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Пропозиції до проекту Стратегії інформаційної безпеки 

 

Чинна редакція проекту «Стратегії 

інформаційної безпеки України» 

Пропонована редакція «Стратегії 

інформаційної безпеки України» 

Обґрунтування 

I. Загальні положення   

Забезпечення інформаційної безпеки України є 

однією з найважливіших функцій держави, 

справою всього Українського народу. 

Стратегія інформаційної безпеки (далі – 

Стратегія) визначає засади забезпечення 

інформаційної безпеки України, протидії 

загрозам національній безпеці в інформаційній 

сфері, захисту прав осіб на інформацію та 

захист персональних даних. Питання, пов’язані 

зі сферою кібербезпеки визначаються 

Стратегією кібербезпеки України. 

Стратегія інформаційної безпеки (далі – 

Стратегія) визначає засади забезпечення 

інформаційної безпеки України, протидії 

загрозам національній безпеці в інформаційній 

сфері, захист прав осіб на інформацію, 

свободу думки і слова, та захист персональних 

даних. Питання, пов’язані зі сферою 

кібербезпеки визначаються Стратегією 

кібербезпеки України. 

Свобода висловлення – одна з 

важливих європейських 

цінностей, які має захищати 

держава. Про неї йдеться нижче 

за текстом, у стратегічній Цілі 

№4, тому видається логічним 

згадати її тут. 

Метою Стратегії є забезпечення інформаційної 

безпеки України, спрямованої на захист життєво 

важливих інтересів громадянина, суспільства та 

держави у протидії внутрішнім та зовнішнім 

загрозам, забезпечення захисту державного 

суверенітету і територіальної цілісності 

України, підтримка соціальної та політичної 

стабільності, забезпечення прав та свобод 

кожного громадянина. 

Метою Стратегії є зміцнення національної 

безпеки України шляхом стримування та 

протидії загрозам в інформаційній сфері, 

спрямованим проти реалізації життєво 

важливих інтересів громадянина, суспільства 

та держави, на підрив державного 

суверенітету і територіальної цілісності 

України, втручання та зловмисний вплив на 

демократичні процеси, порушення права 

громадян на демократію. 

Стаття 21 Загальної декларації 

про права людини передбачає, 

що «Кожна людина має право 

брати  участь  в  управлінні  

своєю країною безпосередньо 

або через вільно обраних 

представників.»  Скоординовані 

зусилля, спрямовані на введення 

громадян в оману, мають на меті 

чинити прихований вплив на 

думку  та вибір громадян, тим 

самим підриваючи їх автономію 

та свободу вибору 

Вказана мета реалізовуватиметься через 

стримування інформаційної агресії, спрямованої 

на повалення конституційного ладу та 

територіальної цілісності України, підрив її 

Вказана мета реалізовуватиметься через 

стримування інформаційної агресії, 

забезпечення стійкості суспільства та 

держави до деструктивних інформаційних 
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суверенітету та демократичного устрою, 

забезпечення інформаційної стійкості 

суспільства та держави, створення ефективної 

системи взаємодії між органами державної 

влади, місцевого самоврядування та 

суспільством, а також розвиток співпраці у 

сфері інформаційної безпеки із ключовими 

іноземними партнерами на засадах партнерства 

та взаємної підтримки. 

впливів, створення ефективної системи взаємодії 

між органами державної влади, місцевого 

самоврядування та суспільством, а також 

розвиток співпраці у сфері інформаційної 

безпеки із ключовими іноземними партнерами 

на засадах партнерства та взаємної підтримки. 

