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СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ СТРАТЕГІЇ  

КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

STATE AND IMPROVEMENT OF PLANNING OF MEASURES 
ON IMPLEMENTATION OF THE CYBER SECURITY 

STRATEGY OF UKRAINE 
 

Анотація. У статті розглянуто та зіставлено основні положення Європейської стратегії кібербезпеки та Стратегії 
кібербезпеки України. Проаналізовано відповідність заходів завданням і цілям Стратегії кібербезпеки України, розроблено 
пропозиції щодо удосконалення організаційно-правового механізму державного управління виконанням Стратегії кібербезпеки 
України. Розглянута в статті проблематика і пропозиції щодо її розв’язання дозволять перевести планування виконання заходів із 
забезпечення кібербезпеки у відповідність до нещодавних змін в бюджетному законодавстві України щодо запровадження 
середньострокового планування, що має стати організаційним підгрунтям покращення бюджетування заходів із забезпечення 
кібербезпеки як в державних органах, так і у випадку їх впровадження в небюджетну сферу і іншими суб’єктами забезпечення 
кібербезпеки.

Автор зазначає, що при розбудові національної системи кібербезпеки Україна повинна враховувати як кращий міжнародний 
досвід, так і особливості свого соціально-економічного, політичного, культурного та історичного розвитку, практично 
впроваджуючи в цій сфері національної безпеки євроінтеграційний та північноатлантичний вектор свого розвитку. 

У стратегією кібербезпеки України державою визначено такі основні цілі: розвиток безпечного, стабільного і надійного 
кіберпростору; кіберзахист державних електронних інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури, призначеної для 
обробки інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інфраструктури;розвиток потенціалу 
сектору безпеки і оборони у сфері забезпечення кібербезпеки;боротьба з кіберзлочинністю.

Summary. The article discusses and compares the main provisions of the European Cyber Security Strategy and the Cyber Security 
Strategy of Ukraine. The correspondence of the measures to the tasks and goals of the Cybersecurity Strategy of Ukraine is analyzed, 
proposals for improvement of the organizational and legal mechanism of state management of the implementation of the Cybersecurity 
Strategy of Ukraine are developed. The issues discussed and the proposed solutions will help transform cybersecurity planning into the latest 
changes in Ukraine's budget legislation regarding the implementation of medium-term planning, which should become the organizational 
basis for improving cybersecurity budgets in both government and government. if implemented in the budget sector and other cybersecurity 
entities.

The author notes that in building the national cybersecurity system, Ukraine must take into account both the best international experience 
and the peculiarities of its socio-economic, political, cultural and historical development, practically introducing European integration and 
the North Atlantic vector of its development into this sphere of national security.

The state's cybersecurity strategy sets the following key goals: development of secure, stable and secure cyberspace; cybersecurity of 
state-owned electronic information resources and information infrastructure intended for the processing of information, the protection 
requirement of which is established by law, as well as critical infrastructure; developing the capacity of the security and defense sector in 
cybersecurity; and combating cybercrime. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Всеохоплююче проникнення інформаційних технологій в 

повсякденну діяльність особи, суспільства та держави, постійно 
зростаюча залежність дотримання основних прав та свобод 
людини від сталості функціонування мереж та інформаційних 
систем, зростання чутливості наслідків інцидентів безпеки для 
цих суб’єктів кібербезпеки потребує реалізації як оперативних 
заходів з відновлення спроможності таких систем і мереж, так і 
системних заходів з підвищення мережевої та інформаційної 
безпеки взагалі. Особливе місце в розв’язанні цієї проблеми 
займає впровадження ефективної, надійної та продуктивної 
національної системи кібербезпеки та кіберзахисту.

