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СТРАТЕГІЯ КІБЕРОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

Положення Стратегії кібероборони України базуються на вимогах Закону України “Про оборону 
України”, Воєнної доктрини України, Стратегії національної безпеки України та Стратегії кібербезпеки 

України і розкривають основні принципи, за якими сили оборони використовують кіберпростір для 

протистояння викликам у сфері забезпечення кібероборони держави, водночас зміцнюючи взаємовигідне 

співробітництво з питань кібероборони у військовій, воєнно-економічній та військово-технічній сферах з усіма 

заінтересованими державами-партнерами.  
 

Живило Є.О., Черноног О.О. Направления создания и развития национальной системы 

кибербезопасности. В статье определены приоритеты и пути совершенствования государственной 

политики обеспечения кибербезопасности Украины. Предложенная общегосударственная модель построения 

Национальной системы кибербезопасности, определенны ее функциональные элементы. С целью создания 
результативной вертикали органов государственного управления в сфере кибербезопасности организационно к 

модели Национальной системы кибербезопасности предложено включить перечень субъектов обеспечения 

кибербезопасности учитывая действующее нормативно-правовое поле. 
 

E. Zhivilo, O. Chernonog Strategy for cyber security of Ukraine. The article outlines priorities and ways to 

improve the state policy of ensuring cybersecurity of Ukraine. The proposed national model for building the National 

System of Cybersecurity, its functional elements are defined. In order to create an effective vertical of the state 

administration bodies in the field of cybersecurity, it is proposed to include the list of subjects of ensuring cybersecurity 

in the model of the National Cybersecurity System taking into account the current regulatory and legal framework.  
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Загальні положення 

Підтримка провідними державами світу розвитку нових способів ведення наступальних 

дій з використанням кіберпростору та постійне зростання кількості та якості кіберозброєнь 

призводить до збільшення інтенсивності військової присутності в кіберпросторі та 

перетворює кіберпростір на окрему, поряд з традиційними „Земля”, „Повітря”, „Море”, 

„Космос”, сферу ведення бойових дій. 

З урахуванням широкого застосування сучасних інформаційних технологій у секторі 

безпеки і оборони, створення єдиної автоматизованої системи управління Збройними силами 

України оборона нашої держави стає більш уразливою до кіберзагроз воєнного характеру. 

Тому в найближчому майбутньому рівень обороноздатності держави буде визначатися 

рівнем готовності сил оборони забезпечувати відбиття воєнної агресії у кіберпросторі. 

Україна має здійснювати розбудову спроможностей кібероборони з урахуванням 

досвіду подолання поточної кризи та запровадження нових методів воєнного керівництва 

кіберобороною, що ґрунтуються на досвіді участі в гібридній війні, проведення 

антитерористичної операції, євроатлантичному досвіді та досвіді держав – членів НАТО.  

Під час виконання цих заходів має бути гарантованим дотримання принципів 

демократії та недопущення порушення прав людини. 

Метою Стратегії кібероборони України є створення умов для захисту суверенітету та 

забезпечення обороноздатності держави у кіберпросторі шляхом підтримки спроможностей 

сил оборони здійснювати активний кіберзахист власної інформаційної інфраструктури і 

підготовку держави до відбиття воєнної агресії в кіберпросторі у мирний час та відбиття 

воєнної агресії у кіберпросторі після настання кризової ситуації, воєнного стану або 

особливого періоду. 

Для досягнення цієї мети необхідними є: 

визначення складових і створення національної системи кібероборони та включення її 

як підсистеми як до складу оборони України, так і до складу національної системи 

кібербезпеки; 
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підвищення рівня координованості складових сил оборони, вдосконалення механізмів 

їх консолідованого розвитку та посилення відповідних оперативних спроможностей для 

забезпечення кібероборони; 

створення дієвої системи управління національною системою кібероборони; 

посилення спроможностей сил оборони для забезпечення ефективної боротьби з 

кіберзагрозами воєнного характеру, готовності до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі та 

поглиблення міжнародного співробітництва у цій сфері; 

здійснення військової співпраці з Європейським Союзом і НАТО, пов’язаної з 

безпекою кіберпростору та спільним захистом від кіберзагроз воєнного характеру;  

забезпечення ведення воєнних оборонних дій (операцій) у кіберпросторі та створення, 

розвиток сил, засобів та інструментів ведення воєнних контрнаступальних або наступальних 

дій (операцій) у кіберпросторі. 

