
Для вы ра шэн ня гэ тай за да чы ў краі-
не вы зна ча ны струк ту ра кі ра ван ня 
ін фар ма ты за цы яй і ар хі тэк ту ра 
элект рон на га ўра да. Раз ві ва юц ца 
іна ва цый ныя ліч ба выя тэх на ло гіі, 
за сна ва ныя на сіс тэ мах штуч на га 
ін тэ ле кту, ней рон ных се так, якія за-
бяс печ ва юць ра бо ту з раз на стай ны-
мі ін фар ма цый ны мі рэ сур са мі, у тым 
лі ку ма сі ва мі вя лі кіх да ных, ме та дах 
раз мер ка ва ных вы лі чэн няў (воб лач-
ныя тэх на ло гіі), тэх на ло гіі рэ ест ра 
бло каў тран зак цый (блак чэйн).

Бе ла русь пас ля доў на ўдзель ні чае 
ў пра цэ сах ін фар ма ты за цыі на транс-
гра ніч ным кон ту ры, у тым лі ку ў рам-
ках Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра-
сіі, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, 
Еў ра пей ска га са ю за і ін шых су свет-
ных сіс тэм па лі тыч на га і эка на міч на га 
ўза е ма дзе ян ня і парт нёр ства.

14. Ра зам з гэ тым аб' ём пры мя-
нен ня ін фар ма цый ных тэх на ло гій у 
рэ аль ным сек та ры эка но мі кі за ста-
ец ца не вы со кім. Сту пень ліч ба ві за цыі 
га лін эка но мі кі роз ная, што зні жае ча-
ка ны сі нер ге тыч ны эфект ад сін хрон-
най ін фар ма ты за цыі, і з улі кам гэ та га 
трэ ба рас пра цоў ваць ліч ба вую па лі-
ты ку для кан крэт ных сфер дзяр жаў-
най жыц ця дзей нас ці, ары ен та ваць 
пі лот ныя пра ек ты ліч ба ві за цыі на іх 
га лі но вае маш та ба ван не, ства раць 
цэнт ры кам пе тэн цыі па пы тан нях 
ліч ба вай транс фар ма цыі. Па тра бу-
ец ца пе ра ход элект рон на га ўра да ад 
прос та га ака зан ня па слуг па за пы тах 
гра ма дзян да пра ак тыў най ра бо ты з 
на сель ніц твам. Хут кае раз віц цё ІКТ і 
па ве лі чэн не ін фар ма цый ных па трэб 
гра мад ства аб умоў лі ва юць не аб ход-
насць асва ен ня но вых стан дар таў у 
сфе ры тэ ле ка му ні ка цый, па вы шэн ня 
пра дук цый нас ці і на дзей нас ці сет ка-
вай інф ра струк ту ры.

РАЗ ДЗЕЛ ІІІ
ДЗЯР ЖАЎ НАЯ ПА ЛІ ТЫ КА 

ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЯ 
ІН ФАР МА ЦЫЙ НАЙ 

БЯС ПЕ КІ
ГЛА ВА 6

Мэ ты і кі рун кі дзяр жаў най 
па лі ты кі

15. Мэ тай за бес пя чэн ня ін фар-
ма цый най бяс пе кі з'яў ля ец ца да сяг-
нен не і пад тры ман не та ко га ўзроў ню 
аба ро не нас ці ін фар ма цый най сфе-
ры, які за бяс печ вае рэа лі за цыю на-
цы я наль ных ін та рэ саў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь і яе пра грэ сіў нае раз віц цё.

За бес пя чэн не ін фар ма цый най 
бяс пе кі ажыц цяў ля ец ца ў ад па вед-
нас ці з дзяр жаў най па лі ты кай у 
гэ тай га лі не, якая ўклю чае ў ся бе 
фар мі ра ван не, удас ка на лен не і рэа-
лі за цыю ар га ні за цый ных, пра ва вых, 
на ву ко ва-тэх ніч ных, пра ва ахоў ных, 
эка на міч ных мер за бес пя чэн ня на-
цы я наль най бяс пе кі ў ін фар ма цый-
най сфе ры. У сваю чар гу, ме на ві та 
праз раз віц цё гэ тай сфе ры га лоў ным 
чы нам га ран ту ец ца і яе бяс пе ка.