Терміни, що вживаються у Стратегії, мають таке 

значення: 

інформаційна безпека України – це складова 

частина національної безпеки України, стан 

захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства і держави, при якому 

встановлюється ефективна система захисту і 

протидії нанесенню шкоди через поширення 

негативних інформаційних впливів, зокрема 

через координоване поширення недостовірної 

інформації, негативні наслідки застосування 

інформаційних технологій, несанкціоноване 

розповсюдження, використання й порушення 

цілісності, конфіденційності та доступності 

інформації; 

кризові комунікації – комплекс заходів, що 

реалізуються державними органами України у 

кризовій ситуації і передбачають їх діалог із 

цільовою аудиторією з питань, що стосуються 

кризової ситуації; 

стратегічні комунікації – скоординоване і 

належне використання комунікативних 

можливостей держави – публічної дипломатії, 

зв'язків із громадськістю, військових зв’язків, 

інформаційних та психологічних операцій, 

Доповнити термінами 

спеціальна інформаційна операція - це 

скоординовані зусилля вітчизняних або 

іноземних суб’єктів впливу на цільову 

аудиторію з використанням оманливих засобів, 

включаючи придушення незалежних джерел 

інформації у поєднанні з дезінформацією 

 

Іноземне втручання в інформаційний простір 

– це дії, які спрямовано здійснюються 

іноземною державою або її агентами, які 

протирічать визначеним національним 

інтересам України та мають на меті 

порушити процес вільного формування та 

вираження її громадянами своєї політичної волі 

шляхом залякування або введення їх в оману 

 

Визначення терміну «стратегічний наратив» 

викласти у такій редакції: 

стратегічний наратив – це сукупність офіційно 

закріплених пріоритетів національних інтересів 

України, основних напрямів державної політики 

у сфері національної безпеки та завдань 

Поняття Деструктивний 

інформаційний вплив 

стосується невійськових загроз 

та є важливим фактором у 

сучасній війні. Разом з тим, його 

складно операціоналізувати 

(застосувати практично). Підхід, 

з точки зору поширення 

недостовірної інформації, або 

інформації, поширення якої 

заборонено законом, не покриває 

усіх категорій контенту, які 

використовуються для 

деструктивного інформаційного 

впливу. Намагання включити всі 

категорії призведе до 

придушення політичної дискусії 

та свободи слова. Тому 

пропонується запровадити 

поняття «спеціальна 

інформаційна операція» за 

аналогією з Європейським 

підходом, який також 

перегукується з підходом 

соціальної мережі Facebook, яка 

обмежує скоординовану 

неавтентичну діяльність на 
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заходів, спрямованих на просування цілей 

держави; 

стратегічний наратив – спеціально 

підготовлений текст, призначений для 

вербального викладення у процесі стратегічних 

комунікацій з метою інформаційного впливу на 

цільову аудиторію; 

урядові комунікації – комплекс заходів, що 

передбачають комунікацію уповноважених 

представників органів держави з цільовою 

аудиторією з метою роз’яснення урядової 

позиції та/або політики з певних проблемних 

питань 

суспільного розвитку, визначених  Стратегією 

національної безпеки України 

 

 

 

платформі, з метою обмеження 

такої діяльності та участі у ній.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Аналіз загроз та викликів інформаційній 

безпеці 

  

Глобальні виклики та загрози 

1. Глобальних дезінформаційних кампаній стає 

все більше і до них долучаються не лише 

державні актори. Глобальні дезінформаційні 

кампанії, що інспіруються авторитарними 

урядами та навіть активістами радикальних 

рухів, стали повсякденною практикою, що 

загрожує демократичному розвитку та 

міжнародній стабільності. Обмеження для такої 

деструктивної діяльності, які були запроваджені 

у другій половині ХХ століття, більше не діють 

в нових технологічних умовах. Усе це 

Глобальні виклики та загрози 

1. Глобальних дезінформаційних кампаній стає 

все більше і до них долучаються не лише 

державні актори. Глобальні дезінформаційні 

кампанії, що інспіруються авторитарними 

урядами та навіть активістами радикальних 

рухів, стали повсякденною практикою, що 

загрожує демократичному розвитку та 

міжнародній стабільності. Законодавчі, 

професійні та етичні обмеження для такої 

деструктивної діяльності, які були запроваджені 

у другій половині ХХ століття, більше не діють 

в нових технологічних умовах. Усе це 
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призводить до маніпулювання свідомістю 

окремих людей та груп населення. 