Реальні кроки України у створенні та розвитку власної 
системи захисту у кіберпросторі розпочалися набагато раніше, 
ніж прийняття Стратегії кібербезпеки України у 2016 році, і 
певної мірою мали свої здобутки. Увібравши в себе кращі 
існуючі на межі ХХ та ХХІ століття практики дозволили 
створити доволі ефективну систему захисту інформації. Проте 
результати кібератак, особливо у 2016 – 2017 роках, здійснених 
на низку енергетичних та транспортних компаній, системи 
подання електронної податкової звітності тощо стали 
каталізатором для її удосконалення, насамперед у напрямку 
підвищення рівня безпеки мереж та інформаційних систем, 
зокрема тих, що впливають на життєво необхідні служби та 
послуги. Актуальність проблеми також обумовлена гібридною 
війною Росії проти нашої країни та міжнародними зобов’язан-
нями України перед євро- та північноатлантичними партнерами. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Незважаючи на значний масив наукової літератури, 

питанням розвитку та впровадження механізмів організаційно-
правового регулювання функціонування системи кібербезпеки 
нашої держави і реалізації національної кібербезпекової 
політики надається значна увага.

Живило Є.О., Черноног О.О. [1], здійснивши огляд новацій 
щодо нормативного визначення інфраструктури національної 
системи кібербезпеки, убачають необхідність якнайшвидшої 
розбудови усіх основних секторів держави за напрямом 
забезпечення кібербезпеки. Доронін І.М. в [2] констатує, що 
формування державної політики з забезпечення кібербезпеки на 
жоден державний орган не покладено, і наполягає, що 
вирішення проблеми визначення статусу, функцій та наділення 
такими повноваженнями державного органу є основою для 
належної реалізації функцій оборони та забезпечення державної 
безпеки у сфері кібербезпеки. 

Володимир Ліпкан та Ігор Діордіца у [3]  дійшли висновку 
щодо необхідності налагодження та розвиткe взаємодії між 
уповноваженими державними органами національної системи 
кібербезпеки, важливе місце в якій займають команда 
реагування на комп’ютерні надзвичайні події та Національний 
координаційний центр кібербезпеки, створений в Раді 
національної безпеки і оборони України.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ 
ПРОБЛЕМИ. Невирішеною проблемою залишається підви-
щення ефективності виконання стратегії через недосконалість 
існуючих організаційно-правових механізмів державного 
управління з її імплементації.

МЕТОЮ статті є здійснення порівняльного аналізу 
існуючих національних та європейських механізмів державного 
управління реалізацією стратегії кібербезпеки, а також  
розроблення науково-обґрунтованих підходів та пропозицій 
щодо їх удосконалення. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При розбудові національної системи кібербезпеки Україна 

повинна враховувати як кращий міжнародний досвід, так і 
особливості свого соціально-економічного, політичного, 
культурного та історичного розвитку, практично впроваджуючи 

в цій сфері національної безпеки євроінтеграційний та 
північноатлантичний вектор свого розвитку. 

При цьому  слід враховувати, що країни-члени ЄС також 
мають різний рівень розвиненості власних екосистем безпеки 
мереж та інформації, формально відображений  в публікації 
Європейської агенції з безпеки мереж та  інформації [4] 
"Національні стратегії з кібербезпеки: встановлення курсу для 
національних зусиль по зміцненню безпеки в кіберпросторі" 
(URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-
strategies-paper).

Потреба в узагальненні практик їх створення зумовила 
прийняття у 2013 Стратегії кібербезпеки ЄС: відкритий, 
захищений та безпечний кіберпростір (далі - європейська 
стратегія) [5]. Цей документ роз’яснює принципи, які повинні 
бути головними в політиці кібербезпеки як для  ЄС взагалі, так і 
в країнах-членах, а також може бути корисним і для України.