16. На дзяр жаў ным уз роў ні ажыц-
цяў ля ец ца ма ні то рынг, ана ліз і ацэн-
ка ста ну ін фар ма цый най бяс пе кі, 
пры мя ня юц ца ін ды ка та ры ацэн кі яе 
ста ну. Вы зна ча юц ца пры яры тэт ныя 
кі рун кі пра ду хі лен ня па гроз ін фар-
ма цый най бяс пе цы, мі ні мі за цыі іх 
дэ струк тыў на га ўздзе ян ня і ла ка лі-
за цыі на ступ стваў. Рас пра цоў ва ец ца 
і рэа лі зу ец ца комп лекс мер стра тэ-
гіч на га і так тыч на га ха рак та ру па па-
пя рэ джан ні і нейт ра лі за цыі ін фар ма-
цый ных ры зык, вы клі каў і па гроз.

17. За бяс печ ва ец ца кан сты ту-
цый нае пра ва гра ма дзян сва бод на 
шу каць, атрым лі ваць, пе ра да ваць, 
вы раб ляць, за хоў ваць і рас паў сюдж-
ваць ін фар ма цыю лю бым за кон ным 
спо са бам, пра ва на тай ну аса біс та га 
жыц ця і ін шую тай ну, што ахоў ва ец-
ца за ко нам, аба ро ну пер са наль ных 
да ных і аў тар скіх пра воў, а так са ма 
за ха ван не ба лан су пра воў з аб ме жа-
ван ня мі, звя за ны мі з га ран та ван нем 
на цы я наль най бяс пе кі. Фар мі ру юц ца 
пра ва выя, ар га ні за цый ныя і тэх на ла-
гіч ныя ўмо вы для бяс пе кі функ цы я на-
ван ня на цы я наль ных срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі, ажыц цяў ля ец ца дзяр жаў-
ны і гра мад скі кант роль іх дзей нас ці.

(Працяг. Пачатак на 5-й стар.)

Рэа лі зу ец ца мак сі маль ная да-

ступ насць для гра ма дзян і ар га ні-

за цый дзяр жаў ных элект рон ных 

па слуг, ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур 

і ін фар ма цый ных рэ сур саў дзяр жаў-

ных ор га наў і ар га ні за цый.

Па вы ша ец ца да свед ча насць гра-

ма дзян і гра мад ства аб па гро зах на-

цы я наль най бяс пе цы і дзяр жаў ных 

ме рах па яе га ран та ван ні, іх уцяг ну-

тасць у за бес пя чэн не бяс пе кі ін фар-

ма цый най сфе ры.

18. Дзяр жа ва ўсе ба ко ва са дзей-

ні чае аба ро не нас ці на цы я наль ных 

ін фар ма цый ных сіс тэм, ар га ні за цыі 

бяс пе кі пра грам на га за бес пя чэн ня, 

якое вы ка рыс тоў ва ец ца гра ма дзя-

на мі і ар га ні за цы ямі. З мэ тай па-

ляп шэн ня ўстой лі вас ці дзяр жаў на га 

сек та ра да ін фар ма цый ных ры зык 

асвой ва юц ца пе ра да выя тэх на ло гіі, 

ука ра ня юц ца но выя срод кі і спо са-

бы за бес пя чэн ня ін фар ма цый най 

бяс пе кі.

Рас пра цоў ва юц ца стан дар ты ін-

фар ма цый най бяс пе кі і з іх улі кам 

пра во дзіц ца аў дыт дзяр жаў ных сіс-

тэм ін фар ма цый най бяс пе кі. Раз ві-

ва ец ца смарт-пра ек та ван не ра шэн-

няў па за бес пя чэн ні ін фар ма цый най 

бяс пе кі. На нар ма тыў ным уз роў ні 

вы лу ча ец ца і рэг ла мен ту ец ца функ-

цы я на ван не кры тыч на важ ных аб' ек-

таў ін фар ма ты за цыі (да лей — КВАІ). 

