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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ КІБЕРПРОСТОРУ  

В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 
 

Сьогодні у всьому світі питанням забезпечення кібербезпеки державами приділяється велика увага, це 

пов’язано, в першу чергу, з об’єктивними процесами розвитку інформаційних технологій та їх практичним 

використанням у всіх сферах людської діяльності. Більшість провідних держав, усвідомлюючи важливість 

цього завдання, давно внесли корективи до державної політики та розробили національні стратегії 

кібербезпеки або інформаційної безпеки, в яких окремим розділом є кібербезпека. Приводом усвідомлення, в 

першу чергу, найбільш передовими державами важливості забезпечення кібербезпеки стали кіберінциденти, 

що мали місце за останні роки, це кібератаки, що відбулися в Естонії в 2007 році., в Грузії в 2008 році., в Ірані в 

липні 2010р., на Близькому Сході в 2012р. та в Україні у 2014 і 2017 роках. В статті проаналізовано стан 

забезпечення захисту кіберпростору (Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія, США, РФ);заходи 

для забезпечення захисту кіберпростору (організаційні, технічні); підходи щодо створення Кібернетичних 

військ. Наведено (описано) п’ять основних показників аналізу, що використовуються при визначенні рівня 

кібербезпеки держави, який дозволяє зробити висновок про готовність тієї чи іншої держави до відбиття 

(недопущення) кібератак або кібернаступу. Наведений в даній статті аналіз, дозволить більш якісно 

визначити напрямки і шляхи розвитку щодо забезпечення захисту кіберпростору, як в Україні в цілому так і в 

Збройних Силах України, в тому числі, і під час створення Кібернетичних військ ЗС України. 

Ключові слова: безпека держави, кіберпростір; кібератаки; захист інформації; кібербезпека. 

Паламарчук С.А., Шемендюк О.В., Ляшенко Г.Т., Ткач В.О. Обеспечение защиты 

киберпространства в ведущих странах мира. 

Сегодня во всем мире вопросам обеспечения кибербезопасности государствами уделяется большое 

внимание, это связано, в первую очередь, с объективными процессами развития информационных технологий и 

их практическим использованием во всех сферах человеческой деятельности. Большинство ведущих стран, 

осознавая важность этой задачи, давно внесли коррективы в государственную политику и разработали 

национальные стратегии кибербезопасности или информационной безопасности, в которых отдельным 

разделом является кибербезопасность. Поводом осознания, в первую очередь, наиболее передовыми 

государствами важности обеспечения кибербезопасности стали киберинциденты, имевших место за 

последние годы - это кибератаки, произошедшие в Эстонии в 2007 году., в Грузии в 2008 году, в Иране в июле 

2010г., на Ближнем востоке в 2012г. и в Украине в 2014 и 2017 годах. В статье проведен анализ обеспечения 

защиты киберпространства в таких развитых странах мира, как (Франция, Япония, Южная Корея и 

Великобритания, США, РФ), и мероприятий, которые необходимо учитывать чтобы обеспечить защиту 

киберпространства - организационных, технических и подходы к созданию кибернетических войск, а также 

пять основных показателей анализу, которые принимаются при определении уровня кибербезопасности 

государств. Уровень кибербезопасности, что определяется позволяет сделать вывод о готовности того или 

иного государства к отражению (недопущению) кибератак или кибернаступления. Использование анализа, 

приведенного в данной статье, позволит более качественно отработать направления и пути развития по 

обеспечению защиты киберпространства, как в Украине в целом, так и в Вооруженных Силах Украины и при 

создании кибернетических войск ВС Украины. 