призводить до маніпулювання свідомістю 

окремих людей та груп населення. 

2. Політика Російської Федерації залишається 

довгостроковою загрозою не лише для України, 

але й більшості демократичних країн. 

Російські інформаційні спеціальні операції, які є 

складовою військових операцій, спрямовані на 

всі ключові демократичні практики (у тому 

числі виборчі), а російські спеціальні служби 

намагаються посилити внутрішні протиріччя в 

країнах демократичного табору. Відпрацьовані в 

Україні моделі і механізми інформаційного 

втручання екстраполюються на інші країни, 

швидко адаптуючись до локальних контекстів 

та регуляторних політик нормативно-правових 

та організаційних змін. Обмежувальні заходи 

(санкції) та налагоджений механізм моніторингу 

і відповідальності за їх порушення вбачається 

одним з дієвих механізмів відповіді на російську 

дезінформаційну активність. 

2. Політика Російської Федерації залишається 

довгостроковою загрозою не лише для України, 

але й більшості демократичних країн. 

Російські інформаційні спеціальні операції, які 

часто є складовою військових операцій, 

спрямовані на всі ключові демократичні 

практики (у тому числі виборчі), а російські 

спеціальні служби намагаються посилити 

внутрішні протиріччя в країнах демократичного 

табору. Відпрацьовані в Україні моделі і 

механізми інформаційного втручання 

екстраполюються на інші країни, швидко 

адаптуючись до локальних контекстів та 

регуляторних політик нормативно-правових та 

організаційних змін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент «Обмежувальні заходи 

(санкції) та налагоджений 

механізм моніторингу і 

відповідальності за їх порушення 

вбачається одним з дієвих 

механізмів відповіді на російську 

дезінформаційну активність»  

пропонується виключити, адже 

він не належить до частини 

формулювання проблеми, а 

швидше до відповіді на неї. 

3. Набуття суб’єктності соціальних мереж, зміна 

балансу інформаційних відносин та захист 

особистих/приватних прав людини. Останні 

п’ять років проходили в дискусіях щодо 

зростаючої ролі соціальних мереж та 

необхідності переосмислення їх не просто, як 

провайдерів інформації (суто технічного 

майданчику для обміну думками користувачами 

зі всього світу), але, як самостійних гравців, що 

3. Набуття суб’єктності соціальних мереж, зміна 

балансу інформаційних відносин та захист 

особистих/приватних прав людини. Останні 

п’ять років проходили в дискусіях щодо 

зростаючої ролі соціальних мереж та 

необхідності переосмислення їх не просто, як 

провайдерів інформації (суто технічного 

майданчику для обміну думками користувачами 

зі всього світу), але, як самостійних гравців, що 
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мають ознаки редакційного впливу на контент, 

що поширюється користувачами. Події початку 

2020 р. та прийняті власниками соціальних 

мереж рішення щодо обмеження певних 

учасників у їх праві висловлювати 

контроверсійні думки показали, що соціальні 

мережі більше не є інформаційними 

посередниками – це нові повноцінні суб’єкти 

міжнародних інформаційних процесів щодо 

яких держави та наддержавні утворення 

змушені будуть шукати рішення для створення 

більш збалансованого співіснування. 

Хоча приватне життя є базовим правом людини, 

що закріплено в конституціях більшості держав, 

цифрові трансформації змінюють і цю сферу. 

Зростання соціальних мереж, їх інтегрованість з 

іншими соціальними сервісами повсякденного 

користування (месенджерами, платформами 

закупок, музики, фільмів, ігор), а також 

специфіка організації всесвітньої мережі 

інтернет, ставлять під загрозу право 

громадянина на справжню приватність. Спроби 

врегулювати цю проблему тривають і ведуть до 

формування нових підходів у балансуванні 

приватності та економічного розвитку. 