Терміни, що вживаються у Стратегії, мають таке значення: 

активний кіберзахист – відповідь на агресію у кіберпросторі, яка може застосовуватися 

як засіб стримування військових конфліктів і загроз у кіберпросторі; 

воєнна агресія у кіберпросторі – здійснення системних та масштабних дій проти 

інтересів України у кіберпросторі іноземними державами (групами держав), зокрема із 

залученням кіберпідрозділів військових формувань іноземних держав, у тому числі шляхом 

використання спеціальних засобів (кіберозброєнь); 

кібероборона – сукупність політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, 

науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів, спрямованих 

на захист суверенітету та забезпечення обороноздатності держави у кіберпросторі; 

кібероперація – сукупність узгоджених дій підрозділів сил оборони в кіберпросторі, 

спрямованих на забезпечення кібероборони держави; 

кіберзагрози воєнного характеру – реальні та потенційні кіберзагрози національним 

інтересам у воєнній сфері та сфері оборони; 

кіберрозвідка – діяльність з виявлення джерел кіберзагроз воєнного характеру або 

воєнної агресії у кіберпросторі; 

національна система кібероборони – сукупність суб’єктів і об’єктів кібероборони та 

механізмів взаємодії між ними, що призначені для забезпечення кібероборони держави; 

суб’єкти забезпечення кібероборони – Збройні сили України, Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, інші, утворені відповідно до законів 

України, військові формування, а також органи державної влади та місцевого 

самоврядування, правоохоронні і розвідувальні органи, які в узгодженому порядку залучені 

до виконання завдань з кібероборони держави; 

об’єкти кібероборони – об’єкти критичної інформаційної інфраструктури України, 

комунікаційні, технологічні, інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-

телекомунікаційні системи Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, інших, утворених відповідно до законів України, військових 

формувань, а також органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних і 

розвідувальних органів, які в узгодженому порядку залучені до виконання завдань з 

кібероборони держави; 

обороноздатність держави у кіберпросторі – здатність держави до протидії 

кіберзагрозам воєнного характеру та відбиття воєнної агресії у кіберпросторі. 

Загрози обороноздатності держави у кіберпросторі 

До основних загроз обороноздатності держави у кіберпросторі належать: 

здійснення системних і масштабних дій проти інтересів України у кіберпросторі 

іноземними державами (групами держав), зокрема із залученням кіберпідрозділів військових 

формувань іноземних держав, у тому числі шляхом використання спеціальних засобів 

(кіберозброєнь); 

створення та застосування проти України іноземних спеціальних та військових 
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з’єднань і частин, що спеціалізуються на веденні воєнних дій і операцій у кіберпросторі; 

застосування іншою державою або групою держав залежної від кіберпростору збройної 

сили проти України; 

діяльність у кіберпросторі, спрямована на здійснення інформаційно-психологічних 

впливів на особовий склад сил оборони та (або) порушення функціонування інформаційної 

інфраструктури сил оборони; 

проведення сучасних інформаційних та кібероперацій противником із застосуванням 

спроможностей, які він має в кіберпросторі; 

порушення функціонування або руйнування об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури внаслідок воєнних дій у кіберпросторі, що може призвести до збільшення 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій із катастрофічними наслідками; 

виявлення та використання противником вразливостей інформаційних технологій та 

інформаційної інфраструктури з метою порушення функціонування автоматизованих систем 

управління силами оборони та систем управління зброєю.  

Деструктивна діяльність у кіберпросторі з підриву обороноздатності держави може 

призвести до зміни конституційного ладу України, втрати її суверенітету і територіальної 

цілісності. 

Основні засади кібероборони України 

Кібероборона є окремою складовою оборони України та одночасно кібербезпеки 

України. 

Метою кібероборони України є захист суверенітету та забезпечення обороноздатності 

держави у кіберпросторі. 

Основними завданнями кібероборони мають бути: 

боротьба з кіберзагрозами воєнного характеру та постійна готовність до відбиття 

воєнної агресії у кіберпросторі; 

забезпечення достатнього рівня спроможностей України у сфері забезпечення 

кібероборони для запобігання конфліктам у кіберпросторі або їх локалізації і нейтралізації; 

участь України в реалізації спільної політики безпеки і оборони кіберпростору держав 

– членів Європейського Союзу і НАТО; 

розвиток національної системи кібероборони, яка відповідала б критеріям міжнародних 

стандартів, стандартів держав – членів Європейського Союзу і НАТО та гарантувала 

надійний захист держави від зовнішніх і внутрішніх кіберзагроз; 

готовність до захисту національних інтересів у кіберпросторі; 

здійснення міжнародного співробітництва з державами – членами Європейського 

Союзу і НАТО у сфері забезпечення кібероборони. 