 Ключевые слова: безопасность государства, киберпространство; кибератаки; защита информации; 

кибербезопасность;  

S.Palamarchuk, O.Shemendiuk, G.Lyashenko, V.Tkach  Securing cyberspace in leading countries. Around 

the world today, issues of cyber security States is a priority, this is due, primarily, to the objective process of 

development of information technologies and their practical use in all spheres of human activity. Most of the leading 

States, realizing the importance of this task has long made changes in economic policy and developed a national 

strategy for cyber security or information security, in which a separate section is cybersecurity. The reason is 

awareness, first and foremost, the most advanced States of the importance of cybersecurity became caricamenti that 

took place over the past few years, cyber attacks that occurred in Estonia in 2007., in Georgia in 2008., in Iran in July 

2010. in the middle East in 2012. and in Ukraine in 2014 and 2017. The article analyzes the protection of cyberspace 

(France, Japan, South Korea and the UK, US, Russia);measures to ensure the protection of cyberspace (organizational, 

technical) approaches for creation of Cyber troops. Given (described) the five main indicators, which are used in 

determining the level of cybersecurity of the state, which allows to make a conclusion about the readiness of a state to 

repel (avoid) cyber attacks or karascope. Given in this article, the analysis will more accurately determine the direction 

and path of development to ensure the protection of cyberspace, as in Ukraine in General and in the Armed Forces of 

Ukraine, in particular, during the creation of the Cybernetic forces of Ukraine. 
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Постановка проблеми. Для якісного вирішення завдання щодо місця та ролі 

кібербезпеки в системі національної безпеки України, Збройних сил України (ЗСУ) з 

урахуванням ведення військових дій на сході нашої держави, проведено дослідження 

тенденцій кіберзлочинності, кібератак проведених протягом 2007 – 2017 років [1] та стану 

системи захисту від кібератак в розвинених країнах світу таких як Франція, Японія, Південна 

Корея Китай, Велика Британія, США, РФ.  

Для підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю, розвинені країни світу 

досить давно почали відповідні роботи з кібербезпеки [2 – 5]. Взагалі, на сьогодні, практично 

всі більш-менш розвинені держави вже зіткнулися з кіберзагрозами та необхідністю 

формувати системи кібербезпеки та кібероборони, створення кібернетичних військ. Отже, 

питання безпеки кіберпростору, боротьби з кіберзлочинністю є актуальним як на 

міжнародному рівні, так і на рівні окремої країни, а тому потребує подальшого вивчення та 

використання досвіду з цього завдання як в Україні так і в ЗС України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Аналіз останніх досліджень і публікацій в 

статтях [1 – 13] підтверджує наявність всебічних проблем, які існують в системах захисту 

кіберпростору. Значне зростання складності та інтенсивності кібератак на інформаційну 

інфраструктуру в останні роки [6, 7] змусило більшість розвинених країн посилити свій 

захист і прийняти національні стратегії кібербезпеки [8].  

В дослідженнях та публікаціях висвітлено стан забезпечення захисту кіберпростору в 

таких розвинених країнах світу, як (Франція, Японія, Південна Корея, Китай, Велика 

Британія, США та РФ), а також заходи які ці держави проводять для забезпечення захисту 

кіберпростору, як організаційні так і технічні, та підходи США і РФ до створення їх 

Кібернетичних військ [9], а також надано п’ять основних критеріїв досліджень, що 

приймаються при визначенні рівня кібербезпеки держав.  

Мета статті. Визначити та проаналізувати зміст організаційних та технічних заходів 

щодо захисту кіберпростору в провідних країнах світу, підходи щодо створення 

Кібернетичних військ США і РФ, а також які основні критерії досліджень приймаються при 

визначенні рівня кібербезпеки держави.  

Виклад основного матеріалу. Кількість кіберінцидентів що відбувається у світі за 

останні роки надто велика, серед найбільш вагомих, в Естонії в 2007 році., в Грузії в 2008 

році., в Ірані в липні 2010 р., на Близькому Сході в 2012 р. та в Україні у 2014 і 2017 роках. 

 Так в Естонії у квітні 2007 року під час загострення російсько-естонських відносин 

була проведена скоординована атака хакерів, яка вивела на деякий час з ладу сайти 

парламенту Естонії, міністерств, банківських установ та засоби масової інформації. На думку 

окремих фахівців, кібератака в Естонії була однією з найкраще організованих та масових в 

історії Інтернету.  