мають ознаки редакційного впливу на контент, 

що поширюється користувачами. Події початку 

2020 р. та прийняті власниками соціальних 

мереж рішення щодо обмеження свободи 

висловлення певних учасників показали, що 

соціальні мережі більше не є інформаційними 

посередниками – це нові повноцінні суб’єкти 

міжнародних інформаційних процесів щодо 

яких держави та наддержавні утворення 

змушені будуть шукати рішення для створення 

більш збалансованого співіснування. 

Хоча приватне життя є базовим правом людини, 

що закріплено в конституціях більшості держав, 

цифрові трансформації змінюють і цю сферу. 

Зростання соціальних мереж, їх інтегрованість з 

іншими соціальними сервісами повсякденного 

користування (месенджерами, платформами 

закупок, музики, фільмів, ігор), а також 

специфіка організації всесвітньої мережі 

інтернет, ставлять під загрозу право 

громадянина на справжню приватність. Спроби 

врегулювати цю проблему тривають і ведуть до 

формування нових підходів у балансуванні 

приватності та економічного розвитку. 

 

Замінити «обмеження певних 

учасників у їх праві 

висловлювати контроверсійні 

думки» на «обмеження свободи 

висловлення певних учасників», 

як більш нейтральний, адже нема 

згоди щодо оцінки цих 

обмежень. 

Національні виклики та загрози 

1. Інформаційно-психологічний вплив на 

населення з боку зарубіжних країн. Російська 

Федерація, спеціальні служби інших іноземних 

держав проводять свої спеціальні інформаційні 

операції протягом тривалого часу і більшість з 

них спрямовані на ліквідацію української 

державності та знищення української 

ідентичності. Відбувається провокування 

Національні виклики та загрози 

1. Деструктивний інформаційний вплив на 

населення з боку зарубіжних країн. Російська 

Федерація, спеціальні служби інших іноземних 

держав проводять свої спеціальні інформаційні 

операції протягом тривалого часу і більшість з 

них спрямовані на ліквідацію української 

державності, знищення української 

ідентичності. Відбувається провокування 

Замінити «Інформаційно-

психологічний вплив» на 

«Деструктивний інформаційний 

вплив» з метою уніфікації 

використовуваних термінів. 
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екстремістських проявів, підживлення панічних 

настроїв, загострення і дестабілізація суспільно-

політичної та соціально-економічної ситуації, 

розпалювання міжетнічних і міжконфесійних 

конфліктів в Україні. Ця діяльність не лише не 

послаблюється, а набирає сили, включаючи в це 

все більш широкі міжнародні зусилля Російської 

Федерації із легітимізації спроби анексії 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь, заперечення своєї участі у війні на 

Сході України та посилення адвокаційної 

кампанії за зняття санкцій, запроваджених у 

зв’язку з порушенням Російською Федерацією 

суверенітету і територіальної цілісності 

України. Задіяння у цьому Російською 

Федерацією усіх її спроможностей (політичних, 

інформаційних, економічних, розвідувальних та 

інших) залишається особливо небезпечним 

викликом для України. 

Недостатня розвиненість національної 

інформаційної інфраструктури обмежує 

можливості України ефективно протидіяти 

інформаційній агресії та проактивно діяти в 

інформаційній сфері для реалізації національних 

інтересів України. 

екстремістських проявів, підживлення панічних 

настроїв, загострення і дестабілізація суспільно-

політичної та соціально-економічної ситуації, 

розпалювання міжетнічних і міжконфесійних 

конфліктів в Україні. Ця діяльність не лише не 

послаблюється, а набирає сили, включаючи в це 

все більш широкі міжнародні зусилля Російської 

Федерації із легітимізації спроби анексії 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь, заперечення своєї участі у війні на 

Сході України та посилення адвокаційної 

кампанії за зняття санкцій, запроваджених у 

зв’язку з порушенням Російською Федерацією 

суверенітету і територіальної цілісності 

України, маніпуляція свідомістю громадян 

щодо вступу України в ЄС та НАТО. Задіяння у 

цьому Російською Федерацією усіх її 

спроможностей (політичних, інформаційних, 

економічних, розвідувальних та інших) 

залишається особливо небезпечним викликом 

для України. 