Пріоритетним напрямком європейської стратегії визначено 
подальший розвиток законодавчих ініціатив щодо встановлення 
мінімальних вимог мережевої та інформаційної безпеки на 
національних рівнях із зобов’язаннями країн-членів: визначення 
національних компетентних організації у сфері мережевої та 
інформаційної безпеки; забезпечення належного 
функціонування команд реагування на комп’ютерні загрози; 
адаптація національних стратегій та планів заходів з безпеки 
мереж та інформації; встановлення механізмів координації у 
запобіганні, визначенні, пом’якшенні наслідків та реагуванні, 
доступність інформації та взаємна допомога національних 
компетентних органів з мережевої та інформаційної безпеки 
(national NIS competent authorities); ці органи відповідатимуть за 
забезпечення відповідної широкої європейської співпраці згідно 
з встановленими механізмами у цій сфері для транскордонної 
взаємодії; покращення готовності та взаємодії з приватним 
сектором, якому слід розвивати технічні спроможності та 
здійснювати міжсекторальний обмін кращими практиками тощо. 

Основним суб'єктом, який відповідатиме за організацію 
роботи країн-членів ЄС у кібербезпековій сфері, про який 
згадується в цій стратегії, є Європейська агенція з безпеки мереж 
та інформації (European Union Agency for Network and 
Information Security (ENISA). Юридичний статус, цілі, завдання 
та решта питань щодо функціонування агенції закріплено в 
Регламенті Європарламенту та ради від 21.05.2013 №460 [6].

Цілями створення такої Агенції встановлено такі:
- впроваджувати та розвивати високий рівень експертиз; 
- допомагати європейським інституціям, органам, офісам 

і агенціям розробляти політики безпеки мереж та інформації; 
- допомагати впроваджувати необхідні політики для 

досягнення необхідних вимог, встановлених існуючими та в 
майбутньому розробленими актами; 

- розвивати спроможності у підготовці до упередження, 
виявлення та реагування на проблеми, пов'язані з безпекою 
мереж та інформації, підтримувати закордонну кооперацію між 
учасниками державних органів та приватного сектору.

В подальшому розвиток законодавства ЄС проявився у 
прийнятті NIS Директиви (Директива Європейського 
Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року Про 
заходи для високого спільного рівня безпеки мереж та 
інформаційних систем на території Союзу», NIS Directive),  [7].

NIS Директива відмічає важливість кібербезпекових заходів 
в першу чергу для операторів життєво важливих та необхідних 
служб (operators of essential services): енергетика, транспорт, 
банки, фінансові ринки, сектор здоров'я, постачальників питної 
води, включаючи операторів цифрової інфраструктури 
(операторів доменних імен верхнього та реєстраторів доменних 
імен суб-рівня, операторів обміну інтернет-трафіком), та 
операторів цифрових послуг (онлайн торгівельних майданчиків, 
операторів  пошукових  систем в мережі Інтернеті та операторів 
доступу до систем з використанням технологій "хмарних 
обчислень"). 

Варто відмітити, що NIS Директива є документом, який не 
дискримінуючи національні рішення визначає загально 



європейські зобов'язання для держав-членів щодо належної 
організації та забезпечення кібербезпекової діяльності 
уповноважених безпекових органів держав на всіх етепах 
життєвого циклу кібеінцидентів, в тому числі для 
транскордонного обміну інформацією про них, вимог до команд 
реагування на інциденти, пов'язані з комп'ютерною безпекою 
(CSIRT), означених вище суб'єктів, порушення роботи яких 
може призвести до суттєвих в національному та 
транскордонному рівні наслідків.  NIS Директива містить 
конкретний набір відповідних цілям європейської стратегії 
кібербезпеки заходів, які безпосередньо відповідають цілі цієї 
директиви - підвищенню загального рівня безпеки мереж та 
інформації по всьому ЄС. 

При формуванні Стратегії кібербезпеки України, яка 
прийнята Радою національної безпеки і оборони Україною у 
2016 році [8], в цілому було враховано базові підходи до 
забезпечення кібербезпеки, визначені в європейській 
кібербезпекової стратегії, на відміну від більш сучасної NIS 
Директиви. 

Стратегія кібербезпеки України та щорічні плани заходів з її 
реалізації підтвердили усвідомлення та розуміння проблематики 
безпеки у кіберпросторі та визначили її мету – створення умов  
для безпечного функціонування кіберпростору, його 
використання в інтересах особи, суспільства і держави та шляхи 
його досягнення.