Кібератаки у 2008 році проти Грузії, які відбулися спільно з бойовими діями між 

збройними силами Російської Федерації та Грузії були проведені в дві хвилі – перша сьомого 

червня 2008 року, перед початком бойових дій, під час якої перевага була віддана DDoS-

атакам на урядові DoS сайти та засоби масової інформації, а під час другої вже відбулися 

дефейси різних сайтів, а також DoS-атаки широкого кола сайтів. У 2009 році  

Кіберкомандування США провело кібератаку проти іранських ядерних об’єктів.  

Не обійшлося і без проведення кібератак проти України. Так у 2014 році було 

здійснено DDoS атаки на понад 10 Інтернет сайтів органів державної влади, а в квітні 2017 

року проведена масштабна хакерська атака, на останньому етапі якої було використано, 

такий різновид вірусу як Petya.  

Враховуючи вище зазначені кіберінциденти в країнах НАТО, кіберзахист стає 

основним аспектом оновлення Альянсу та його адаптації до нових загроз. Після прийняття 

нової стратегічної концепції під час Лісабонського саміту в листопаді 2010 року, 28 червня 

2011 року було затверджено політику НАТО щодо кіберзахисту, а у вересні 2014 року 

„розширено” під час саміту у Ньюпорті (Уельс). В липні 2016 року на саміті НАТО у 
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Варшаві кіберпростір був визнаним як п’ятий театр воєнних дій, а в лютому 2017 року  

прийнятий уже оновлений План кібербезпеки. 

Нині, щороку, міжнародним союзом електрозв’язку проводиться визначення 

глобального індексу кібербезпеки (Global Cybersecurity Index). Індекс кібербезпеки вимірює 

рівень кібербезпеки держав, а також їх готовність запобігати кібератакам та кіберзлочинам. 

Індекс охоплює всі країни – члени НАТО, Євросоюзу і багато найбільш розвинених держав. 

При складанні рейтингу беруться до уваги п’ять основних критеріїв: законодавча база, 

технічні та організаційні заходи, діяльність на міжнародній арені і створення потенціалу для 

розвитку сфери. Міжнародний союз електрозв’язку при ООН в 2018 році опублікував 

попередній звіт „Глобальний індекс з кібербезпекиˮ (Global Cybersecurity Index) [10] про 

рівень кібербезпеки в світі. За даними звіту, у п’ятірку лідерів увійшли Великобританія, 

США, Франція, Литва та Естонія, показники індексу цих держав наведені в таблиці 1. Що 

стосується України, то нашу країну експерти віднесли до групи тих країн, які 

„розвиваютьсяˮ („maturingˮ) в секторі кібербезпеки. 

Таблиця 1  

Показники глобального індексу з кібербезпеки 

 

Аналіз наведених в таблиці даних підтверджує наявність невирішених проблем в 

Україні з питань кіберзахисту та потребу щодо вдосконалення як організаційних, 

законодавчих так і технічних заходів, які уже проведені в провідних країнах світу та які 

досягли високих показників глобального індексу.  

Організаційні заходи що проводилися в цих державах включають в себе: формування 

системи забезпечення кібербезпеки; створення кіберкомандування і кібервійськ; створення 

системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері кібербезпеки; організаційне, 

законодавче та технічне забезпечення дій кіберпідрозділів; науковий супровід, розробку та 

впровадження новітніх технологічних розробок; посилення контролю за національним 

кіберпростором, збільшення чисельності кіберпідрозділів. 

 Технічні заходи включають проведення кібернавчань; дослідження і розробка нових 

видів наступальної, оборонної і розвідувальної кіберзброї. 