 

 

Додати «маніпуляція свідомістю 

громадян щодо вступу України в 

ЄС та НАТО», як один з 

напрямків такого впливу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення фрагменту: 

«Недостатня розвиненість 

національної інформаційної 

інфраструктури обмежує 

можливості України ефективно 

протидіяти інформаційній агресії 

та проактивно діяти в 

інформаційній сфері для 

реалізації національних інтересів 

України». Адже це є однією з 

вразливостей, і це є викликом, 

окремим від проблеми 

«Інформаційно-психологічний 
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вплив на населення з боку 

зарубіжних країн». Перенести до  

п. 3 розділу «Виклики та 

загрози». 

 

2. Інформаційне домінування держави-агресора 

на тимчасово окупованих територіях Держава-

агресор, використовуючи телерадіоканали та 

інші засоби розповсюдження інформації має 

значний вплив на інформаційний простір 

тимчасово окупованих територій та прилеглих 

територій. Систематичне недофінансування, 

архаїчне обладнання передавачів, а також 

відсутність цілеспрямованої стратегії розвитку 

та відновлення телерадіомовлення (у тому числі 

і СХ-мовлення) унеможливлює збільшення 

інформаційної присутності на тимчасово 

окупованих територіях, а також у прилеглих 

регіонах, не дозволяє реалізувати право 

громадян на доступ до об’єктивної, достовірної 

та суспільно важливої інформації та безпечний 

інформаційний простір. 

2. Інформаційне домінування держави-агресора 

на тимчасово окупованих територіях. Держава-

агресор, використовуючи телерадіоканали та 

інші засоби розповсюдження інформації має 

значний вплив на інформаційний простір 

тимчасово окупованих територій та прилеглих 

територій. Систематичне недофінансування, 

архаїчне обладнання передавачів, 

недержавницька позиція окремих медіагруп, а 

також відсутність цілеспрямованої стратегії 

розвитку та відновлення телерадіомовлення (у 

тому числі і СХ-мовлення) унеможливлює 

збільшення інформаційної присутності на 

тимчасово окупованих територіях, а також у 

прилеглих регіонах, не дозволяє реалізувати 

право громадян на доступ до об’єктивної, 

достовірної та суспільно важливої інформації та 

безпечний інформаційний простір. 

Мова йде про кодування 

супутникових каналів основними 

українськими медіа групами. 

3. Обмежені можливості реагувати на 

дезінформаційні кампанії. 

Деструктивна пропаганда, як ззовні, так і 

всередині України, використовуючи слабкість 

комунікації, суспільні протиріччя, розпалює 

ворожнечу, провокує конфлікти, підриває 

суспільну єдність. Часто для цього 

застосовуються маніпуляції, емоційне 

нагнітання та цілісні дезінформаційні кампанії, 

однак до останнього часу Україна не створила 

систему реагування, що враховувала б 

3. Інституційні та суспільні вразливості до 

деструктивного інформаційного впливу. 

Деструктивна пропаганда, як ззовні, так і 

всередині України, використовує суспільні та 

інституційні вразливості для досягнення своєї 

мети. 

Україна залишається вразливою через низку 

факторів, таких, як наслідки колонізації 

(необхідність відроджувати мову та культуру), 

наслідки авторитаризму (неадекватна задачам 
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принципи демократичного розвитку, 

збереження всіх необхідних прав та свобод 

громадян. 