Виконання завдань з кібероборони має забезпечуватися шляхом підтримки 

спроможностей сил оборони здійснювати активний кіберзахист власної інформаційної 

інфраструктури і підготовку держави до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі у мирний 

час та відбиття воєнної агресії у кіберпросторі після настання кризової ситуації, воєнного 

стану, особливого періоду. 

Кібероборона має включати в себе чотири види діяльності у кіберпросторі: 

розвідувальну діяльність, спрямовану на забезпечення суб’єктів забезпечення 

кібероборони відомостями про противника у мирний час, в умовах кризових ситуацій, 

воєнного стану, в особливий період; 

кіберзахист державних електронних інформаційних ресурсів та інформаційної 

інфраструктури, в тому числі критичної, суб’єктів кібероборони у мирний час, в умовах 

кризових ситуацій, воєнного стану, в особливий період; 

воєнні оборонні дії (операції) у кіберпросторі, спрямовані на ведення кіберрозвідки та 

активний кіберзахист власної інформаційної інфраструктури у мирний час, в умовах 

кризових ситуацій, воєнного стану, в особливий період; 
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воєнні контрнаступальні або наступальні дії (операції) у кіберпросторі, спрямовані на 

ведення кіберрозвідки та здійснення деструктивних (руйнівних) впливів на інформаційну 

інфраструктуру та залежні від неї об’єкти критичної інфраструктури противника після 

настання кризової ситуації, воєнного стану, особливого періоду. 

Діяльність сил оборони у кіберпросторі має ґрунтуватися на таких принципах: 

законність, взаємодія, інноваційність та професійне вдосконалення, дотримання прав людини 

та зміцнення взаємної довіри. 

Відповідність принципу законності полягає в точному дотриманні норм і принципів 

чинного законодавства і міжнародного права, таких як: 

повага до державного суверенітету інших країн; 

належне застосування сили; 

право на індивідуальну та колективну самооборону. 

Дотримання принципу взаємодії полягає в організації діяльності суб’єктів 

кібероборони під загальним керівництвом Генерального штабу Збройних сил України за 

координації Ради національної безпеки і оборони України. 

Дотримання принципу інноваційності та професійного вдосконалення полягає в 

залученні науково-виробничого потенціалу передових інноваційних центрів України до 

розробки та впровадження сучасних технологій, методів та засобів в інтересах забезпечення 

діяльності в кіберпросторі з одночасним проведенням підготовки висококваліфікованого 

особового складу у вищих навчальних закладах, на спеціалізованих курсах підвищення 

кваліфікації та за рахунок участі в навчаннях з кібероборони, в тому числі міжнародних.  

Принцип дотримання прав людини полягає у забезпеченні прав і свобод людини і 

громадянина під час діяльності у кіберпросторі. 

Дотримання принципу зміцнення взаємної довіри полягає у зміцненні співпраці з 

державами – членами Європейського Союзу і НАТО, в тому числі в рамках підготовки 

національних (спеціальних) контингентів з метою досягнення взаємосумісності між 

відповідними військовими формуваннями та забезпечення їх готовності до спільного 

виконання завдань і заходів у кіберпросторі, пов’язаних із забезпеченням міжнародної 

колективної безпеки та міжнародним співробітництвом. 

Україна не виключає можливості застосування воєнної сили з метою виконання завдань 

у кіберпросторі під час проведення антитерористичних операцій та вирішення внутрішніх 

конфліктів відповідно до законів України. 

Україна вважатиме своїм воєнним противником у кіберпросторі державні або 

недержавні суб’єкти, дії яких кваліфікуються законами України або міжнародно-правовими 

актами як воєнна агресія в кіберпросторі. 

Україна, в рамках забезпечення кібероборони, зберігає за собою право на забезпечення 

безперешкодного контролю стану обороноздатності держави у кіберпросторі та на 

застосування воєнної сили з метою протидії кіберзагрозам воєнного характеру і воєнній 

агресії у кіберпросторі. 