На даний час більше  60-ти країн мають власні підрозділи забезпечення кібербезпеки 

(кібервійска), які створені за останнє десятиліття. Найбільш відомі і великі європейські 

підрозділи кібербезпеки: Центр вивчення передового досвіду НАТО в області кібернетичної 

безпеки (м Талін); Центр кібернетичної безпеки Міністерства національної оборони Польщі 

(м Бялобжегі); Американо-польський центр кібернетичної розвідки і аналізу (м.Варшава); 

Підрозділ попередження інцидентів в сфері інформаційних комунікацій (м Рига); Підрозділ 

кіберзахисту в складі військ територіальної оборони ЗС Естонії „Кайтселійтˮ; Департамент 

інформаційних технологій і кібернетичної безпеки Міністерства оборони Литви; Урядовий 

Cyber Securіty Operatіons Centre (Великобританія); Internet Crime Unit і Federal Office for 

Information Security (ФРН).  

Проаналізуємо першу складову організаційних заходів з забезпечення захисту 

кіберпростору, в таких провідних країнах світу – як Франція, Японії, Південна Корея, 

Назва держави 

%  показника 

рівня 

кібербезпеки     

держави 

Національн-

ий індекс 

кібербезпеки 

держави 

%/ місце 

Глобальний 

Індекс 

кібербезпеки 

держави 

%/ місце 

Індекс розвитку  

ІКТ 

держави 

%/ місце 

Мереживий             

індекс 

готовності 

держави 

%/ місце 

Великобританія 75.32 75/16
* 

93/1 87/5 81/8 

США 79.22 79/2 93/2 82/16 83/5 

Франція 83.12 83/ 6 92/3 82/15 76/24 

Литва 88,31 88/5 91/4 72/41 70/29 

Естонія 90,91 91/3 91/5 81/17 77/22 

Україна 63,64 6/28 66/54 56/79 60/66 
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Сполучене Королівство, до якої належить – формування системи забезпечення 

кібербезпеки.  

Так Франція формуючи систему забезпечення кібербезпеки  провела , перш за все, 

глибокий перегляд своєї політики оборони та національної безпеки у 2008 та 2013 роках і 

визначила нові пріоритети які були затверджені Президентом. До них відносяться – 

запобігання та реагування на кібератаки. У 2009 році було створено Французьке агентство 

мережевої та інформаційної безпеки (ANSSI), та Національну агенцію з питань 

інформаційної безпеки як - міжміністерське агентство. Ця агенція входить до складу кабінету 

прем'єр-міністра. Значення ANSSI суттєво зросло ще на початку 2011 року, коли Агентство 

стало національним органом захисту інформаційних систем. На сьогодні Франція активно 

сприяє впровадженню п'яти основних напрямків  щодо:загальної стійкості; боротьби з 

кіберзлочинністю; питань кіберзахисту в рамках Спільної політики безпеки і оборони; 

промислових питань; міжнародної політики у сфері кіберпростору. 

В Японії формування системи забезпечення кібербезпеки розпочалося найбільш 

цілеспрямовано з 10 червня 2013 року, коли Рада з політики інформаційної безпеки прийняла 

Стратегію кібербезпеки. Стратегія спрямована на розвиток „провідного в світіˮ, „сталогоˮ і 

„динамічногоˮ кіберпростору і перетворення Японії у світового лідера в області 

кібербезпеки.  

Для реалізації цих цілей в документі передбачені чотири основні принципи: 

забезпечення вільного обміну інформацією; забезпечення нових заходів у відповідь на те, що 

ризики стають більш серйозними; прийняття адекватних заходів щодо кіберзагроз на підставі 

оцінки ризиків; вжиття заходів і взаємодія з іншими державами на підставі їх власної 

соціальної відповідальності. Державним органом, що регулює взаємовідносини в галузі 

кібербезпеки в Японії є Національний центр інформаційної безпеки (NISC), який розробляє 

проекти урядових стандартів щодо заходів з інформаційної безпеки, формулює рекомендації 

на основі результатів оцінки стану кібербезпеки та сприяє впровадженню заходів щодо 

покращення стану кібербезпеки.  

