақпаратты жинауды, өңдеуді, 

сақтауды және таратуды қамтамасыз ететін басқа да техникалық құралдар  жатады. Қазіргі 

заманда аталған құралдардың қызметін қамтамасыз ету мәселесі тек қана техникалық 

мәселе болудан қалды. Бүгінде мемлекеттің тез қарқынмен және тұрақты түрде дамуын 

ақпараттық технологиялар мен ақпаратты өңдеу құралдарын кеңінен пайдаланбай жүзеге 

асырудың мүмкін еместігі көпшілікпен мойындалған. Бүгінгі әлемдегі объективтік 

шындық, бұл көлік, энергиямен қамтамасыз ету, несие-қаржы саласы, байланыс, қорғаныс 

жүйесі, құқық қорғау органдары секілді мемлекеттік қызмет етуі үшін аса маңызды 

құрылымдардың өз қызметтерінде ақпараттық технологиялар мен ақпаратты өңдеу 

құралдарына көбірек арқа сүйейтіндігі. Олар мемлекеттік құрылымдармен өңделген 

ақпараттарды біртұтастық, объективтілік, қолжетімділік және қажетті жағдайларда 

құпиялық секілді қасиеттермен қамтамасыз етуі тиіс. Сондықтан да, аталған 

құрылымдардың тиісті деңгейде қызмет етуін қамтамасыз ету өз кезегінде сәйкесінше 

құқықтық реттеуді талап ететін әлеуметтік мәселеге айналуда. 

     Жоғарыда көрсетілген ақпараттық қауіпсіздіктің екі аспектісін ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің барлық мәселелерінде кездестіруге болады. Бұл аспектілерді осылайша 

бөлудің қажеттілігі мынада, себебі олар әртүрлі құқықтық режимді бекітуді талап ететін 

қоғамдық қатынастардың екі түрлі саласын бейнелейді. Ал бұл аспектілерді бірге 

қарастыру ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесін құқықтық реттеу кезінде 

қиындықтар тудыруы мүмкін. 



     Әрине, қауіпсіздіктің өзі жүйелі, көп деңгейлі және сонымен бірге біртұтас құбылыс 

болғандықтан, ақпараттық қауіпсіздіктің өте көп аспектілері бар. Бірақ, біздің ойымызша, 

ақпараттық қауіпсіздік саласындағы көптеген мәселелерді көрсетілген екі аспектіге 

енгізген дұрыс секілді. 

     «Даму түсінігіндегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар: ЮНЕСКО 

перспективалары» деп аталатын ЮНЕСКО Баяндамасында айтылғандай, ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар адамдар қоғамдық өмірдің әр түрлі салаларына қатысу, 

өзара қарым-қатынас жасау, өз өмірлерін ұйымдастыру үшін қолданатын тәсілдерге жаңа 

сипат беру, оны драмалық түрде өзгерту мүмкіндігіне ие.
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 Бұл технологиялар дамудың 

индустриалдық/постиндустриалдық түсініктерін түпкілікті ауыстыратын ақпараттық 

қоғамның үлгісіне негізделген жаңа парадигманың негізін қалыптастырды. Осылайша,  

даму түсінігі ақпараттық технологиямен байланысты болды. Соның нәтижесінде, бұған 

дейін экология саласында көбірек пайдаланылатын тұрақты даму түсінігі тұрақты 

дамудың ақпараттық технологияларға тәуелділігін білдіретін жаңа сипатқа ие болды.   

     Ақпараттық қауіпсіздік түсінігін анықтау кезінде оның тек толық техникалық емес, 

сонымен қатар әлеуметтік құбылысты да білдіретінін түсіну өте маңызды. Осыған 

байланысты ақпараттық қауіпсіздікті ең алдымен ақпаратты қорғауға бағытталған 

техникалық шаралардың, желі аралық экрандар, енуді бақылау жүйелері, антивирустық 

бағдарламалар және басқа да бағдарламалардың және техникалық құралдар мен 

тәсілдердің жиынтығы ретінде қарастыратын бірқатар ғалымдардың көзқарасын дұрыс 

деп мойындауға болмайды
2
. Сөз жоқ, ақпараттық қауіпсіздік ақпаратты рұқсатсыз енуден, 

ұрлаудан, жоюдан және т.б. қорғау үшін арнайы техникалық құралдар мен тәсілдерді 

қолдануды білдіреді. Бірақ көрсетілген ұғымдарды ұқсас деп қарастырмау керек секілді. 

Әйтпесе, ақпараттық қауіпсіздік түсінігі сөзсіз тарылып, ал соған сәйкес ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі тек техникалық құралдар мен тәсілдерді қолдануға 

қатысты қолданылатын болады. Ал шын мәнінде, ақпараттық қауіпсіздік тек ақпаратты 

қорғауға ғана емес, ол сонымен қатар қоғам мен мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз 

етуге бағытталған ұйымдастырушылық, құқықтық және басқа да шаралар.  