В умовах кризових ситуацій, воєнного стану та в особливий період Україна захищатиме 

об’єкти кібероборони, використовуючи всі наявні можливості в рамках повноважень 

суб’єктів кібероборони. 

Кібероборона України базується на готовності та здатності сил оборони виконувати 

завдання кібероборони в будь-який час та в складних умовах функціонування кіберпростору. 

Сили оборони для досягнення військового та стратегічного паритету в кіберпросторі мають 

застосовувати належні можливості реагування на зовнішні та внутрішні кіберзагрози 

воєнного характеру. 

Головна роль у забезпеченні кібероборони і воєнної безпеки у кіберпросторі у мирний 

час, в умовах кризових ситуацій, воєнного стану та в особливий період має належати 

Збройним силам України. 
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Збройні сили України та інші суб’єкти кібероборони мають дотримуватися вимог тих 

міжнародних стандартів та стандартів НАТО у сферах забезпечення кібербезпеки та 

кібероборони, які трансформовані у національні технічні регламенти (стандарти) відповідно 

до законодавства України. 

Збройні сили України повинні взаємодіяти з іншими суб’єктами кібероборони за 

напрямами кібероборони держави, розвитку міжнародного співробітництва у сфері 

забезпечення кібероборони та проведенні з Європейським Союзом і НАТО спільних навчань 

та кібероперацій. 

Національна система кібероборони, основні суб’єкти забезпечення кібероборони 

Для досягнення цілі та виконання завдань кібероборони створюється  національна 

система кібероборони як сукупність суб’єктів і об’єктів кібероборони та механізмів взаємодії 

між ними, що призначені для забезпечення кібероборони держави. 

Національна система кібероборони є підсистемою оборони України та одночасно 

підсистемою національної системи кібербезпеки. 

Складовими національної системи кібероборони мають бути:  

суб’єкти забезпечення кібероборони; 

об’єкти кібероборони; 

сукупність інструментів влади, які можуть бути використані для своєчасного 

виявлення, запобігання і нейтралізації воєнної агресії у кіберпросторі; 

сукупність нормативно-правових актів, що визначають пріоритети державної політики 

у сфері забезпечення кібероборони; 

сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів забезпечення суверенітету та 

обороноздатності держави у кіберпросторі. 

Національна система кібероборони має, насамперед, забезпечити взаємодію з питань 

кібероборони між Збройними силами України, Державною службою спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, іншими, утвореними відповідно до законів України, 

військовими формуваннями, а також органами державної влади та місцевого 

самоврядування, правоохоронними і розвідувальними органами, які в узгодженому порядку 

залучені до виконання завдань з кібероборони держави. 

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України та у 

встановленому законом порядку має здійснювати координацію та контроль діяльності 

суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібероборону України. 

Безпосереднє виконання завдань з координації та контролю діяльності суб’єктів 

сектору безпеки і оборони України у сфері забезпечення кібероборони покладається на 

Національний координаційний центр з кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони 

України.  

Основу національної системи кібероборони становитимуть Міністерство оборони 

України, Генеральний штаб Збройних сил України, Державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, а також визначені в узгодженому порядку підрозділи органів 

державної влади, місцевого самоврядування, Національного банку України, Служби безпеки 

України, Національної поліції України та розвідувальних органів, на які мають бути 

покладені в установленому порядку такі основні завдання: 

на Кабінет Міністрів України – забезпечення здійснення внутрішньої та зовнішньої 

політики держави у кіберпросторі, виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України щодо забезпечення кібероборони держави; організація розроблення і 

виконання державних програм (планів) з питань кібероборони; контроль виконання законів у 

сфері забезпечення кібероборони, здійснення відповідно до законів інших заходів щодо 

забезпечення обороноздатності України у кіберпросторі, координація і контроль їх 

виконання; 

на Міністерство оборони України – здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в 

інтересах кібероборони держави; проведення постійного моніторингу кіберпростору, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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виявлення реальних та потенційних кіберзагроз національним інтересам у воєнній сфері та 

сфері оборони; проведення аналізу воєнно-політичної обстановки та визначення рівня 

воєнної загрози національній безпеці України через використання кіберпростору; 

на Генеральний штаб Збройних сил України як головний орган із забезпечення 

кібероборони держави – формування та реалізація державної політики щодо забезпечення 