В Південній Кореї для вирішення питань кібербезпеки є три установи це: 

Національний центр кібербезпеки; Корейське агентство Інтернету безпеки (KISA) та Центр 

реагування на кібертерор Національного поліцейського агентства. Ці установи несуть 

відповідальність за виявлення, запобігання та реагування на кібератаки та загрози безпеці. 

Крім того заснована школа, що спеціалізується на кібервійнах та на підготовці експертів з 

безпеки, яких на кінець 2019 року планувалось мати до 7000 чоловік. Перспективами в 

системі захисту кіберпростору в Південній Кореї є: шифрування для доступу до мережі; 

створення системи профілактики вторгнень (IPS); розширення стійкості загрозам (APT);  

безпека інтернету.  

Загальновідомо, що Сполучене Королівство є країною, яка особливо ретельно 

охороняє свої секрети та має найвищий показник в світі з глобального індексу кібербезпеки. 

У Великобританії використовують два способи боротьби з вразливостями  

кіберпростору. Завданням першого є – розкриття вразливості, щоб вона могла бути 

зафіксована та приносила користь глобальним користувачам технологій, завданням другого є 

збереження знання про цю вразливість та використати їх в майбутньому з розвідувальною 

метою для порушення діяльності тих, хто прагне збитків у Сполученому Королівстві. 

Рішення на користь одного з цих підходів приймається колегією провідних світових 

експертів трьох відомств (GCHQ, NCSC та Міністерства оборони). Створений у 

Великобританії  Національний центр британської кібербезпеки є найбільш ефективним і 

займає п’яте місце в світі.  

Не відстає від провідних країн і Організація Об’єднаних націй. Для забезпечення 

кібербезпеки Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) (анг. International 

Telecommunication Union, INU) розроблена глобальна програма з кібербезпеки. Відповідно 

до цієї програми кожна держава, що співпрацює з МСЕ повинна мати національну команду 

реагування на комп’ютерні інциденти – CERT. На сьогодні в 66 державах світу 
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функціонує 305 CERT команд. Наприклад в США – 72 команди, в Японії та Німеччині по 23 

команди в Литві – 5, в РФ і Польщі по 2 команди. Вони координують дії державних 

підрозділів комп’ютерної безпеки державних органів влади, операторів зв’язку, а також 

інших суб`єктів інформаційної інфраструктури з питань припинення порушень, пов’язаних з 

несанкціонованим втручанням в роботу інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж. 

Наведений аналіз організаційних заходів з забезпечення захисту кіберпростору, в вище 

зазначених провідних країнах світу з питання формування системи забезпечення 

кібербезпеки свідчить, що вони на відміну від інших країн світу розпочали приймати 

відповідні заходи з кібербезпеки значно раніше та переоцінили свої стратегії, глибоко 

переглянули своєї політики оборони та національної безпеки, створили нові агентства, 

національні центри, команди з реагування на комп’ютерні інциденти і т.п., які стали 

спроможними координувати дії державних підрозділів комп’ютерної безпеки державних 

органів влади, операторів зв’язку, а також інших суб`єктів інформаційної інфраструктури та 

команди реагування на комп’ютерні інциденти – CERT. 

Україна також знаходиться на шляху формування системи забезпечення 

кібербезпеки. Розроблено ряд законодавчих документів (Закон України „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки Україниˮ, Постанови Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем 

обʼєктів критичної інфраструктури державиˮ, „Про затвердження Загальних вимог до 

кіберзахисту обʼєктів критичної інфраструктури ˮ, Указом Президента України затверджена 

Стратегія кібербезпеки України[12]. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року створено Національний координаційний центр кібербезпеки, 

що є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, основним завданням 

якого є здійснення координації та контролю за діяльністю суб’єктів сектору безпеки і 

оборони, які забезпечують кібербезпеки. В 2018 році в Україні відкрито Центр реагування 

на кіберзагрози в Держспецзв’язку. 