За ах воч ва ец ца раз віц цё тэх на ло гій 

бяс пе кі ў біз не се і жыц ця дзей нас ці 

гра ма дзян.

19. Дзе ян ні, якія на но сяць іс тот-

ную шко ду ін та рэ сам, што ахоў ва-

юц ца за ко нам, у ін фар ма цый най 

сфе ры або якія ства ра юць не бяс-

пе ку яе пры чы нен ня, кры мі на лі зу-

юц ца ў кры мі наль ным за ко не ў ад-

па вед нас ці з іс ну ю чы мі су свет ны мі 

па ды хо да мі. Рэа лі зу юц ца кро кі па 

зні жэн ні па гроз кі берз ла чын нас ці, у 

тым лі ку кі бер тэ ра рыз му, рас сле да-

ван ні і спы нен ні дзе ян няў уцяг ну тых 

у тэ ра рыс тыч ную дзей насць асоб, 

пе ра крыц ці ка на лаў пра па ган ды 

тэ ра рыз му, пры цяг нен ня і вяр боў кі 
пры хіль ні каў, за ах воч ван ня і пра ва-
ка ван ня тэ ра рыс тыч най ак тыў нас ці, 
фі нан са ван ня тэ ра рыз му.

Увод зяц ца пра ва выя рэ жы мы 
бяс пе кі ін фар ма цыі і ін фар ма цый ных 
рэ сур саў, тэх ніч ныя ўмо вы і па лі ты кі 
бяс пе кі. Ажыц цяў ля ец ца вы яў лен не і 
пры цяг нен не да ўста ноў ле най за ко-
нам ад каз нас ці асоб, якія на но сяць 
шко ду дзяр жаў ным ін фар ма цый ным 
сіс тэ мам, за бяс печ ва ец ца дзяр жаў-
ная аба ро на ін та рэ саў гра ма дзян і 
ар га ні за цый не за леж на ад фор маў 
улас нас ці.

20. Раз ві ва ец ца ўза е ма дзе ян не 
дзяр жа вы, гра мад скас ці, біз нес-су-
поль нас ці, СМІ ў мэ тах свое ча со ва га 
вы яў лен ня ры зык і вы клі каў ін фар-
ма цый най бяс пе кі, пе ра шко ды кі-
бер а та кам і ак цы ям дэ струк тыў на га 
ін фар ма цый на га ўздзе ян ня, па вы-
шэн ня эфек тыў нас ці пра ва ахоў най 
дзей нас ці.

21. Удзя ля ец ца асаб лі вая ўва га 
кад ра ва му па тэн цы я лу ў за бес пя чэн-
ні ін фар ма цый най бяс пе кі. На су час-
ным аду ка цый ным і тэх на ла гіч ным 
уз роў ні ажыц цяў ля ец ца спе цы яль ная 
пад рых тоў ка, пе ра пад рых тоў ка і па-
вы шэн не пра фе сій най ква лі фі ка цыі 

асоб, якія за бяс печ ва юць ін фар ма-

цый ную бяс пе ку, су пра цоў ніц тва па-

між дзяр жаў ны мі ор га на мі, уста но-

ва мі аду ка цыі і га лі но вы мі прад пры-

ем ства мі ў пад бо ры, пад рых тоў цы і 

пра ца ўлад ка ван ні та кіх кад раў, ін тэ-

гра ван не тэ ма ты кі ін фар ма цый най 

бяс пе кі ў аду ка цый ныя пра гра мы 

ўсіх уз роў няў на ву чан ня. Фар мі ру-

ец ца дзяр жаў ны за каз на пад рых-

тоў ку кад раў.