 

система управління, нереформовані 

правоохоронна та судова системи, нерозвинена 

система державних комунікацій), недостатня 

розвиненість національної інформаційної 

інфраструктури, відсутність регулювання у 

сфері нових технологій 

4. Слабка координація протидії зовнішнім та 

внутрішнім інформаційним загрозам. Дії органів 

виконавчої влади в інформаційній площині 

мають нескоординований характер. В Україні 

триває процес становлення системи 

стратегічних комунікацій. Органами державної 

влади України здійснено низку організаційних 

та практичних заходів із зміцнення власної 

інституційної спроможності у сфері 

стратегічних комунікацій, однак не існує дієвого 

механізму координації і взаємодії між усіма 

залученими органами державної влади з 

протидії загрозам у інформаційній сфері. 

Зазначене послаблює можливості до розбудови 

комплексного стратегічного планування 

інформаційного потоку, здійснення системної 

комунікативної діяльності Уряду України, 

об’єднання всіх ключових акторів у сфері 

інформаційних відносин, суб’єктів формування і 

реалізації державної політики, формування 

узгодженого іміджу всередині держави та за 

кордоном у довгостроковій перспективі на 

підтримку цілей національної політики. 

4. Слабка координація протидії зовнішнім та 

внутрішнім інформаційним загрозам.  

Дії органів виконавчої влади в інформаційній 

площині мають нескоординований характер. В 

Україні триває процес становлення системи 

стратегічних комунікацій. Органами державної 

влади України здійснено низку організаційних 

та практичних заходів із зміцнення власної 

інституційної спроможності у сфері 

стратегічних комунікацій, однак не існує дієвого 

механізму координації і взаємодії між усіма 

залученими органами державної влади з 

протидії загрозам у інформаційній сфері. 

Зазначене послаблює можливості до розбудови 

комплексного стратегічного планування 

інформаційного потоку, здійснення системної 

комунікативної діяльності Уряду України, 

об’єднання всіх ключових акторів у сфері 

інформаційних відносин, суб’єктів формування і 

реалізації державної політики, формування 

узгодженого іміджу всередині держави та за 

кордоном у довгостроковій перспективі на 

підтримку цілей національної політики. 

 

6. Маніпуляція свідомістю громадян щодо 

вступу України в ЄС та НАТО. 

Стратегічний курс України на набуття 

повноправного членства в Європейському 

Союзі та Організації Північноатлантичного 

Вилучити.   Додати «маніпуляція свідомістю 

громадян щодо вступу України в 

ЄС та НАТО» до п. 1 цього 

розділу, як один з напрямків 
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договору закріплений у Конституції України. У 

Стратегії національної безпеки України 

європейська та євроатлантична інтеграція 

визначена одним з пріоритетів національних 

інтересів та національної безпеки. 

Незважаючи на те, що переважна більшість 

громадян підтримують реалізацію 

європейського та євроатлантичного курсу 

України, здійснюються заходи щодо маніпуляції 

інформації, зокрема поширення існуючих міфів 

та стереотипів щодо ЄС і НАТО та майбутнього 

членства серед усіх категорій громадян, зокрема 

в осіб, що ухвалюють політичні рішення та 

реалізують державну політику у сфері 

євроатлантичної інтеграції. 

Брак національної консолідації щодо 

зовнішньополітичних пріоритетів України 

ускладнює проведення реформ, послаблює 

національну єдність, негативно впливає на 

загальну суспільно-політичну ситуацію. 

деструктивного інформаційного 

впливу. 

ІІІ. Стратегічні напрями та цілі Стратегії   

Передбачається, що стримування, стійкість та 

взаємодія є основними напрямами забезпечення 

інформаційної безпеки України. Вони 

реалізуються через виконання таких 

стратегічних цілей та завдань: 

  

Стратегічна ціль №1. Протидія дезінформації, 

маніпулятивній інформації, а також 

інформаційним операціям та атакам іноземних 

країн, спрямованим на повалення 

конституційного ладу, порушення 

територіальної цілісності України, пропаганди 

війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

Стратегічна ціль №1. Протидія дезінформації, 

маніпулятивній інформації, а також 

інформаційним операціям та атакам іноземних 

країн, спрямованим на повалення 

конституційного ладу, порушення 

територіальної цілісності України, пропаганди 

війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 
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вчинення терористичних актів, посягання на 

