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Мета:
створення системи комплексних програм, 
що підвищують 
інформаційну безпеку в Україні 
(персональну, організаційну, суспільну)
та створюють засади сучасного 
кібернетичного захисту держави  



Стратегічні задачи 

 Консолідація фахівців, науковців, експертів України та іноземних країн у створенні 
центрів і програм, проектів і продуктів інформаційної культури (компетенції)

 Сприяння підвищенню культури роботи з інформацією та її безпековими аспектами 
для критично важливих цільових суспільних/професійних груп

 Впровадження в просвітницькі програми розробок і технологій, що підвищать 
національний рівень безпеки роботи з інформацією. Актуалізація теми інформаційної 
безпеки до рівня загальнодержавної проблеми

 Розповсюдження (сприяння розповсюдженню) початкових знань про елементи 
інформаційної безпеки для різних груп населення (від школярів до пенсіонерів) для 
підвищення рівня культури використання сучасних технологій

 Сприяння впровадженню сучасних технологій у кібербезпеку України (машинного 
навчання, нейронних мереж, штучного інтелекту тощо)



2018–2019: людина

 Комітет освіти та просвіти РІК (Рада інформбезпеки та кіберзахисту)

 Розробка програм та їх просуваня в освітні заклади середньої та вищої освіти

 Школи для батьків – «Батьківський контроль»

 Всеукраїнські програми від формування до участі щодо медіаграмотності

 Дистанційне навчання з інформаційної безпеки у використанні інтернет-
технологій, зокрема у соціальних мережах



2018–2019: організації та підприємства

 Розробка програм тренінгів з інформаційної безпеки для організацій будь-якої 
форми власності та їх проведення. Імплементація кращого іноземного досвіду в 
українські реалії

 Організація та участь у міжнародних конференціях щодо професійних систем і 
споживання продуктів з інформаційної безпеки

 Щотижневі листи щодо загроз та досвіду

 Популяризація парадигми захищених інфраструктурних систем

 Сприяння впровадженню сучасних технологій у кібербезпеку України (машинного 
навчання, нейронних мереж, штучного інтелекту тощо)

 Сприяння приватно-державному партнерству



2018–2019: суспільство та держава
 Залучення активної професійної спільноти до ГО РІК (Рада інформбезпеки та 

кіберзахисту

 Співпраця та взаємодія з громадським суспільством

 Системна співпраця з державними виконавчими та законодавчими органами (робочі 
групи, громадськи ради, публічні та фахові заходи)

 Розповсюдження передових практик, співпраця та участь у безпекових програмах 
міжнародного партнерства НАТО, ЄС, США

 Всебічна підтримка пріоритетності імплементації європейських актів

 Донесення проблем інформаційної та кібернетичної безпеки політичним партіям, що 
беруть участь у виборчому процесі, для включення цих проблем у передвиборчі 
платформи, у подальшому – в програму коаліційного уряду

 Підготовка та оприлюднення експертних аналітичних висновків щодо стану та 
проблем нормативно-правового регулювання чинних Указів і Постанов у галузі 
інформаційної безпеки щодо їхньої недосконалості



Фактори успіху
 Кількість програм і проектів з питань інформаційної безпеки та кібернетичного 

захисту, а також кількість їх учасників

 Рівень забезпечення інформаційно-комунікаційних прав людини та громадянина в 
системі національних нормативно-правових актів, ступінь їх відповідності актам 
європейського права

 Включення питань інформаційної безпеки до коаліційних угод

 Виконання гармонізації законодавства з ЄС 

 Сумісність оборонних систем із стандартами НАТО

 Ефективне приватно-державне партнерство

 Позитивна динамика часу усунення кібернетичних загроз та кількісна мінімізація 
збитків від них

 Ефективні проекти інформаційної протидії

 Створення прозорої системи громадянського моніторингу у сфері інформаційної 
безпеки та кібернетичного захисту
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