22. Вы раб ля юц ца срод кі за бес пя-

чэн ня ін фар ма цый най бяс пе кі. На-

рошч ва ец ца на ву ко вы па тэн цы ял і 

фі нан са ван не ра бот па да сле да ван ні 

і ства рэн ні но вых ра шэн няў у сфе ры 

за бес пя чэн ня ін фар ма цый най бяс-

пе кі, у тым лі ку тэх ніч най аба ро ны 

ін фар ма цыі, крып та ло гіі, кры мі на ло-

гіі, кры мі на ліс ты кі. Дзяр жа ва ажыц-

цяў ляе фі нан са ван не пры яры тэт ных 

кі рун каў за бес пя чэн ня ін фар ма цый-

най бяс пе кі, перш за ўсё ў рам ках 

дзяр жаў ных пра грам. Рас пра цоў ва-

юц ца іна ва цый ныя ме та ды і тэх на ло-

гіі аба ро ны ін фар ма цый ных рэ сур саў 

і сіс тэм.

23. Ажыц цяў ля юц ца на ма ган ні па 

па вы шэн ні дзейс на сці між на род на га 

пра ва і за ха ван ні ма раль ных нор маў 

ад каз ных па во дзі наў у ін фар ма цый-

най пра сто ры, аказ ва ец ца са дзей-

ні чан не рас пра цоў цы і ўка ра нен ню 

мер па ўма ца ван ні да ве ру ў ін фар-

ма цый най пра сто ры. Ства ра юц ца і 

раз ві ва юц ца ка на лы між на род на га 

аб ме ну во пы там у га лі не за бес пя-

чэн ня ін фар ма цый най бяс пе кі, а 

так са ма ін фар ма цы яй аб па гро зах 

на цы я наль ным ін та рэ сам, у тым лі ку 

ўраз лі вас цях ін фар ма цый ных сіс тэм, 

ін цы дэн тах у ін фар ма цый най інф ра-

струк ту ры.

24. Бяс пе ка ін фар ма цый най сфе-

ры і ў цэ лым стан ін фар ма ты за цыі 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь ха рак та ры-

зу юц ца між на род ны мі рэй тын га мі і 

ін шы мі агуль на пры ня ты мі ў све це 

кры тэ ры я мі, ін дэк са мі і ін ды ка та ра-

мі, у тым лі ку якія ля жаць у асно ве 

па каз чы каў са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця, за бес пя чэн ня на цы я наль-

най бяс пе кі і ад люст роў ва юць ін шую 

ўсе ба ко вую дзей насць дзяр жа вы, 

звя за ную з гэ тай сфе рай.

ГЛА ВА 7

Ін фар ма цый ны су ве рэ ні тэт

25. Ва ўмо вах аб васт рэн ня між-

на род ных су пя рэч нас цяў ста но віц-

ца праб ле ма тыч ным вы пра ца ваць 

эфек тыў ныя і агуль на пры ня тыя пра-

ві лы па во дзі наў су свет най су поль-

нас ці ў ін фар ма цый най пра сто ры. 

Па ды хо ды роз ных кра ін да ацэн кі 

па гроз у ін фар ма цый най сфе ры і су-

праць дзе ян ні ім не су па да юць, а па 

асоб ных кі рун ках па ля ры зу юц ца.

У су вя зі з гэ тым най важ ней шай 

мэ та вай уста ноў кай за бес пя чэн ня 

ін фар ма цый най бяс пе кі з'яў ля ец ца 

ін фар ма цый ны су ве рэ ні тэт Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь.

26. Ін фар ма цый ны су ве рэ ні тэт 

да ся га ец ца, перш за ўсё, шля хам 

фар мі ра ван ня сіс тэ мы пра ва во га 

рэ гу ля ван ня ад но сін у ін фар ма цый-

най сфе ры, якая га ран туе бяс печ нае 

ўстой лі вае раз віц цё, са цы яль ную 

спра вяд лі васць і зго ду.

