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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ  

В ЕЛЕКТРОННІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Доведено, що основним засобом, який забезпечить адекватність інформаційних ресурсів 

електронної економічної діяльності розвитку соціально-економічних відносин є контроль якості 

процесів документування як основи глобального інформаційного простору. Визначено напрямки 

вирішення проблем оцінювання якості формування інформаційних ресурсів у процесі 

документування, а саме: розробка інструментарію оцінки ефективності функціонування 

складових системи – якісна оцінка; розробка інструментарію методів математичного 

моделювання – кількісна оцінка. Запропоновано якісну оцінку документування електронної 

економічної діяльності здійснювати через систему показників ефективності: ефективність 

системи комунікації; ефективність управління документами; ефективність управління 

потоками робіт; ефективність управління взаємодією. Розроблено концепцію контролю якості 

процесу документообігу в електронній економічній діяльності до компонентів якої належать: 

рівні документообігу; форми адекватності інформації; споживча якість документообігу; 

атрибути якості; тип надходження даних; стан системи контролю; організаційні рівні процесу 

документування; атрибути якості, показники споживчої якості; тип системи документообігу; 

тип надходження даних; стан системи контролю. Обґрунтовано складові контролю систем 

документообігу суб’єктів електронної економічної діяльності. Визначено компоненти ІТ-аудиту 

системи документообігу електронної економічної діяльності: комплаєнс-аудит; аудит системи 

внутрішнього контролю; детальний багаторівневий аналіз; корпоративна методологія оцінки 

ризиків. Обґрунтовано етапи та способи обробки операцій електронної економічної діяльності 

при проведенні контролю технічного стану систем електронної економічної діяльності. 

Ключові слова: електронна економічна діяльність; документування; контроль якості; 

ІТ-аудит; загрози. 

 

Актуальність теми. На всіх стадіях життєвого циклу електронної економічної діяльності виникає 

безліч питань, одним із яких є підвищення якості інформації. Як відомо, інформація, що функціонує в 

інформаційних системах на ринку інформаційних послуг, має свої складові: сектор ділової інформації, 

що представляє правову, юридичну, біржову, фінансову, економічну, статистичну, комерційну 

інформацію; сектор науково-професійної інформації; сектор масової споживчої інформації та сектор 

соціально-політичної інформації. В умовах розширеного впливу інформаційної магістралі на 

функціонування господарського об’єкта, особливо в межах складних ринкових відносин, 

адміністративна та оперативна діяльність організації все більше залежить від якості процесів 

документування та документообігу [1]. 

Бізнес рухається вперед та змінюється швидше, ніж адаптуються внутрішні допоміжні процеси, але 

це не означає, що їх не потрібно адаптувати [2]. Сучасна соціально-економічна ситуація вимагає пошуку 

оптимальних шляхів інформатизації суспільства та входження України у світовий інформаційний 

простір. Першочергового значення набуває вирішення багатоаспектної проблеми інформаційного 

забезпечення управління, внаслідок чого процеси документування операцій електронної економічної 

діяльності потребують подальшого впорядкування. Інформатизація вимагає постійного збільшення 

обсягів інформації, що передається від суб’єкта до суб’єкта та транслюється суспільству в цілому, а 

глобалізація сприяє нівелюванню мовних та територіальних обмежень на передачу інформації різного 

характеру, визначає умови загальної доступності інформації, її відкритості та публічності [3, c. 186]. 

Засобом, що забезпечить адекватність інформаційних ресурсів розвитку соціально-економічних 

відносин, є контроль якості процесів документування як основи глобального інформаційного простору. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи теоретико-методологічні засади контролю 

якості інформаційного забезпечення управління науковці акцентують увагу на практичному 

інструментарії контролю, розглядаючи його як функцію антикризового управління підприємством [4]; на 

різноманітних аспектах прояву комунікаційної природи контролю в управлінській діяльності [5, c. 179]; 

на вивченні людського фактора в організації [6]; на вирішенні питань оцінки якості інформаційних 

ресурсів у системі внутрішнього контролю [7]; на функціях захисту входу до бізнес-процесів електронної 

торгівлі, враховуючи доступ до активів та інформації підприємства [8]. Окремі автори розглядають 

контроль якості інформаційного забезпечення управління як систему, що утворюється з таких елементів: 

якість продукції; якість праці; якість менеджменту та якість облікової інформації [9, c. 458; 10]. 
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Заслуговує на увагу погляд, згідно з яким, предметом внутрішнього контролю є інформація щодо 

об’єкта контролю, через яку організовується систематичний взаємозв’язок між стратегією, ресурсами і 

стратегією підприємства [11]. На думку О.Антаненкової, основними елементами внутрішнього контролю 

процесу документування є мережа контролю, оцінка ризиків, процедури внутрішнього контролю, 

інформація і комунікація, оцінка внутрішнього контролю [12]. 

