
ДЕРЖАВНА  СЛУЖБА  СПЕЦІАЛЬНОГО  ЗВ'ЯЗКУ 
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Забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури: 
відповідальність держави та бізнесу

Т.в.о. директора Департаменту
формування та реалізації 
державної політики у сфері 
кіберзахисту Адміністрації 
Держспецзв’язку

Циплинський Юрій



інші державні органи 
розпорядники інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної 

інфраструктури та інших об’єктів кібербезпеки, які провадять діяльність із надання 
інформаційних та/або телекомунікаційних послуг

незалежні організації та експерти

Рада національної безпеки і оборони України 

(Національний координаційний центр 
кібербезпеки)

Державна служба 
спеціального зв’язку та 

захисту інформації України 
(Урядовий CERT-UA)

СИСТЕМА КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Служба 
безпеки 
України

Міністерство 
оборони України

(Генеральний 
штаб ЗСУ)

Національний 
банк України

Основні суб’єкти забезпечення кібербезпеки

Розвідувальні 
органи України

Міністерство
внутрішніх справ 

України
(Національна поліція)

Інші суб’єкти 
забезпечення 
кібербезпеки



Суб'єктами, які безпосередньо здійснюють у межах своєї 
компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки, є:

(Ст. 5, п.5 Закону)

◼ Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

◼ Місцеві державні адміністрації;

◼ Органи місцевого самоврядування;

◼ Правоохоронні, розвідувальні та контррозвідувальні органи, суб'єкти
оперативно-розшукової діяльності;

◼ Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до
закону;

◼ Національний банк України;

◼ Підприємства, установи та організації, віднесені до об'єктів
критичної інфраструктури;

◼ Суб'єкти господарювання, громадяни України та об'єднання громадян,
інші особи, які проводять діяльність та/або надають послуги,
пов'язані з національними інформаційними ресурсами,
інформаційним послугами, здійсненням електронних правочинів,
електронними комунікаціями, захистом інформації та
кіберзахистом.

Держава

Бізнес та 

інш.



Об’єкти критичної інфраструктури – хто Ви? 

Підприємства , установи, організації незалежно від форми власності

підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв

енергетика, хімічна промисловість, 
транспорт, інформаційно-комунікаційні 

технології, електронні комунікації, 
банківський та фінансовий сектор

Провадять  діяльність та надають послуги у 
галузях 

аварійні та рятувальні служби, служби екстреної допомоги населенню

Надають  послуги у сферах життєзабезпечення 
населення

централізоване водопостачання, 
водовідведення, постачання електричної 

енергії і газу, виробництво продуктів 
харчування, охорона здоров’я



МЕТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ ОКІ

Кіберзахист ОКІ забезпечується впровадженням на об’єкті критичної
інформаційної інфраструктури ОКІ (далі – ОКІІ або Система) сукупності
організаційних та технічних заходів, а також засобів і методів захисту
інформації, з метою запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від
кібератак, порушення конфіденційності, цілісності та доступності
інформаційних ресурсів, що обробляються (передаються, зберігаються) в ОКІІ,
порушення режиму функціонування та/або недоступності служб (функцій)
Системи, порушення функціонування компонентів Системи тощо.



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КІБЕРЗАХИСТ ОКІ

Кіберзахист об’єкта критичної інфраструктури забезпечується
власником та/або керівником ОКІ відповідно до цих Вимог та
законодавства в сфері захисту інформації та кібербезпеки.

Кіберзахист ОКІ є складовою частиною робіт зі створення
(модернізації) та експлуатації ОКІІ. Заходи з кіберзахисту передбачаються
та впроваджуються на всіх стадіях життєвого циклу ОКІІ.



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З КІБЕРЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ 

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Заходи з кіберзахисту передбачаються та впроваджуються на всіх стадіях життєвого циклу ОКІІ. 

• Створюється (модернізується) КСЗІ
+ застосовуються Загальні вимоги.

• Перевірка відповідності - державна
експертиза в сфері ТЗІ

• Створюється (модернізується)
система інформаційної безпеки ОКІ.

• Відповідність перевіряється під час
незалежного аудиту інформаційної
безпеки ОКІІ.

Правова основа загальних вимог :
•законодавство в сфері захисту інформації, НД ТЗІ 1.1-003-99, ДСТУ ISO/IEC 27000:2015



CERT (SCIRT)
галузеві

ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ

МОДЕЛІ КІБЕРЗАХИСТУ

CRC

Збір

Аналіз

Дослід
ження

EDRСЗДІ Сенсори
Відкриті 

потоки даних

Об’єкти критичної інфраструктури

CERT-UA

Ситуаційні центри 
кібербезпеки

Банк даних, 
база інформаційної взаємодії

Аналіз

Збір

Дослід
ження



ІНФОРМУВАННЯ  ТА  ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК 

◼ Власник та/або керівник ОКІ невідкладно інформує урядову команду
реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA (у
разі наявності – галузевий CERT) про кіберінциденти та кібератаки,
які стосуються його ОКІІ



ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

КІБЕРЗАХИСТУ

 Нормативно-правове регулювання питань кіберзахисту та 
кібербезпеки
 Розвиток організаційно-технічної моделі кіберзахисту:

- розширення функціональних можливостей CRC та НТМ;
- збільшення кількості абонентів СЗДІ;
- розвиток CERT-UA.