27. У рам ках гэ тай сіс тэ мы дзяр-

жа ва за бяс печ вае раз віц цё на цыя-

наль ных СМІ і тэ ле ка му ні ка цый, су-

час ных ІКТ, на цы я наль най ін дуст рыі 

вы твор час ці срод каў ін фар ма ты-

за цыі, а так са ма аба ро ну на цы я-

наль ных рын каў ін фар ма цый ных 

і тэ ле ка му ні ка цый ных па слуг, якія 

зні жа юць за леж насць ад тэх на ло гій 

за меж най вы твор час ці і ска ра ча юць 

ліч ба вую ня роў насць. У гра мад стве 

вы хоў ва ец ца і сты му лю ец ца кры-

тыч нае стаў лен не да пра яў не па ва гі 

да на цы я наль ных асноў, тра ды цый і 

па ру шэн няў нор маў ма ра лі і пра ва 

ў ін фар ма цый най сфе ры, не цяр пі-

масць да дэз ын фар ма цыі, ін фар-

ма цый ных ма ні пу ля цый і ін шых ня-

яў ных ін фар ма цый на-псі ха ла гіч ных 

уз дзе ян няў.

28. Фар мі ру юц ца пра ва выя ўмо-

вы і ме жы дзей нас ці за меж ных і між-

на род ных суб' ек таў у на цы я наль най 

ін фар ма цый най пра сто ры для за бес-

пя чэн ня па трэб гра ма дзян у знеш нім 

ін фар ма цый ным аб ме не без куль-

тур най і ін фар ма цый най экс пан сіі, 

умя шан ня ва ўнут ра ныя спра вы Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь.

29. Ства ра юц ца не аб ход ныя 

ўмо вы для па бу до вы і бяс печ на га 

раз віц ця функ цы я наль най, тэх на ла-

гіч на са ма да стат ко вай, на дзей най і 

ўстой лі вай ін фар ма цый най інф ра-

струк ту ры. Ажыц цяў ля ец ца аба ро на 

ін фар ма цый ных рэ сур саў, у тым лі ку 

дзяр жаў ных сак рэ таў, ін шай ахоў-

ва е май ін фар ма цыі, пер са наль ных 

да ных, якая за бяс печ вае па лі тыч ную 

са ма стой насць дзяр жа вы, аба ро не-

насць жыц цё вай пра сто ры ча ла ве-

ка, за ха ван не ду хоў ных і куль тур ных 

каш тоў нас цяў бе ла рус ка га гра мад-

ства, на ву ко ва-тэх на ла гіч ныя пе ра-

ва гі і рэа лі за цыю ін шых на цы я наль-

ных ін та рэ саў. Рэс пуб лі кай Бе ла русь 

рэа лі зу ец ца прын цып «су ве рэ ні тэ ту 

да ных».

30. Імк нен не да ін фар ма цый нага 

су ве рэ ні тэ ту не ра зы хо дзіц ца з між-

на род на-пра ва вы мі прын цы па мі 

за бес пя чэн ня пра воў і сва бод, якія 

га ран ту юць кан ку рэнт нае і сва бод-

нае раз віц цё ва ўмо вах су свет най 

ліч ба вай транс фар ма цыі.

ГЛА ВА 8

Ін фар ма цый ны нейт ра лі тэт

31. У між на род ных ад но сі нах ін-

фар ма цый ны су ве рэ ні тэт Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь за бяс печ ва ец ца ў тым 