Питання контролю якості формування інформаційних ресурсів у системі документообігу та якості 

системи первинного обліку й на сьогодні залишаються поза увагою наукової спільноти. На етапі 

документування господарських процесів суб’єктів господарювання, в тому числі й електронного сектору 

економіки, та обробки, отриманої під час первинного спостереження інформації, створюються всі 

ресурси економічної інформації, що циркулює у глобальному інформаційному просторі. Наявність 

проблем розвитку соціально-економічних відносин, необхідність удосконалення моделей облікового 

процесу, відповідно до сучасних інформаційних потреб, оптимізації інформаційного ризику й усунення 

наслідків загроз економічної та інформаційної безпеки актуалізують потребу оновлення теоретико-

методологічних засад контролю якості документаційних процесів в електронному середовищі суспільно-

економічних відносин. Тому метою статті є напрацювання теоретико-методологічних засад контролю 

якості процесу документування в електронному секторі економіки. 

Викладення основного матеріалу. В умовах, коли проблеми зниження якості інформації та 

підвищення інформаційного шуму все гостріше постають перед системою управління, контролю має 

підлягати не лише вхідна інформація, а й процес її обробки. Динамічність розвитку процесу 

документування під впливом глобалізації та інформатизації вимагає постійного вдосконалення системи, 

відповідно до вимог суспільства. Тому контроль якості формування інформаційного забезпечення 

«вимагає планування подальшого вдосконалення, оскільки без реалізації функції планування зникає 

контроль, тому що отриманий результат не надає можливості порівнювати, а планування неможливе без 

попереднього аналізу» [13, c. 60]. Якість інформації – сукупність властивостей, що відображають ступінь 

придатності конкретної інформації про об’єкти та їх взаємозв’язки для досягнення цілей, що постають 

перед користувачем [14]. 

Перші спроби використання математичного інструментарію в оцінці якості інформаційних ресурсів 

належали до всієї сукупності даних, враховуючи звітні форми, статистичні дані, податкові розрахунки та 

управлінську комерційну інформацію облікової інформації. 

Разом з тим, цілком очевидним є те, що якість вихідних ресурсів є похідною від якості первинного 

спостереження, тому виникла нагальна потреба у розробці методологічних засад оцінки якості процесу 

документування в системі контролю підприємства, які необхідно застосовувати.  

Методологія оцінки якості має базуватися на вимогах користувачів облікової інформації та тенденцій 

розвитку бізнес-процесів, оскільки вона визначає життєздатність стратегічних рішень. Основними 

специфічними особливостями контролю інформаційного середовища підприємства, на думку 

К.П. Приступи, є: 

– тривалість здійснення контролю орієнтується на терміни основних операційних циклів; 

– результати проведення контролю задовольняють потреби центрів відповідальності та окремих 

користувачів щодо оперативності реагування та усунення відхилень; 

– методика здійснення ґрунтується на фактичних оглядах і перевірках, що робить простою її для 

застосування всіма зацікавленими особами; 

– передача результатів спостережень та перевірок дозволяє оцінити роботу певних служб на окремих 

етапах господарювання [15, c. 75]. 

Проблема оцінки якості формування інформаційних ресурсів у процесі документування має 

вирішуватися за двома напрямками. По-перше, вона потребує розробки інструментарію оцінки 

ефективності функціонування складових системи – якісна оцінка; по-друге – вимагає застосування 

інструментарію методів математичного моделювання – кількісна оцінка. 

Згідно з розробленою методикою документування, якісну оцінку доцільно здійснювати через 

систему показників ефективності: ефективність системи комунікації; ефективність управління 

документами; ефективність управління потоками робіт; ефективність управління взаємодією. 

