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В сучасних умовах функціонування нашої країни, при посиленні здійс-

нення на неї впливу політичного, силового, інформаційного та психологічного 

характеру з боку Російської Федерації (РФ) дуже гостро стоїть питання щодо 

захисту інформаційної інфраструктури держави від впливу на неї інформацій-

них засобів (методів, програм), що наносять шкоду електронним ресурсам кра-

їни, різноманітним системам державного управління (телекомунікаційним си-

стемам, спеціального призначення, системам управління силових міністерств 

і таке інше), а також медіа простору та впливають на свідомість громадян і їх 

морально-психологічний стан.  

За таких умов виконання заходів щодо захисту інформаційної інфра-

структури держави має визначальне значення [1-4].  

Метою доповіді є формування пропозицій щодо захисту інформаційної 

інфраструктури держави з урахуванням сучасних умов її функціонування.  

В доповіді надані пропозиції щодо необхідності впровадження надійної 

адаптованої до умов ведення гібридної війни з боку РФ системи захисту інфо-

рмаційної інфраструктури держави, яка б надійно функціонувала в умовах 

прояву жорстокого інформаційного протиборства з РФ і забезпечувала надій-

ний контроль інформаційної інфраструктури держави. Рівень безпеки та на-

дійності даної системи залежать не тільки від засобів і заходів, що обрані для 

захисту інформаційної інфраструктури держави але і від якості інтегрованого 

застосування цих заходів і методів для реалізації цільового ефекту системи 

щодо захисту електронних ресурсів, систем державного управління та медіа 

простору.  
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