Стратегія спрямована на реалізацію до 2020 року, і 
відповідно до мети,  визначила такі три основні очікувані 
результати її виконання: 

- створення національної системи кібербезпеки;
- посилення спроможностей суб'єктів сектору безпеки та 

оборони для забезпечення ефективної боротьби із кіберзагро-
зами воєнного характеру, кібершпигунством, кібертероризмом 
та кіберзлочинністю, поглиблення міжнародного співробіт-
ництва у цій сфері;

- забезпечення кіберзахисту державних електронних 
інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої 
встановлена законом, а також інформаційної інфраструктури, 
яка знаходиться під юрисдикцією України, та порушення 
сталого функціонування якої матиме негативний вплив на стан 
національної безпеки і оборони України (критична інформаційна 
інфраструктура).

Стратегією кібербезпеки України визначено такі основні 
цілі:

- розвиток безпечного, стабільного і надійного кібер-
простору;

- кіберзахист державних електронних інформаційних 
ресурсів та інформаційної інфраструктури, призначеної для 
обробки інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом, а також критичної інфраструктури;

- розвиток потенціалу сектору безпеки і оборони у сфері 
забезпечення кібербезпеки;

- боротьба з кіберзлочинністю.
Реалізація стратегії кібербезпеки України, починаючи з 2016 

року, здійснюється згідно з щорічними планами заходів з 
реалізації стратегії кібербезпеки, які затверджуються Урядом. З 
2016 по 2018 рік ці переліки сформовані на підставі пропозицій  
лише державних органів – основних складових національної 
системи кібербезпеки, при цьому належна участь інших суб’єк-
тів кібербезпеки у їх формуванні та виконанні не була забез-
печена. Пропозиції державних органів до щорічних планів не 
могли бути взаємно узгодженими, оскільки сама стратегія не 
встановлює таку вимогу. За окреслений період затверджено 51 
захід.

Оскільки реалізація стратегії передбачається заходами, які 
щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України, то 
зіставлення цих заходів з основними та проміжними цілями 
стратегії має стати підґрунтям для визначення як рівня 
ефективності щорічного планування, так і способу підготовки та 
викладення змісту нової редакції стратегії.

Складність розроблення щорічних переліків заходів 
перебувала в тому, що вони розроблялися виходячи не з 
спрямованості заходу та досягнення відповідної конкретної цілі 
стратегії, а зі спроможності відповідного державного органу 
відповідати за його виконання. Також тло формування цих 
заходів постійно змінювалось. Важливими чинниками, які 
вплинули на сутність заходів, що пропонувалися до проектів 
щорічних планів заходів щодо реалізації стратегії, стало 
прийняття законів України «Про основні засади забезпечення 
кібербезпеки» [9] та «Про національну безпеку України» [10].
Якщо перший вирішив завдання врегулювання суспільних 
відносин у сфері кібербезпеки та чітко окреслив національну 
систему кібербезпеки, то другий чітко визначив місце їх місце в 
системі національної безпеки. 

Завдання з узагальнення пропозицій державних органів та 
виконання всіх процедур, утому числі регуляторних 
покладається лише на Державну службу спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, яка має вносити проект 
відповідного розпорядження до Кабінету Міністрів України для 
затвердження та за узагальненим звітами виконавців заходів 
звітувати перед Урядом.

У зв’язку з цим, за результатами аналізу існуючого стану 
справ з формування переліків заходів з реалізації Стратегії 
кібербезпеки України можливо сформулювати такі висновки:

1. Наявний дисбаланс між інтересами суб’єктів-надавачів 
пропозицій з спроможностями Держспецзв’язку з їх врахування 
та належного обґрунтування при підготовці відповідного 
рішення Уряду України, негативним наслідком чого може стати 
нехтування відповідної пропозиції. Недостатня інституціональна 
спроможність щодо здійснення стратегічного планування 
проявлена у лише фактичному узагальненні поданих 
пропозицій, що виконує державний орган, в повноваженнях та 
спроможності якого з одного боку відсутня належна можливість 
корегування пропозицій-кандидатів на включення до щорічних 
планів та, з іншого, покладене завдання щодо супроводження 
відповідного проекту розпорядження Кабінету Міністрів 
України на всіх стадіях його розробки та прийняття. 