З причин відсутності конкретного визначення ефективності ускладнюється не лише використання 

цієї категорії, а й визначення її місця в економічній науці загалом. Сьогодні не існує загальновизнаної 

методики визначення економічної ефективності створення, функціонування та оцінки якості систем 

документування. Окремі методики та пропозиції, що зустрічаються в літературних джерелах, полягають 

у спробах без будь-яких виправлень пристосувати існуючі методики оцінки ефективності запровадження 

бізнес-проектів до вельми специфічної сфери комерції, що здійснюється за допомогою мережі Інтернет. 

Тому, перш ніж виокремити проблему оцінки ефективності процесів документування, надамо власне 

бачення даного феномену. 
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Сьогодні очевидним стає, що проблема оцінки ефективності діяльності виникає, перш за все, перед 

первинними господарюючими суб’єктами, які володіють ресурсами, та, виявляючись потенційними 

інвесторами, намагаються отримати вигоду та задовольнити свої потреби. Підприємства та організації 

сьогодні є первинними господарюючими суб’єктами, а держава – головою економічної системи, що 

регулює господарські відносини між суб’єктами. Тому проблему оцінки ефективності необхідно 

розглядати як з позиції користі для підприємства, так і з позиції ефективності економічної системи 

взагалі. Саме такий підхід покладено в основу при формуванні фундаментальних критеріїв та 

інструментарію оцінки ефективності документування в системі електронного документообігу. 

Для розробки методологічних засад оцінки ефективності процесу документування на підприємстві 

ключове значення має вірність концепції, на базі якої сформульовано адекватне відображення об’єкта та 

обґрунтованість відбору суттєвих ознак і зв’язків реєстрованого господарського явища (табл. 1). До 

компонентів цієї концепції належать: організаційні рівні процесу документування; атрибути якості, 

показники споживчої якості; тип системи документообігу; тип надходження даних; стан системи 

контролю. Інформаційні технології документування є дієвим інструментом прийняття стратегічних 

управлінських рішень, який створює підґрунтя для формування системи контролю. За сучасних умов 

розвитку ІТ-індустрії для забезпечення ефективного розвитку компанії важливим є застосування 

передових інструментів оптимізації діяльності [16]. Серед зазначених вище інструментів оптимізації 

автоматизованої інформаційної системи все більшого значення набуває аудит інформаційних технологій 

(ІТ-аудит), який забезпечує інформаційну цілісність підприємства та дозволяє керувати життєвим 

циклом інформації. Застосування ІТ-аудиту дозволяє своєчасно виявити проблемні питання 

функціонування ІТ-інфраструктури компанії та вжити оперативних заходів щодо їх усунення [17]. 

У зв’язку з широким застосуванням автоматизованих інформаційних мереж та систем 

документування, під час контролю якості процесів документування постає завдання розробки технології 

контролюючої роботи з використанням спеціальних методів та інформаційно-комунікаційних 

технологій. Відповідно до загальних аспектів побудови організаційно-економічних систем контрольні 

системи мають містити низку обов’язкових складових, які забезпечать виконання контрольних функцій 

та здатні надати впевненості в якості та ефективності контрольованих систем документування операцій 

електронної економічної діяльності (рис. 1). 

 

Таблиця 1 

Концепція контролю якості процесу документообігу в електронній економічній діяльності 

 

№ 

з/п 
Елемент концепції Характеристика 

1 2 3 

1. Рівні документообігу 

1.1 Суспільний Документообіг на рівні глобальних геополітичних структур, що 

забезпечує макрорівень управління, а також інформаційні потреби 

суспільства 

1.2 Адміністративний Комплексна система документообігу, що враховує документопотоки всіх 

структурних підрозділів підприємства та забезпечує процедури 

тактичного планування та стратегічного управління 

1.3 Виробничий Процес документування, що відбувається в місцях здійснення 

господарських операцій та забезпечує оперативне управління процесом 

виробництва 

2. Форми адекватності інформації 

2.1 Синтаксична Відображає формально-структурні характеристики інформації, сприяє 

сприйняттю зовнішніх структурних характеристик, тобто синтаксичної 

сторони інформації та не зачіпає її смислового змісту. На синтаксичному 

рівні враховуються тип носія і спосіб подання інформації, швидкість 

передачі та обробки, розміри кодів представлення інформації, надійність 

і точність перетворення цих кодів тощо. Інформацію, розглянуту лише з 

синтаксичних позицій, зазвичай, називають даними, оскільки при цьому 

не має значення смислове навантаження 

2.2 Семантична Визначає ступінь відповідності образу об’єкта і самого об’єкта. 