права і свободу людини. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) створення системи протидії дезінформації та 

маніпулятивній інформації, а також 

інформаційним операціям та атакам. Робота 

системи протидії дезінформації буде 

спрямована на запобігання, ефективне 

виявлення інформаційних загроз й реагування 

на них, а також на протидію таким загрозам зі 

сторони держави та суспільства; 

2) в Україні буде створена система раннього 

виявлення, прогнозування та попередження 

гібридних загроз. Враховуючи багатовимірну 

природу спеціальних заходів впливу з метою 

виявлення таких та інших активних заходів на 

якомога ранніх стадіях, необхідно забезпечити 

міжвідомчу взаємодію по здійсненню 

моніторингу проявів, що мають ознаки таких 

заходів, спільному їх аналізу з метою 

визначення та розкриття замислів таких 

операцій; 

3) перегляд та вдосконалення законодавства 

України щодо відповідальності за поширення 

дезінформації для збільшення ефективності 

впливу на державу агресора і мінімізації шкоди 

для своїх національних інформаційних 

інтересів; 

4) перегляд та вдосконалення законодавства 

України щодо правового регулювання 

виявлення, фіксації, обмеження доступу та/або 

видалення з інформаційного простору 

вчинення терористичних актів, посягання на 

права і свободу людини. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) створення системи моніторингу і аналізу 

операцій інформаційного впливу, спрямованої на 

запобігання, ефективне виявлення загроз в 

інформаційній сфері й реагування на них, а 

також на протидію таким загрозам зі сторони 

держави та суспільства; 

2) забезпечення міжвідомчої взаємодії зі 

здійснення моніторингу проявів, що мають 

ознаки іноземного втручання в інформаційний 

простір, спільний їх аналіз з метою визначення 

та розкриття замислів таких операцій; 

3) перегляд та вдосконалення законодавства 

України щодо відповідальності за участь в 

спеціальних інформаційних операціях, 

поширення інформації, розповсюдження якої 

заборонено законом; 

4) перегляд та вдосконалення законодавства 

України щодо правового регулювання 

виявлення, фіксації, обмеження доступу та/або 

видалення з інформаційного простору  

інформації та повідомлень, розповсюджуваних 

в рамках спеціальних інформаційних операцій; 

5) враховування досвіду соціальних мереж в 

частині балансу між заходами протидії та 

свободою самовираження при розробці 

законодавчих змін, що мають на меті посилення 

спроможності держави протидіяти 

деструктивним інформаційним впливам; 

6) удосконалення нормативно-правової бази в 

інформаційній  сфері, яка б визначала взаємодію 
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незаконної інформації, розміщеної в 

українському сегменті мережі Інтернет; 

5) удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері інформаційної політики держави, яка б 

визначала взаємодію силових структур України 

з органами місцевого самоврядування, 

державними органами та громадськими 

інституціями; 

6) унеможливлення вільного обігу 

інформаційної продукції (друкованої та 

електронної), що містить пропаганду війни, 

національної і релігійної ворожнечі, зміни 

конституційного ладу насильницьким шляхом 

або порушення суверенітету і територіальної 

цілісності України, провокує масові 

заворушення; 

7) продовження захисту національної безпеки 

України в інформаційній сфері шляхом 

обмеження в Україні публічного використання, 

зокрема трансляції телерадіоорганізаціями, 

трансляції в кінотеатрах тощо, аудіовізуального 

продукту, який шкодить національній безпеці 

України, в тому числі пропагує збройні 

формування та будь які інші силові структури 

держави-агресора, а також обмеження 

гастрольної діяльності за участю діячів 

культури і мистецтв, які є громадянами інших 

країн і публічно підтримують агресію проти 

України; 

8) унеможливлення проведення представниками 

країни-агресора заходів, спрямованих на 

поширення деструктивної пропаганди й підриву 

іміджу української держави. 