2. Суб’єкти кібербезпеки, які не є основними суб’єктами 
забезпечення кібербезпеки України, залишаються осторонь 
розроблення щорічних планів.

3. Національний координаційний центр кібербезпеки (далі -
Центр), який був утворений і положення про який затверджене 
Указом Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016, 
[11] належної участі у стратегічному та щорічному плануванні 
заходів не бере.

4. Стратегічне планування заходів з реалізації Стратегії 
кібербезпеки України в Стратегії кібербезпеки України 
передбачена лише як один із заходів з розвитку потенціалу 
сектору безпеки і оборони у сфері забезпечення кібербезпеки, 
залишаючи осторонь інших суб’єктів кібербезпеки, у тому числі, 
підприємства різних форм власності, сталість надання послуг 
якими може впливати на національну та регіональну безпеку, і 
належна дієва участь яких у плануванні та виконанні заходів 
значно сприяла б  об’єднанню зусиль державних органів та 
підприємств всіх форм власності у реалізації стратегії.

5. Вимог та правил з розроблення та оформлення пропозицій 
до переліку заходів, які б доводили їх відповідність основним 
цілям Стратегії кібербезпеки України та розвивали б результати 
заходів, запланованих/виконаних у попередніх роках, не 
встановлено. Термін планування складає один рік. Фінансування 
виконання заходів здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених в державному бюджеті на утримання відповідних 
державних органів.

Тривалість заходу Кількість Кількість, % 
Три роки 11 22 
Два роки 6 12 
Один рік 13 25 



6. Статистичний аналіз показує, що заходи з реалізації 
Стратегії кібербезпеки мають різну тривалість. При цьому у 
період 2016 — 2018 роки заходів з реалізації 41% завдань 
стратегії взагалі  не планувалося. Вірогідність їх реалізації до 
кінця терміну дії Стратегії вкрай низька.

Лише п’ять завдань Стратегії мають явні ознаки розвитку 
результатів заходів, отриманих у попередній період, а саме: 
щодо розвитку нормативно-правової бази з урахуванням 
міжнародних, ЄС та НАТО стандартів, удосконалення системи 
державного контролю та  незалежного аудиту інформаційної 
безпеки, розвитку міжнародного співробітництва (у тому числі 
розвиток спроможностей в рамках реалізації Трастового фонду 
Україна — НАТО), розвиток національної телекомунікаційної 
мережі, розвитку системи підготовки кадрів.

Решта завдань Стратегії лише умовно підтримані заходами 
щорічного планування, які носять фрагментарний характер, не 
поєднані з іншими заходами єдиним задумом і не мають чітко 
визначеного очікуваного результату. 

Таким чином,  сама Стратегія кібербезпеки України, 
організація її виконання має бути значною мірою удосконалена 
першочергово за такими напрямками.

1. Розвиток організаційних механізмів. Механізм планування 
заходів з реалізації Стратегії має бути осучасненим і відповідати 
принципам стратегічного планування на ланці суб’єкти 
кібербезпеки — національний координатор — Уряд. При цьому, 
визначальну роль в координації діяльності суб’єкта кібербезпеки 
(незалежно від його відомчої або галузевої приналежності) має 
бути відповідальна за безпеку мереж та інформації посадова 
особа з числа керівництва (заступник керівника) такого суб’єкта. 
В  її обов’язках має бути чітко визначена роль, задачі, функції та 
відповідальність за зазначену сферу суб’єкта кібербезпеки, 
враховуючи його невід’ємну частину — стратегічне та поточне 
планування та їх бюджетування. Координуюча роль Центру має 
бути посилена завданням з організації та координації діяльності 
всіх суб’єктів кібербезпеки з стратегічного та  поточного 
планування і схвалення проектів планів заходів на три роки та на 
рік. Уряд має затверджувати вимоги з формування, оформлення 
та подання пропозицій стратегічного та бюджетного планування 
заходів з реалізації стратегії та забезпечення кібербезпеки та 
лише забезпечувати заплановані заходи в частині організації 
планування на відповідний період. Держспезв’язку має 
узагальнювати пропозиції всіх суб’єктів кібербезпеки вносити їх 
на розгляд Центру та, в подальшому, вносити до Кабінету 
Міністрів України.