Семантичний аспект передбачає врахування смислового змісту 

інформації. На цьому рівні аналізуються ті відомості, які відображає 

інформація, встановлюються змістовні зв’язки між кодами подання 

інформації 
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Закінчення табл. 1 

1 2 3 

2.3 Прагматична  Вона відображає ставлення споживача до інформації та відповідність 

інформації цільовій функції діяльності системи. Виявляються 

прагматичні властивості інформації, за наявності єдності інформації 

(об’єкта), користувача і мети управління. Прагматичний аспект 

пов’язаний з цінністю, корисністю інформації при прийнятті споживачем 

рішення для досягнення своєї мети. З цієї точки зору аналізуються 

споживчі властивості інформації 

3. Споживча якість документообігу 

3.1 Вимір апперцепції Залежність сприйняття документа від минулого досвіду, від загального 

змісту психічної діяльності людини та її особистісних та індивідуальних 

особливостей 

3.2 Тезаурус користувача Сукупність відомостей, якими володіє користувач або система 

3.3 Корисність  Ємність пам’яті, продуктивність комп’ютера, швидкість передачі даних, 

час, що витрачається на введення та обробку інформації  

4. Атрибути якості 

4.1 Статичні Характеризують інформацію поза контекстом її використання: заповненість 

атрибутів, відповідність форматам, бізнес-правилам і реальності 

4.2 Прикладні  Своєчасність (це наявність інформації в необхідний момент часу), 

доступність (здатність забезпечити належний рівень сприйняття інформації 

документа користувачами) та актуальність (контроль ступеня зацікавленості 

користувачів у наявності певних інформаційних сукупностей) 

4.3 Презентаційні  Дозволяють перейти від змістовного сприйняття інформації до її 

формального визначення  

5. Тип надходження даних 

5.1 Потоковий   Верифікація даних (інформації) в режимі реального часу 

5.2 Розподілений Пакетна обробка документів розподілена за стадіями виробництва, 

структурними підрозділами, звітними періодами 

5.3 Динамічний  Кластеризація документів по базах даних за ознакою часу  

 6. Стан системи контролю 

6.1 Внутрішній 

контроль 

Контрольні процедури документування здійснюються в системі 

внутрішнього контролю та відповідають етапам життєвого циклу документів  

6.2 ІТ-аудит Обстеження стану інформаційних технологій організації для виявлення 

рівня автоматизації основних бізнес-процесів, визначення ризиків та їх 

впливу на діяльність 

 

 
 

Рис. 1. Складові контролю систем документообігу суб’єктів електронної економічної діяльності 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ  

Функціональна частина  

Економіко-

математичні моделі 

Економіко-

організаційні моделі 

Методи контролю  Процедури 

контролю  

Штучний інтелект  

Забезпечуюча частина  

Інформаційне 

забезпечення 

Програмне забезпечення Технічне 

забезпечення 



ISSN 1728-4236        ВІСНИК ЖДТУ. 2017. № 2 (80) 

113 

Деякі автори вважають, що об’єктами контролю мають бути чинники впливу на структуру власності: 

варіант приватизації; розміри фірми; галузева приналежність; структура власності; економічні 

характеристики підприємства [18, c. 191]. Такий підхід значно звужує функції контролю, оскільки, перш 

за все, коло об’єктів контролю має містити процес документообігу, як базову складову системи 

управління підприємством. 

Залежно від бізнес-процесів, у яких споживається інформація, варто сфокусуватися на статичному, 

прикладному та презентаційному атрибутах якості. Запровадження вимірів якості процесу 

документування – необхідний і реальний крок на шляху до його підвищення. Проте всі означені критерії 

є досяжними виключно за умов функціонування на підприємстві ІТ-аудиту. 

Електронний документообіг будується за параметрами і вимогами, що притаманні будь-якій системі 

інформаційних технологій. Тому цілком виправданим є те, що система електронного документообігу має 

контролюватися через сучасний інструментарій ІТ-аудиту. 

