– сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг,
забезпеченню створення загальнодоступних електронних інформаційних
ресурсів; поліпшення кадрового потенціалу;
– посилення мотивації щодо використання ІКТ; широкого впровадження
ІКТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров'я, охорону навколишнього
середовища; забезпечення інформаційної безпеки.
Отже, з усього вищезазначеного можна зробити висновок, що
інформаційні технології дуже глибоко ввійшли в наше життя, але задля
досягнення інформаційної безпеки на державному рівні потрібні кваліфіковані
кадри, які зможуть вирішити поставлені задачі по реалізації Доктрини
інформаційної безпеки України.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
На сьогодні через фінансову кризу та інші економічні проблеми
забезпечення економічної безпеки України набирає особливої актуальності.
Конституція України (ст.17) проголошує, що найважливішою функцією
держави, справою всього Українського народу є забезпечення економічної
безпеки України.
Слід зазначити, що забезпечення економічної безпеки – це такий стан
взаємодії економіки держави зі світовим господарством, який виключає
можливість заподіяння значної шкоди економічним інтересам держави і сприяє
динамічному соціально-економічному розвиткові на засадах повноправного
партнерства.
Важливим моментом є визначення принципів, які відносять до забезпечення
економічної безпеки України, так вчені виділяють:
·законність на всіх етапах забезпечення економічної безпеки;
·баланс економічних інтересів осіб, суспільства та держави;
·взаємну відповідальність щодо забезпечення економічної безпеки осіб,
суспільства та держави;
·своєчасність і адекватність заходів, пов’язаних із відверненням загроз і
захистом національних економічних інтересів;
·надання пріоритету мирним заходам у вирішенні як внутрішніх, так і
зовнішніх конфліктів економічного характеру [2, с.54-55].
Вивчаючи проблему економічної безпеки, в тому числі вплив зовнішніх
загроз, необхідно зосередити увагу на виявленні та вивченні дії прямих,
первинних факторів економічного забезпечення національної безпеки країни як
цілісної економічної системи. У сучасних умовах найбільш вагомими
зовнішніми загрозами економічній безпеці України є наступні: високий рівень
залежності української економіки, всіх її найважливіших сфер від
зовнішньоекономічної кон’юнктури, економічних та політичних рішень
інтеграційних угрупувань зарубіжних країн, міжнародних фінансових та
торгових організацій, які обмежують економічні інтереси України; посилення
залежності України від імпорту багатьох видів продукції, в т.ч. стратегічного
значення та продовольчої групи; витіснення зовнішніми компаніями вітчизняних
виробників із внутрішнього ринку; дискримінаційні заходи певних зарубіжних
країн по відношенню до продукції українських виробників, можливі загрози
стосовно енергетичної та транспортної безпеки України [1, с.79].
Окремої уваги у контексті протидії загрозам економічній бездніпеці в країні
займає діяльність відповідних підрозділів Національної поліції.
Серед їх завдань, є:
1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у
сфері боротьби із злочинністю, захисту економіки та об’єктів права власності;

117

2) своєчасне припинення злочинів у сфері економіки та запобігання їм;
3) аналіз, прогнозування криміногенних процесів у сфері економічної
діяльності та своєчасне інформування про них керівництва МВС України та
інших органів виконавчої влади;
4) виявлення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень у сфері
економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення [3, с.59].
З метою вдосконалення системи забезпечення економічної безпеки України
необхідно сформувати ефективну систему, що повинна здійснюватись шляхом
розробки необхідних правових норм, створення відповідних органів державної
влади і управління, а також налагодження механізмів контрою за їх діяльністю.
Система забезпечення економічної безпеки України повинна охоплювати
державне регулювання органів законодавчої, виконавчої, судової влади,
правоохоронних органів, суб’єктів господарювання [5, с.138].
Основними елементами механізму забезпечення економічної безпеки
повинні бути:
- своєчасний моніторинг стану та розвитку економічної системи
національної економіки з метою виявлення реальних та потенційних зовнішніх
та внутрішніх загроз у розрізі основних функціонально-структурних компонент
економічної безпеки;
- порівняння виявлених загроз із пороговими значеннями з метою їх поділу
на небезпечні та особливо критичні;
- вжиття адекватних заходів щодо негайної нейтралізації виявлених
особливо небезпечних загроз та вжиття заходів зі сторони держави щодо їх
недопущення та попередження [4, с.60].
На нашу думку, необхідним та важливим кроком має стати прийняття
Закону України «Про економічну безпеку Україні». На жаль, до сьогодні ще не
прийняли такий закон. Вважаємо, що він повинен стати певним орієнтиром у
забезпеченні економічної безпеки України та закладе основи економічної
безпеки на державному рівні.
Отже, забезпечення економічної безпеки є вкрай гострим питанням та є
одним з найважливіших національних пріоритетів. Забезпечення економічної
безпеки є гарантом державної незалежності України, умовою її сталого розвитку
та зростання добробуту громадян. Основними напрямками у сфері забезпечення
економічної безпеки, вважаємо: прийняття Закону України «Про економічну
безпеку Україні», удосконалення існуючих правових механізмів щодо
управління економічними процесами, залучення громадськості до проведення
організаційних заходів з метою їх прозорості.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства активно
розвивається інформаційна сфера, яка поєднує в собі інформацію, інформаційну
інфраструктуру, зокрема інформаційні мережі, інформаційні відносини між
суб'єктами цієї сфери, що складаються у процесі збирання, формування,
розповсюдження і використання інформації. Інформаційні відносини займають
чільне місце у формуванні інформаційної політики держави, в житті сучасного
суспільства, а також в діловому та в особистому житті кожної людини. Це, в свою
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