Функціонує і національна команда реагування на комп’ютерні інциденти CERT-

UA – підрозділ державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації. 

Аналізуючи, як виконується друга складова організаційних заходів з забезпечення 

захисту кіберпростору в провідних країнах світу, якою є створення кіберкомандування, 

кібервійськ та кіберзброї зазначимо, що створення кіберкомандування США активізувало 

діяльність і у інших держав в цій сфері діяльності. Відомо, що в грудні 2009 року Південна 

Корея створила підрозділи кібервійськ у відповідь на створення аналогічних підрозділів у 

КНДР. Підготовку зі створення кібервійськ проводить і британський Центр державного  

зв’язку. В 2010 році створив підрозділи і Китай. Він має такі можливості, які дозволяють 

відключити свій кіберпростір. Ці підрозділи вирішують питання кібервійни та 

інформаційної безпеки. В кінці 2013 року практично було завершене створення кібервійськ і 

в Збройних силах Російської Федерації та Великобританії. В 2017 році створено 

кіберкомандування в Німетчині, а в 2019 році у Польщі були створені Сили оборони 

кіберпростору.  
Аналіз безпосередньо створених кіберкомандувань в США та РФ свідчить, що 

основними завданнями кіберкомандування США є централізоване планування, координація, 

об’єднання, синхронизація і проведення заходів з керівництва операціями та захисту 

комп’ютерних мереж міністерства оборони, Воно готує і здійснює повний спектр воєнних 

операцій в кіберпросторі, забезпечує свободу дій США та їх союзників в кіберпросторі і не 

дозволяє аналогічні дії для противника. До складу Кіберкомандування США входять: 

кіберкомандування Армії; управління розвідки і кіберкомандування армії; 1-е управління 

інформаційних операцій; 780-я бригада військової розвідки; 10-й флот  (кіберкомандування 

ВМС), управління комп’ютерних мереж флоту, управління кіберзахисту ВМС США, 

управління інформаційних операцій ВМС США, Об’єднані спеціальні підрозділи; 24-а 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2163-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2163-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-16
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повітряна армія (кіберкомандування ВПС); 67-е крило бойового застосування інформаційних 

систем; 688-е крило інформаційних операцій в комютерних мережах; 689-е крило зв’язку. До 

сил і засобів кібернетичних військ Російської Федерації входять – війська інформаційних 

операцій ЗС РФ (сформовані: 12.05.2014 р., вони діють за призначенням з 2015 р). 

Головними завданнями цих віськ є: моніторинг блогосфери і соціальних мереж, е-ЗМІ, 

боротьба з кіберзагрозами; Центр спеціальних розробок (м.Москва) 2013 р;  Окрема в/ч (АР 

Крим) 10.2015-11.2015 р завданням якої є – кібернетичний захист власних автоматизованих 

систем управління військами та зброєю. Підрозділи інформаційно-психологічних операцій 

мають близько 20 різновидів засобів, більшість з яких прийняті на озброєння протягом 

останнього десятиліття. Сили спеціальних операцій (в тому числі кібервойська близько 

10000 чоловік) уже мають близько 50 різновидів засобів, половина з яких прийняті на 

озброєння також протягом останнього десятиліття. Програмний комплекс автоматизованого 

поширення інформації в соціальних мережах (Служба зовнішньої розвідки РФ (в/ч № 54939) 

Модуль „ДИСПУТˮ Модуль „МОНІТОР-3ˮ Модуль „ШТОРМ-12. На противагу створеному 

в ЗС США Кіберкомандування, яке за оцінкою російських фахівців „буде займатися 

питаннями, пов’язаними з впливом на населення потенційного противника з метою 

дезорганізації розпоряджень законної влади, підриву морального духу збройних сил, 

особовий склад яких стає об’єктом впливу в рамках відповідної інформаційної операціїˮ і все 

це буде ув’язано в єдиному контурі реальних бойових операцій, які США планують 

проводити проти тих чи інших державˮ –  в РФ може з’явитися кіберкомандування, яке 

забезпечить інформаційну безпеку як Збройних сил, так і всієї інфраструктури держави в 

цілому. Завданням даного командування будуть, по перше – проведення інформаційних 

операцій і атак проти ворожих комп'ютерних мереж. По-друге, розроблення відповідних 

бойових документів, зокрема, бойового статуту про проведення інформаційних операцій. 