2. Розвиток правових механізмів. Положення про 
Національний координаційний центр кібербезпеки має бути 
доповнено нормами щодо координуючої функції в 
стратегічному та поточному плануванні заходів з реалізації
стратегії та інших заходів забезпечення кібербезпеки, з наданням 
можливості оперативного реагування на зміни у кіберпросотрі, 
що суттєво впливають на стан кібербезпеки. Положення про 
центральні органи виконавчої влади, які у доручених сферах 
мають об’єкти критичної інфраструктури, мають бути доповнені 
завданнями щодо кібербезпеки та кіберзахисту таких об’єктів, 
подання інформації щодо переліків таких об’єктів, стану та 
спроможності цих суб’єктів забезпечити кіберзахист об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури тощо.  В типовій 
структурі центральних органів виконавчої влади мають бути 
уведені структурні одиниці, що відповідатимуть за організацію 
роботи щодо кібербезпеки та кіберзахисту як об’єктів критичної 
інфраструктури у відповідній галузі так і безпеки мереж та 
інформації в самому державному органі, розроблення та 
впровадження дієвих механізмів забезпечення конкретності 
заходів, їх відповідності основним цілям стратегії, 
вимірюваності результатів заходів та спроможності їх виконання 
у встановлений період та бюджетування.

Ці заходи дозволять вже у найближчому майбутньому 
наблизити утворену Законом України “Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України”   інфраструктуру до 
сучасних вимог та підходів державного управління, поліпшити 

діалог та впровадити дієву кооперацію між основними 
суб’єктами забезпечення кібербезпеки та володільцями об’єктів 
критичної та критичної інформаційної інфраструктури.

Подальшими напрямками досліджень є розроблення 
механізмів державного управління щодо удосконалення 
кібербезпеки та кіберзахисту об’єктів критичної та критичної 
інформаційної інфраструктури, розроблення пропозицій щодо їх 
впровадження в подальшому розвитку інфраструктури кібер-
безпеки та її функціонування, в тому числі в нову редакцію 
Стратегії кібербезпеки України. 

ВИСНОВКИ
1. Досвід нормативного регулювання сфери безпеки мереж 

та інформації країн-членів Європейського Союзу та в цілому ЄС 
може бути імплементований в українське законодавство лише в 
загальних та спільних підходах, зокрема щодо визначення 
українських інституцій задля діалогу та взаємодії з 
міжнародними партнерами на всіх рівнях (міжнародний, загаль-
нонаціональний, регіональний, секторальний, галузевий).

2. Проблематика удосконалення ефективності планування 
відображує певну інституціональну недосконалість системи 
забезпечення кібербезпеки і потребує вирішення разом з іншими 
завданнями з удосконаленням правої, фінансової, організаційно-
штатної підтримки діяльності суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки.

3. Нова редакція Стратегії кібербезпеки України повинна 
бути позбавлена вад її чинної редакції та містити більш конк-
ретні завдання і заходи із забезпечення кібербезпеки з можли-
вістю їх коригування відповідно до загроз у кіберпросторі.

4. Розглянута в статті проблематика і пропозиції щодо її 
розв’язання дозволять перевести планування виконання заходів 
із забезпечення кібербезпеки у відповідність до нещодавних змін 
в бюджетному законодавстві України щодо запровадження 
середньострокового планування, що має стати організаційним 
підгрунтям покращення бюджетування заходів із забезпечення 
кібербезпеки як в державних органах, так і у випадку їх 
впровадження в небюджетну сферу і іншими суб’єктами 
забезпечення кібербезпеки.
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