лі ку на асно ве прын цы пу ін фар ма-

цый нага нейт ра лі тэ ту, які пра ду-

гледж вае пра вя дзен не мі ра люб най 

знеш няй ін фар ма цый най па лі ты кі, 

па ва гу агуль на пры зна ных і агуль на-

пры ня тых пра воў лю бой дзяр жа вы 

ў гэ тай сфе ры, вы клю чэн не іні цы я-

ты вы ўмя шан ня ў ін фар ма цый ную 

сфе ру ін шых кра ін, на кі ра ва на га на 

дыс крэ ды та цыю або аспрэч ван не іх 

па лі тыч ных, эка на міч ных, са цы яль-

ных і ду хоў ных стан дар таў і пры яры-

тэ таў, а так са ма на ня сен ня шко ды 

ін фар ма цый най інф ра струк ту ры якіх 

бы там ні бы ло дзяр жаў і ўдзе лу ў іх 

ін фар ма цый ным су праць ста ян ні. Пры 

гэ тым Рэс пуб лі ка Бе ла русь ад стой-

вае ўлас ныя на цы я наль ныя ін та рэ сы 

ў ін фар ма цый най сфе ры з вы ка ры-

стан нем усіх на яў ных сіл і срод каў.

32. У мэ тах за бес пя чэн ня па лі ты-

кі ін фар ма цый на га нейт ра лі тэ ту па-

вы ша ец ца сту пень пры сут нас ці Бе-

ла ру сі ў су свет най ін фар ма цый най 

пра сто ры, па шы ра ец ца між на род ны 

ін фар ма цый ны аб мен, пад трым лі ва-

ец ца ўста наў лен не і рэ гу ля ван не ўсе-

агуль ных пра ві лаў па во дзі наў у гэ тай 

сфе ры і ажыц цяў ля ец ца за клю чэн не 

па гад нен няў па га ран та ван ні між на-

род най ін фар ма цый най бяс пе кі.

ГЛА ВА 9

Дзяр жаў нае рэ ага ван не на ры-
зы кі, вы клі кі і па гро зы ў ін фар ма-
цый най сфе ры

33. Дзяр жа ва ажыц цяў ляе рэ ага-

ван не на ры зы кі і вы клі кі ў ін фар ма-

цый най сфе ры з мэ тай па пя рэ джан ня 

іх транс фар ма цыі ў па гро зы на цы я-

наль най бяс пе цы, раз віц ця і маш та-

ба ван ня шкод на га ўздзе ян ня.

Рэ ага ван не на ры зы кі і вы клі кі 
ў ін фар ма цый най сфе ры ажыц цяў-
ля ец ца ўсі мі без вы клю чэн ня дзяр-
жаў ны мі ор га на мі і ар га ні за цы я мі ў 
ад па вед нас ці з га лі ной іх дзей нас ці 
згод на з не па срэд ным пры зна чэн-
нем мак сі маль на поў на і апе ра тыў на. 
Дзяр жа ва ў асо бе гэ тых дзяр жаў ных 
ор га наў і ар га ні за цый за бяс печ вае 
свое ча со вае пры няц це мер бяс пе кі, 
не ад клад на апа вя шчае за ці каў ле-
ныя суб' ек ты, мі ні мі зуе шко ду і ла-
ка лі зуе на ступ ствы, вы зна чае да тыч-
ных асоб і ар га ні за цыі, на за па швае 
во пыт про ці дзе ян ня па гро зам.

34. Дзяр жаў нае рэ ага ван не на 
ры зы кі, вы клі кі і па гро зы ў ін фар ма-
цый най сфе ры пра ду гледж вае збор 
ін фар ма цыі аб вы ка рыс тоў ва е мых 
тэх на ло гі ях, спо са бах дэ струк тыў-
ных ін фар ма цый ных уз дзе ян няў 
і здзяйс нен ня кі берз ла чын стваў, 
ана ліз, ацэн ку і праг на за ван не ста-
ну бяс пе кі гэ тай сфе ры, вы яў лен не 
вы клі каў і па гроз, якія рэа лі зу юц ца, 
ла ка лі за цыю не га тыў ных на ступ-
стваў і ад наў лен не на не се най шко ды 
(уро ну). Вы зна ча ец ца аба ро не насць 
і ўстой лі васць аб' ек таў ін фар ма цый-
най бяс пе кі, у тым лі ку ін фар ма цый-

най інф ра струк ту ры, ін фар ма цый-

ных рэ сур саў, ін ды ві ду аль най, гру па-

вой і ма са вай свя до мас ці да дзе ян ня 

па гроз. Вы яў ля юц ца і вы клю ча юц ца 

ўмо вы ўзнік нен ня і рэа лі за цыі ры-

зык, вы клі каў і па гроз ін фар ма цый-

най бяс пе цы.