 Державно-приватна взаємодія (аутсорсинг)
 Налагодження міжнародного співробітництва з питань 
кіберзахисту та кібербезпеки
 Кіберзахист ОКІ:

- перелік ОКІІ;
- вимоги з кіберзахисту;
- аудит інформаційної безпеки ОКІ

 Розвиток кіберпростору



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  БІЗНЕСУ

Ст. 8 НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА КІБЕРБЕЗПЕКИ

п.3 Функціонування національної системи кібербезпеки забезпечується шляхом:

…

3) встановлення обов'язкових вимог інформаційної безпеки ОКІІ, у тому числі 
під час їх створення, введення в експлуатацію, експлуатації, модернізації з 
урахуванням міжнародних стандартів та специфіки галузі, до якої належать 
відповідні ОКІІ;

…

5) проведення навчань щодо дій у разі надзвичайних ситуацій та інцидентів у 
кіберпросторі;

…

8) розвитку мережі команд реагування на комп'ютерні надзвичайні події…

…

12) обміну інформацією про інциденти кібербезпеки…

…

23) …обмеження використання продукції, технології та послуг суб'єктів (санкції, 
обмеження, контроль країни-агресора)  для забезпечення технічного та 
криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів…



ДЕРЖАВНО-
ПРИВАТНА 

ВЗАЄМОДІЯ У 
СФЕРІ 

КІБЕРБЕЗПЕКИ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

cyber@dsszzi.gov.ua

mailto:cyber@dsszzi.gov.ua


БАЗОВІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ

2016 2017

Стратегія 
кібербезпеки 

України
№ 96

Укази Президента 
України

Захист об’єктів критичної 
інфраструктури

№ 8

Заходи із нейтралізації
кіберзагроз

№ 32

Захист з 
кібербезпеки

№ 254

2018

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки держави»
Закони України

Прийнято в першому 
читанні

Прийнято за основу 
та в цілому 

Набрав чинності

План заходів на 2016 рік 
(№ 440-р від 24.06.2016)

Порядок формування 
переліку ІТС об’єктів 

критичної інфраструктури 
держави      (№ 563 від 

23.08.2016)

Акти Кабінету 
Міністрів України

План заходів на 2017 рік 
(№ 155-р від 10.03.2017)

Загальні вимоги 
з кіберзахисту 

ОКІ

Про затвердження 
Порядку підключення 
до глобальних мереж 

передачі даних

Про затвердження
порядків формування 

переліку ОКІІ, внесення 
ОКІІ до державного реєстру 
ОКІІ, його формування та 

забезпечення 
функціонування 

Вимоги та порядок 
проведення незалежного 

аудиту на ОКІ



ПРИНЦИПИ ВІДНЕСЕННЯ ДО ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Значущість для 
національної 

безпеки і 
оборони України, 

економіки, 
екології, 

соціальної сфери

Порушення 
сталого 

функціонування  
ОКІІ через 

здійснені на них 
кібератаки та 

кіберінциденти, 
що може 

спричинити 
негативні 
наслідки

Категоризація 
ОКІІ

Впровадження 
оптимальних за 

складом та 
обсягом заходів 
із забезпечення 

кіберзахисту



Детальна 
класифікація з 
розподілом за 

підгалузями та типами 
об’єктів

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ 
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Директива (ЄС) 2016/1148

─ хімічна промисловість,

─ сільське господарство,

─ комунальні, аварійні та рятувальні
служби, служби екстреної
допомоги населенню;

─ потенційно небезпечні технології і
виробництва;

─ підприємства, які мають
стратегічне значення для
економіки і безпеки держави.

− енергетика,
− транспорт,
− інформаційно-комунікаційні

технології,
− електронні комунікації,
− банківський та фінансовий

сектор,
− життєзабезпечення

населення,
− охорона здоров’я.

Закон України «Про основні
засади забезпечення 

кібербезпеки України»



ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Розвиток 
кіберпростору

Кібероборона

Кіберзахист
Аудит 

інформаційної 
безпеки

Організаційно-
технічна модель

Протидія 
кіберзлочинності

Обмежувальні 
заходи

Боротьба з 
кібертероризмом

Державно-
приватна 
взаємодія

Міжнародне 
співробітництво

Законодавче 
врегулювання