Крім того – передбачається кіберкомандування укомплектовувати професійними і 

креативними кадрами, які будуть здатні внести свій внесок у формування концептуальних 

основ проведення кібероперацій. На думку фахівців РФ нова структура буде належати „або в 

Управління радіоелектронної боротьби, або до Головного оперативного управління 

Генштабуˮ. 

Порівнюючи склад і завдання кіберкомандувань Збройних сил США та  РФ можна 

прийти до висновку що їх як структура так і завдання по - перше значно різняться, а по друге 

вони  суворо відповідають  стратегіям принятим тією чи іншою державою. 

Україна за другою організаційною складовою в межах відомчих структур формує та 

узгоджує діяльність підрозділів кібербезпеки. Так в межах Збройних сил України 

сформовано та функціонує Головний об’єднаний центр захисту інформації та кібербезпеки 

та регіональні центри захисту інформації та кібербезпеки. Крім цього, визначаються та 

узгоджуються: завдання та функції Командування військ зв’язку та кібербезпеки Збройних 

Сил України; сили та засоби для виконання завдань. 

Висновки Кіберзахист це єдине, що може запобігти втратам інформації та втручанню 

одних країн в безпеку інших. Щоб реалізувати забезпечення захисту кіберпростору України 

необхідно враховувати набутий з цього питання досвід провідних країн світу  в тому числі і 

проведений аналіз, що висвітлений в цій статті. 

Для чого пропонується створити (Кіберкомандування МО України і ЗС України з  

функціями управління і контролю, розвитку можливостей кібервійськ для дій у 

кіберпросторі з відповідним законодавчим супроводженням та з оперативною сумісністю 

між МО України,  ЗС України та іншими міністерствами та відомствами України та силами 

НАТО під час їх сумісних дій в кіберпросторі та організувати наукові дослідження та 

розробки зі створення кіберзброї. Створити команди реагування на комп’ютерні інциденти 

та узгодити її взаємодію з CERT-UA. 

Перспективи подальших досліджень. Високий ступінь кіберзагроз, що становлять на 

сьогодні для України та орієнтуючись на досвід з проведення заходів з кібербезпеки 

провідними державами світу необхідно значно інтенсифікувати діяльність органів 
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кіберзахисту ЗС України щодо підготовки пропозицій з прийняття та своєчасного внесення 

змін до нормативно правових актів, які стосуються кібербезпеки, застосування кіберзброї, 

визначення науково-обґрунтованого складу та завдань, щодо створення команд реагування 

на комп’ютерні інциденти Збройних сил України, а також подальшого удосконалення 

заходів з удосконалення індексів кібербезпеки.  

Продовжити проведення досліджень складових частин організаційних, технічних та 

правових заходів, які необхідно враховувати при забезпеченні кіберпростору Збройними 

силами України, так і з питань наукового обґрунтування щодо підготовки фахівців 

кіберзахисту. Дослідити та обґрунтувати необхідність (доцільність) створення 

Кіберкомандування МО України і ЗС України з урахуванням того що  структура і завдання 

його повинні відповідати нормативним документам перш за все - вимогам Закону України 

[11 – 13] та іншим законодавчим та нормативним актам. Дослідити зміст статутів (настанов, 

засад) з застосування кіберзброї, при проведенні оборонних чи наступальних операцій в 

кіберпросторі та положень з оперативної сумісністі між МО України, ЗС України та іншими 

міністерствами і відомствами України та силами НАТО під час їх сумісних дій в 

кіберпросторі. 
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