35. Пад рых тоў ва юц ца і ўка ра ня-

юц ца сцэ на рыі і пла ны кры зіс на га 

рэ ага ван ня на кі бе ра та кі, кам п'ю тар-

ныя ін цы дэн ты, ак ты дэ струк тыў на га 

ін фар ма цый на га ўздзе ян ня, ін шыя 

па гро зы ін фар ма цый най бяс пе цы, а 

так са ма пра вод зяц ца ву чэн ні і трэ ні-

роў кі сіл рэ ага ван ня.

Рэа лі зу ец ца па лі ты ка ін фар ма-

цый на га стрым лі ван ня, якая вы яў-

ля ец ца ў дэ ман стра цыі дак лад най 

га тоў нас ці да ад біц ця дэ струк тыў ных 

ін фар ма цый ных уз дзе ян няў, да стат-

ко вай маг чы мас ці тэх на ла гіч на га, 

ар га ні за цый на га, пра ва во га про ці-

дзе ян ня па гро зам у ін фар ма цый най 

сфе ры і вы яў лен ня іх кры ніц.

36. У вы пад ку іс тот на га ўсклад-

нен ня ін фар ма цый най аб ста ноў кі, 

звя за на га ў тым лі ку з не аб ход насцю 

за бес пя чэн ня ва ен най бяс пе кі дзяр-

жа вы, ажыц цяў ля юц ца да дат ко выя 

ме ры аба ро ны ін фар ма цый най 

сфе ры пра ва вы мі, ін фар ма цый на-

тэх на ла гіч ны мі, тэх ніч ны мі і ін шы мі 

ме та да мі (ін фар ма цый нае про ці бор-

ства), за бяс печ ва ец ца пры яры тэт-

нае ўза е ма дзе ян не ва ен най ар га-

ні за цыі дзяр жа вы і гра ма дзян ска га 

сек та ра.

37. Уз бро е ныя Сі лы Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, ін шыя во ін скія фар мі ра-

ван ні ар га ні зу юць ме ры па за бес-

пя чэн ні ін фар ма цый най бяс пе кі ў 

рам ках ра шэн ня ўскла дзе ных за дач 

па сва ім не па срэд ным пры зна чэн ні з 

пры мя нен нем су час ных, вы со ка тэх-

на ла гіч ных сіл і срод каў.

38. Бе ла русь удзель ні чае ў між-

на род ным рэ ага ван ні на па тэн цы-

яль ныя ры зы кі, вы клі кі і па гро зы 

ін фар ма цый най бяс пе цы ў рам ках 

за клю ча ных да га во раў і па гад нен-

няў, ажыц цяў ляе між дзяр жаў нае 

ўза е ма дзе ян не ў ана лі зе ры зык, 

вы клі каў і па гроз ін фар ма цый най 

бяс пе цы, аб мен во пы там і су мес ныя 

прак тыч ныя ме ра пры ем ствы.

РАЗ ДЗЕЛ ІV
БЯС ПЕ КА 

ІН ФАР МА ЦЫЙ НАЙ 
ПРА СТО РЫ ЯК АД НА 

З НАЙ ВАЖ НЕЙ ШЫХ УМОЎ 
РАЗ ВІЦ ЦЯ СУ ВЕ РЭН НАЙ, 

ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЙ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ ДЗЯР ЖА ВЫ

ГЛА ВА 10
Аб умоў ле насць мер па за бес-

пя чэн ні бяс пе кі ў ін фар ма цый най 
пра сто ры

39. Гла баль нае ўзра стан не ро-
лі ін фар ма цыі ў сіс тэ ме гра мад скіх 
ад но сін, ад кры тасць ін фар ма цый-
най пра сто ры і па вы шэн не ўзроў-
ню ін фар ма ты за цыі на сель ніц тва 
аб умоў лі ва юць но выя ме ры бяс пе-
кі ін фар ма цый най сфе ры з пунк ту 
гле джан ня за бес пя чэн ня дзяр жа вай 
паў на вар тас най рэа лі за цыі сва іх су-
ве рэн ных пра воў і ін та рэ саў са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця.