кібероборони України; стратегічне планування застосування та координація діяльності 

суб’єктів забезпечення кібероборони у кіберпросторі; прогнозування тенденцій розвитку 

форм і способів воєнних дій у кіберпросторі та пов’язаних з ним засобів збройної боротьби; 

здійснення керівництва, оцінки стану та контролю національної системи кібероборони, 

визначення вимог до порядку забезпечення кібероборони на об’єктах кібероборони України; 

організація впровадження правових, воєнних, організаційно-технічних та інших заходів 

щодо обмеження доступу або руйнації ресурсів, які використовуються для порушення 

обороноздатності держави в кіберпросторі; здійснення міжнародного співробітництва, 

організація та контроль планових і оперативних заходів у рамках міжнародних угод та 

договорів щодо кібероборони; розробка та видання наказів, директив і оперативних завдань 

суб’єктам забезпечення кібероборони; 

на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України – 

забезпечення захищеного доступу органів державної влади до ресурсів мережі Інтернет; 

координація діяльності щодо забезпечення кіберзахисту систем зв’язку, національної 

системи конфіденційного зв’язку, державної системи урядового зв’язку та інших об’єктів 

кібероборони; 

на Службу безпеки України – забезпечення боротьби з кібертероризмом, виявлення і 

нейтралізація джерел та об’єктів, які становлять загрозу у сфері забезпечення кібероборони, 

здійснення контррозвідувального забезпечення суб’єктів забезпечення кібероборони; 

на Національну поліцію України – забезпечення боротьби з кіберзлочинністю, 

здійснення заходів щодо запобігання і розслідування кіберзлочинів та інших правопорушень 

у сфері використання об’єктів кібероборони; 

на Національний банк України – формування вимог щодо кіберзахисту критичної 

інформаційної інфраструктури у банківській сфері з урахуванням завдань з кібероборони; 

на розвідувальні органи України – здійснення розвідувальної діяльності щодо загроз 

національній безпеці України у кіберпросторі, інших подій і обставин, що стосуються сфери 

забезпечення кібероборони; 

на інші військові формування, утворені відповідно до законів України, – підготовка 

об’єктів кібероборони до виконання завдань з кібероборони; узгодження з Генеральним 

штабом Збройних сил України планів підготовки органів управління, з’єднань і частин, 

залучених до кібероборони держави; забезпечення виконання наказів та директив 

Генерального штабу Збройних сил України у сфері кібероборони, надання до Генерального 

штабу Збройних сил України відомостей про наявні об’єкти кібероборони, їх технічні 

характеристики і програми розвитку;  проведення разом зі Збройними силами України 

підготовки до виконання спільних дій з кібероборони, участь у навчаннях з кібероборони; 

на центральні та інші органи виконавчої влади – підготовка об’єктів кібероборони до 

виконання завдань з кібероборони; забезпечення виконання директив та оперативних завдань 

Генерального штабу Збройних сил України у сфері кібероборони, надання до Генерального 

штабу Збройних сил України відомостей про наявні об’єкти кібероборони, їх технічні 

характеристики і програми розвитку; вжиття заходів з організації розробки та виконання 

програм зі створення нових і модернізації наявних зразків техніки і озброєння національної 

системи кібероборони;  

на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування – підготовка 

об’єктів кібероборони до виконання завдань з кібероборони; забезпечення виконання 

директив та оперативних завдань Генерального штабу Збройних сил України у сфері 

кібероборони, надання до Генерального штабу Збройних сил України відомостей про наявні 
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об’єкти кібероборони, їх технічні характеристики і програми розвитку; 

на підприємства, установи та організації усіх форм власності – забезпечення виконання 

оперативних завдань Генерального штабу Збройних сил України у сфері кібероборони, 

надання до Генерального штабу Збройних сил України відомостей про наявні об’єкти 

кібероборони, їх технічні характеристики і програми розвитку. 

Функції щодо безпосереднього виконання у кіберпросторі завдань з кібероборони 

мають бути покладені на залучені до кібероборони підрозділи суб’єктів забезпечення 

кібероборони. 

Основним принципом застосування залучених до кібероборони підрозділів під час 

виявлення кіберзагроз воєнного характеру або воєнної агресії у кіберпросторі має бути 

активний кіберзахист та забезпечення постійної готовності до участі у воєнних оборонних, 

контрнаступальних або наступальних діях (операціях) у кіберпросторі. 