ІТ-аудит системи документообігу вирішує такі завдання: 

1. Підвищення якості та надійності системи інформаційних технологій. 

2. Зниження витрат на створення, модернізацію та експлуатацію системи електронного 

документообігу. 

3. Мінімізація кількості відмов та часу простоїв інформаційної системи. 

4. Зниження ризику невідповідного та неефективного використання системи, її модернізація та 

експлуатація. 

На відміну від мануальних облікових систем контролю документообігу, в яких записи фіксуються на 

паперових носіях, ІТ-аудит виключає можливість знищення, підробки, заміни документів і регулює 

питання безпеки та надійності облікових систем. ІТ-аудит вирішує суто технічно питання, що мають 

ключове відношення до бухгалтерського обліку та, безпосередньо, впливають на оцінку ризику системи 

внутрішнього контролю. 

ІТ-аудит електронного документообігу містить такі компоненти: 

1. Комплаєнс-аудит – оцінка ступеня відповідності системи електронного документообігу вимогам 

корпоративних та/або зовнішніх стандартів, а також готовність системи до проходження 

сертифікаційного аудиту [19]. 

2. Комплаєнс-аудит – оцінка адекватності системи електронного документообігу цілям забезпечення 

результативного та раціонального використання інвестицій у інформаційні технології. 

3. Аудит системи внутрішнього контролю – ситуаційне моделювання, що дозволяє оцінити 

доцільність методів контролю електронного документообігу, зокрема: розширення або зміна масштабів 

бізнесу; модернізація або перехід на нові інформаційні системи; зміна об’ємів фінансування; відсутність 

ключового ІТ-персоналу. 

4. Підготовка детального багаторівневого аналізу ступеня адекватності ключових елементів системи 

електронного документообігу в розрізі всіх ідентифікованих ІТ-ризиків. 

5. Формування корпоративної методології оцінки ризиків, яка дозволяє підприємству самостійно 

здійснювати моніторинг системи електронного документообігу.  

ІТ-аудит для перевірки ефективності та безпечності системи електронного документообігу 

підприємства не обмежується оцінкою його поточного стану, а здійснюється за такими напрямками 

контролю: інфраструктури системи електронного документообігу – аудит технічного стану 

інформаційної системи; аудит програмного забезпечення; інформаційної безпеки. 

Контроль інфраструктури системи електронного документообігу спрямований на зменшення втрат, 

спричинених системними збоями, знизити ймовірність яких можна шляхом комплексного дослідження 

технічного стану всіх компонентів інформаційної системи. Контроль технічного стану інформаційної 

системи полягає в проведенні оцінки її поточного стану для здійснення модернізації та передбачає 

розробку корпоративних стандартів підтримки системи документообігу. Контрольні заходи (табл. 2) 

дозволяють оцінити: стан комунікацій; механізм резервного копіювання; наявність незахищених 

інформаційних ресурсів; безпеку інформаційної системи для виявлення потенційних загроз 

несанкціонованого доступу до системи; завантаженість каналів зв’язку для визначення і локалізації 

критичних ділянок інфраструктури мережі. 

У межах аудиту технічного стану інформаційної системи фахівці здійснюють: аналіз діючої 

організації ІТ-структури; відповідність структури вимогам стандартів; аналіз системи резервного 

копіювання тощо (табл. 3). 

Засоби контролю в інтерактивних економічних системах передбачають реалізацію обмеження 

доступу до системи та даних, виявлення несанкціонованих змін у програмах, регулярну перевірку 

точності, повноти та обґрунтованості введених даних і результатів обробки інформації, виконання 

контрольних процедур у інтерактивному режимі, встановлення контролю за підсумковими значеннями 

даних, переданих для обробки та зіставлення підсумків [20]. 
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Таблиця 2 

Контроль технічного стану систем електронної економічної діяльності 

 

Етапи контролю Контрольні заходи 

Визначення поточного 

технічного стану 

інформаційної системи 

Аналіз діючої організації ІТ-структури  

Аудит проектної документації 

Аудит монтажних робіт 

Відповідність структури вимогам стандартів 

Відповідність програмних комплексів вимогам стандартів  

Перевірка характеристик ліній за допомогою кабельних сканерів 

Перевірка характеристик обладнання (необхідність – наявність) 