     Ақпараттық технологиялар саласындағы прогресс нәтижесінде халықаралық 

қауымдастықтың ақпараттық кеңістігі пайда болды. Көптеген зерттеушілер оны 

киберкеңістік немесе ақпараттық орта деп атайды. Және олар оны адамзат өзінің 

экспаниясын жүзеге асырып жатқан дәстүрлі салалардан – құрлық, жер қойнауы, теңіз, 

әуе, ғарыш кеңістігінен ерекшеленетін сала ретінде айқындайды
3
. «Ақпараттық 

қауіпсіздік» ұғымы ақпараттық кеңістікпен ажырамас байланыста, нақ осы кеңістікте 

ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін қозғайтын қызметтер жүзеге асырылады. Сондықтан 

осы мақалада «ақпараттық кеңістік» ұғымы туралы сұрақты қарастырған орынды.  

     Бүгінде, ақпараттық кеңістік немесе ақпараттық ортаның бірнеше анықтамалары бар. 

Мысалға, БҰҰ Бас Хатшысының баяндамасында, ақпараттық кеңістік жеке ақпаратты 

және ақпараттық-телекоммуникациялық инфрақұрылымды, жекелеген және қоғамдық 

ақыл-ойды қоса алғанда, ақпаратты құрастыру, қайта өңдеу және пайдалануға байланысты 

қызметтер саласы ретінде түсіндіріледі
4
.  

     Сонымен, ақпараттық кеңістікке ақпараттың өзін және ақпаратттық инфрақұрылымды 

құрайтын екі құрамдас бөлік жатады.  
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     Қазіргі таңда киберкеңістікті немесе ақпараттық кеңістікті өте жиі Интернетпен бірдей 

қатар қолданады, алайда, Интернет ақпараттық кеңістіктің маңызды құрамдас бөлігі 

болып табылғанымен, ол онымен шектелмейді және ерекше түрдегі көпсалалы, 

физикалық емес жаһандық бірлестікті білдіреді. Сонымен, ақпараттық кеңістікті 

ақпараттың өзі, ақпаратты құрастыру, жинау, іздеу, өңдеу, сақтау және таратуға қатысты 

қарым-қатынас, сондай-ақ ақпараттық инфрақұрылым, соның ішінде компьютерлер мен 

ақпараттық-телекоммуникация жүйелері кіретін қызмет саласы ретінде айқындауға 

болады. 

     «Ақпараттық қауіпсіздік» түсінігін қарастыруға қайта көшсек. Аталған ұғым 

анағұрлым күрделі құбылысты білдіреді. Нақ сол себепті «ақпараттық қауіпсіздік» 

түсінігін тұжырымдаудың әр түрлі әдістері бар.  

     Мысалға, БҰҰ Бас Хатшысының баяндамасында, ақпараттық қауіпсіздік – ақпараттық-

телекоммуникациялық инфрақұрылымда және біртұтастық, объективтілік, қол жетімділік 

және құпиялық секілді қасиеттерімен ақпараттық өзін қоса алғанда, жалпы ақпараттық 

кеңістіктегі тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің басты мүдделерінің қорғалуының жай-

күйі. 
5
 Осы анықтамада біздер жоғары да қарастырып кеткен ақпараттық қауіпсіздіктің екі 

аспектісі көрініс табады, алайда бұл аспектілер анық емес, сол себепті анықтаманы 

қолдану кезінде қиындықтарды тудыруы мүмкін. 

     Ресей зерттеушісі В.Н.Лопатиннің ұсынған анықтамасында қауіпсіздік түсінігіне 

қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың жиынтығы 

ретіндегі ережелер көрсетілмеген. Аталған анықтамада, ақпараттық қауіпсіздік 

ақпараттық салада ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерден мемлекеттің ұлттық мүдделері 

қорғалуының жай-күйі ретінде түсіндіріледі 
6
.  

     1998 ж. 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақпараттық қауіпсіздік – мемлекеттік 

ақпараттық ресурстардың, сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен 

қоғам мүдделері қорғалуының жай-күйі болып табылады. 
7
 

     Кейбір авторлар  «ақпараттық қауіпсіздік» түсінігін кең және тар мағынада 

тұжырымдайды: ақпараттық қауіпсіздік кең мағынада әрбір азамат, қоғамдық ұйым, 

жалпы жекелеген мемлекет ақпаратының, ақпараттық ресурстардың және ақпараттық 

каналдардың қорғалуының жай-күйін білдіреді. Тар мағынада ақпараттық қауіпсіздік – 

азамат, қоғам мен мемлекеттің өмірлік маңызы бар мүдделерін қорғау үшін,  әскери 

мағынада қолданылатын ақпараттық ресурстарды, каналдарды, деректер базаларын, 

оларды өңдеу мен сақтауды қорғауға қатысты әскери қауіпсіздіктің бір бөлігі.
8
 

    Жоғары да мазмұндалғандардың негізінде, өз мақаламды қорытындылай келе, 

«ақпараттық қауіпсіздік» түсінігінің мынадай анықтамасын ұсынуға болады деп 

санаймын. Ақпараттық қауіпсіздік – бұл адамның, қоғам мен мемлекеттің тұрақты 

дамуына кедергі келтіретін, адамның дүниетанымына жағымсыз әсер ететін 

ақпараттардан, зиянды және құқыққа қайшы сипаттағы ақпараттан адамның, қоғамның 

және мемлекеттің қорғалуының жай-күйі. Сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік 

компьютерлер мен ақпараттық-телекоммуникациялық инфрақұрылымның, ондағы 

ақпараттардың, ақпараттық инфрақұрылымның қорғалуының жай-күйі. 
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