Чисельність і структура підрозділів суб’єктів кібероборони мають визначатися з 

урахуванням стану обороноздатності держави у кіберпросторі, потреб кібероборони України 

для відсічі воєнної агресії у кіберпросторі, а також фінансово-економічних можливостей 

держави. 

Пріоритети та напрями забезпечення кібероборони України 

До пріоритетів та напрямів забезпечення кібероборони України мають бути віднесені: 

відображення питань, що стосуються протидії кіберзагрозам воєнного характеру, 

воєнній агресії у кіберпросторі та забезпечення кібероборони в національних стратегічних та 

безпекових документах під час їх розробки або доопрацювання; 

створення вітчизняної нормативно-правової та термінологічної бази у сфері 

забезпечення кібероборони, комплексне вдосконалення правових основ діяльності суб’єктів 

забезпечення кібероборони; 

розробка керівних документів з планування кібероборони, розвиток форм і способів 

воєнних дій (операцій) у кіберпросторі та пов’язаних з ним засобів збройної боротьби; 

cтворення національної системи кібероборони з відповідною інформаційною 

інфраструктурою та періодичне проведення її огляду; 

упровадження централізованого управління національною системою кібероборони із 

забезпеченням оперативної взаємодії між суб’єктами кібероборони; 

здійснення воєнно-політичних, військово-технічних та інших заходів для розширення 

можливостей Збройних сил України та інших суб’єктів забезпечення кібероборони, 

створення, розвиток сил, засобів та інструментів можливої відповіді на кіберзагрози 

воєнного характеру та на воєнну агресію у кіберпросторі; 

проведення комплексної реформи з приведення національних і військових стандартів із 

забезпечення кібероборони у відповідність до міжнародних норм, що застосовуються в 

Європейському Союзі та НАТО; 

розробка індикаторів та порядку оцінки стану кібероборони об’єктів кібероборони; 

залучення громадських організацій та громадських спілок до виконання завдань у сфері 

забезпечення кібероборони України на добровільних засадах; 

підвищення потенціалу вітчизняної оборонної промисловості шляхом військово-

технічного співробітництва зі стратегічними партнерами України; 

залучення науково-дослідного потенціалу сил оборони до розвитку спроможностей 

щодо забезпечення кібероборони; 

проведення загальнодержавних навчань з кібероборони, вжиття заходів щодо участі 

суб’єктів забезпечення кібероборони у відповідних міжнародних навчаннях; 

створення у складі Генерального штабу Збройних сил України підрозділу, 

відповідального за організацію та планування кібероборони держави; 

розвиток центрів захисту інформації та кібербезпеки Збройних сил України та 

залучених до кібероборони підрозділів сил оборони з покладанням на них функцій і завдань 

щодо забезпечення кібероборони; 
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розвиток системи підготовки кадрів у сфері забезпечення кібероборони для потреб 

органів сектору безпеки і оборони України та розвиток наукового потенціалу цієї системи; 

створення умов для підвищення професійного рівня фахівців суб’єктів забезпечення 

кібероборони, сприяння кар’єрному зростанню особового складу, який виконує завдання із 

забезпечення кібероборони України; 

розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібероборони, підтримка 

міжнародних ініціатив, які відповідають національним інтересам України, поглиблення 

співпраці України з Європейським Союзом та НАТО для посилення спроможностей України 

у сфері забезпечення кібероборони, забезпечення участі в заходах зі зміцнення довіри у 

кіберпросторі, які проводяться під егідою ОБСЄ; 

розширення співробітництва між державним і приватним секторами, залучення 

інноваційного потенціалу приватних компаній до наукових досліджень і розробки рішень у 

сфері забезпечення кібероборони. 

Прикінцеві положення 

У державі здійснюється перегляд Законів України „Про оборону України”, „Про 

Збройні Сили України” та інших законодавчих і підзаконних актів з урахуванням досвіду сил 

оборони з подолання поточної кризи та запровадження нових методів воєнного керівництва 

кіберобороною, що ґрунтуються на євроатлантичному досвіді, з метою досягнення високої 

ефективності за прийнятних витрат.  

Одночасно передбачається створення результативних механізмів формування і 

реалізації державної політики з питань забезпечення кібероборони держави. 

Положення Стратегії враховуються у розробленні інших документів стратегічного 

застосування сил оборони у сфері забезпечення кібероборони. 
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