Аналіз політики безпеки на сервері та робочих станціях 

Аналіз файлової структури на серверах 

Аналіз безпеки системи в цілому: 

- налаштування FireWall; 

- антивірусний / антиспамовий захист; 

- політика паролів 

Аналіз стану фізичної мережевої інфраструктури та Інтернет 

Аналіз системи резервного копіювання 

Аналіз роботи бізнес додатків 

Аналіз коректності налаштувань у користувача 

Комплексна інвентаризація 

програмного забезпечення та 

обладнання 

Збирання даних параметрів серверів, FireWall, засобів резервного 

копіювання, встановлене програмне забезпечення 

Збирання даних параметрів робочих станцій: 

- конфігурація обладнання; 

- встановлене програмне забезпечення; 

- наявність спеціалізованих програм 

Збирання даних через апаратне забезпечення: 

- принтери; 

- факси; 

- сканери; монітори 

 

Таблиця 3 

Способи обробки операцій електронної економічної діяльності 

 

Спосіб обробки Характеристика Приклад 

Інтерактивний режим / 

обробка в режимі 

реального часу 

Операції вводяться до пристрою 

термінала, перевіряються та 

використовуються для термінового 

оновлення пов’язаних із ним 

елементів бази даних 

Відображення зменшення залишку 

товарів на складі в момент здійснення 

продажу в торговому залі 

Інтерактивний режим / 

обробка груп даних 

Операції вводяться до пристрою 

термінала, групуються та додаються 

до файлу операцій, введених 

упродовж визначеного періоду 

Дані господарських операцій 

вводяться до журналу реєстрації, а 

оновлення звітності відбувається за 

визначений термін 

Інтерактивний режим / 

оновлення файлу 

меморандуму (і 

подальша обробка) 

Інтегрує інтерактивний режим / 

обробка в режимі реального часу та 

інтерактивний режим / обробка груп 

даних 

Зняття грошей через банкомат, коли 

сума звіряється із залишком рахунку 

клієнта у файлі меморандуму, та 

термінове відображення на рахунку 

клієнта 

Інтерактивний режим 

довідок 

Отримання довідок про основні 

файли, що обслуговуються іншими 

системами 

Запит про кредитний статус клієнта 

перед прийняттям замовлення 

Обробка даних, які 

вводять в 

інтерактивному режимі 

Перенесення даних основного файлу 

до інтелектуального пристрою 

термінала для їх обробки 

Передача даних між головним офісом 

та філіями 
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Побудована з урахуванням наведених пропозицій система контролю якості процесу документування 

та документообігу є дієвим засобом впливу на досягнення стратегічних цілей, оскільки використання 

запропонованого системного підходу дозволило розробити методологічні засади та запропонувати 

прикладні моделі контролю найбільш вразливих ділянок процесу документообігу електронної 

економічної діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Високоефективною та завжди надійною є 

система, що має оптимальну кількість рівнів виконання інформаційних функцій управління, кожен з 

яких характеризується різним ступенем інформаційної агрегації. У зв’язку з цим, у дослідженні 

запропоновано формалізувати систему документообігу в межах облікового процесу – інформаційні 

операції (ітерації), інформаційні процедури, етапи технологічного процесу та технологічний процес 

загалом. Проблема оцінки якості формування інформаційних ресурсів у системі електронної економічної 

діяльності має вирішуватися за двома напрямками. Якісна оцінка передбачає застосування інструментів 

оцінки ефективності функціонування складових системи, кількісна оцінка здійснюється завдяки методам 

математичного моделювання. Розроблено концепцію контролю якості процесу документообігу, до 

компонентів якої належать: організаційні рівні процесу документування; атрибути якості; показники 

споживчої якості; тип системи документообігу; тип надходження даних; стан системи контролю. 

Електронний сегмент економіки будується за параметрами і вимогами, що притаманні будь-якій 

системі інформаційних технологій. Тому цілком виправданим є те, що система електронного 

документообігу контролюється засобами ІТ-аудиту за такими напрямками – контроль поточного стану, 

контроль інфраструктури, контроль інформаційної безпеки. Відповідно, інформаційний захист доцільно 

здійснювати на трьох рівнях – стратегічному, тактичному, оперативному. 
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