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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У сучасному світі інформація відіграє надзвичайно важливу роль. Володіння певною інформацією
означає володіння певною цінністю суспільного характеру. З нею тісно пов'язані численні права і свободи громадян, життєві інтереси суспільства та держави. Саме тому прогресивний розвиток України як
суверенної, демократичної, правової та економічностабільної держави можливий тільки за умови якнайповнішого забезпечення належного рівня інформаційної безпеки. В Конституції України зазначено, що
«захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави,
справою всього українського народу» [1].
Перед нами постає питання, що розуміють під
інформаційною безпекою і що так негативно впливає на її забезпечення? Інформаційна безпека полягає в аналізі загроз, які можуть виникнути в інформаційній сфері, і створенні умов для запобігання
їхньому виникненню. У першу чергу це стосується
різноманітних технічних аспектів передавання і обробки інформації [3]. Чимало вчених і фахівців вважають, що проблеми інформаційної безпеки постали
“на повен зріст” лише у другій половині нинішнього
сторіччя у зв’язку з розвитком інформатизації. І зпоміж численних проблем забезпечення інформаційної безпеки України вони виділяють наступні:
 засилля іноземної теле-, радіо-, друкованої
продукції;
 зниження наукового потенціалу у галузі інформатизації, телекомунікацій та зв’язку;
 ще більш гострою є мовна проблема ( так з
усіх українських періодичних видань лише 20% зареєстровані як україномовні);
 у зовнішньополітичній сфері однією з найвагоміших загроз інформаційної безпеки є поширення у світовому інформаційному просторі викривленої, недостовірної та упередженої інформації, що
завдає шкоди національним інтересам України [2];
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 відставання вітчизняних наукоємних і високотехнологічних виробництв, особливо в галузі
комп’ютерно-телекомунікаційних засобів і технологій [2];
 відставання України від розвинутих країн за
рівнем інформатизації соціогуманітарної сфери, насамперед системи освіти, охорони здоров’я соціального забезпечення, послуг культури [2];
 розголошення інформації, яка становить
державну та іншу таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави [2];
 та інші.
У свою чергу для вирішення названих проблем
України у інформаційній сфері необхідно, перш за
все, впровадження послідовної державної інформаційної політики, залучення значних коштів, і зрештою певні зміни у суспільній свідомості. Україна, як
держава, повинна дбати про забезпечення ефективної
політики у сфері інформаційної безпеки; недопущення інформаційної залежності та блокади України,
інформаційної експансії з боку інших держав та міжнародних структур, а також інтеграцію України в
світовий інформаційний простір.
Я вважаю, що необхідну базу для створення
методологічних основ інформаційної безпеки Україна має, є у неї і науковий потенціал для успішного
вирішення цієї проблеми. Проте, нині, як ніколи,
потрібно не тільки досліджувати й вивчати інформаційну політику України, а й вдосконалювати її
інформаційну безпеку. Нам усім разом потрібно
змінювати обличчя України, вживати конкретних
заходів щодо відновлення та розбудови інформаційного середовища та приведення національного законодавства у відповідність зі світовими нормами,
будувати стабільну і красиву державу, якою б гордилися українці і яка була б надійним і прогнозованим партнером у відносинах з іншими державами.
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