40. Ме ха ніз мы дэ струк тыў на га 
ін фар ма цый на-псі ха ла гіч на га ўздзе-
яння на асо бу, гра мад ства і дзяр жа ву 
па ста ян на ўдас ка наль ва юц ца, а маш-
таб нае ма ні пу ля ван не ма са вай свя-
до мас цю пры мае та кую ж васт ры ню, 
як ба раць ба за тэ ры то рыі, рэ сур сы і 
рын кі. Праз ін фар ма цый ную пра сто-
ру ажыц цяў ля ец ца на ўмыс ная дыс-
крэ ды та цыя кан сты ту цый ных асноў 
дзяр жаў і іх улад ных струк тур, раз-
мы ван не на цы я наль на га мен та лі тэ ту 
і са ма быт нас ці, уцяг ван не лю дзей у 
эк стрэ місц кую і тэ ра рыс тыч ную дзей-
насць, рас паль ван не між на цы я наль-
най і між кан фе сій най ва ро жас ці, фар-
мі ра ван не ра ды каль на га і пра тэс на га 
па тэн цы я лу. Ін фар ма цый ны фак тар 
ады гры вае ўсё больш знач ную ро лю 
ў між дзяр жаў ных кан флік тах і ня яў ных 
дзе ян нях, на кі ра ва ных на па ру шэн не 
су ве рэ ні тэ ту, тэ ры та ры яль най цэ лас-
нас ці кра ін і зні жэн не тэм паў іх раз віц-
ця. У вы ні ку ін фар ма цый ных уз дзе-
ян няў іс тот на мя ня юц ца са цы яль ныя 
су вя зі ча ла ве ка ў гра мад стве, стыль 
мыс лен ня, спо са бы зно сін, ус пры ман-
не рэ ча іс нас ці і са ма ацэн ка.

Усё боль шую за не па ко е насць вы-
клі кае ак тыў нае рас паў сюдж ван не ў 
ін фар ма цый най пра сто ры фаль сі фі-
ка ва най, не праў дзі вай і за ба ро не най 
ін фар ма цыі. Зні жэн не кры тыч ных 
ад но сін спа жыў цоў ін фар ма цыі да 
фэй ка вых па ве дам лен няў на ві на вых 
рэ сур саў, у са цы яль ных сет ках і на 
ін шых ан лайн-плат фор мах ства рае 
пе рад умо вы на ўмыс на га вы ка ры-
стан ня дэз ын фар ма цыі для дэ ста бі-
лі за цыі гра мад скай свя до мас ці ў па-
лі тыч ных, са цы яль на-не бяс печ ных, 
ін шых па доб ных мэ тах.

41. У су вя зі з гэ тым асаб лі вае зна-
чэн не на бы ва юць ад каз ныя па во дзі ны 
ўсіх удзель ні каў ін фар ма цый ных пра-
цэ саў, а так са ма вы пра цоў ка агуль-
ных пра ві лаў ка му ні ка цыі ў ін фар ма-
цый най пра сто ры, за сна ва ных на пры-

знан ні ідэн тыч нас ці пра воў і аба вяз каў 

у іс ну ю чай рэ аль нас ці (фі зіч ным све-

це) і вір ту аль най пра сто ры.

ГЛА ВА 11

Асноў ныя кі рун кі га ран та ван-
ня бяс пе кі ў ін фар ма цый най пра-
сто ры

42. Для Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

асноў ны мі кры ні ца мі па гроз ін фар-

ма цый на-псі ха ла гіч на га ха рак та ру 
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