силових структур України з органами місцевого 

самоврядування, державними органами та 

громадськими інституціями, забезпечила 

суспільний нагляд та контроль за діями силових 

структур в інформаційній сфері; 

6) унеможливлення вільного обігу 

інформаційної продукції (друкованої та 

електронної), що містить пропаганду війни, 

національної і релігійної ворожнечі, зміни 

конституційного ладу насильницьким шляхом 

або порушення суверенітету і територіальної 

цілісності України, провокує масові 

заворушення; 

7) продовження захисту національної безпеки 

України в інформаційній сфері шляхом 

обмеження в Україні публічного використання, 

зокрема трансляції телерадіоорганізаціями, 

трансляції в кінотеатрах тощо, аудіовізуального 

продукту, який шкодить національній безпеці 

України, в тому числі пропагує збройні 

формування та будь які інші силові структури 

держави-агресора, а також обмеження 

гастрольної діяльності за участю діячів 

культури і мистецтв, які є громадянами інших 

країн і публічно підтримують агресію проти 

України; 

8) унеможливлення проведення представниками 

країни- агресора заходів, спрямованих на 

поширення деструктивної пропаганди й підриву 

іміджу української держави; 

9) підтримка академічних та аналітичних 

досліджень в інформаційній сфері, зокрема, з 

вивчення впливу онлайн-контенту нових засобів 

масової інформації на суспільство; 
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10) інституціоналізація та підвищення 

спроможності Центру протидії дезінформації 

при РНБО України;  

11) Унормування періодичної̈ оцінки 

ефективності запроваджених заходів протидії̈ 

операціям інформаційного впливу та діяльності 

Центру протидії̈ дезінформації ̈при РНБО. 

 

Стратегічна ціль № 2. Забезпечення всебічного 

розвитку української культури та формування 

загальнонаціональної ідентичності. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України; 

2) стимулювання розвитку українського 

кінематографа та теле- і радіо продукції, 

зокрема у співпраці з європейськими 

державами; 

3) створення умов для розвитку кінематографу, 

теле- і радіо продукції, розрахованої на дитячу 

аудиторію; 

4) підтримка вітчизняного книговидання; 

5) створення умов для консолідації українського 

суспільства; 

6) сприяння вільному розвитку, використанню і 

захисту мов національних меншин та вивченню 

мов міжнародного спілкування; 

7) зміцнення інформаційних зв'язків з 

українськими діаспорами, що сприятиме 

збереженню її етнокультурної ідентичності; 

Стратегічна ціль № 2. Формування суспільної 

стійкості до зловмисних інформаційних впливів.  

Україна реалізовуватиме зазначену ціль 

шляхом:  

1) забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України; 

2) стимулювання розвитку українського 

кінематографа та теле- і радіо продукції, 

зокрема у співпраці з європейськими 

державами; 

3) створення умов для розвитку кінематографу, 

теле- і радіо продукції, розрахованої на дитячу 

аудиторію; 

4) підтримка вітчизняного книговидання; 

5) підвищення рівня культури діалогу; 

6) сприяння вільному розвитку, використанню і 

захисту мов національних меншин та вивченню 

мов міжнародного спілкування; 

7) зміцнення інформаційних зв'язків з 

українськими діаспорами, що сприятиме 

збереженню її етнокультурної ідентичності; 

 

 

П. 5 «Створення умов для 

консолідації українського 

суспільства» викласти у редакції 

"Підвищення рівня культури 

діалогу», перенісши це 

формулювання зі Стратегічної 

цілі 8. 
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8) посилення соціогуманітарної складової 

внутрішньої політики України, розробка та 

впровадження цілісної системи 

соціогуманітарних технологій для формування й 

підтримки почуття колективної самоповаги 

громадян України до себе, для розвитку у них 

суб’єктності, патріотизму, критичного 

мислення, українознавчої компетентності, які є 

важливою базою для конституювання 

позитивної національної ідентичності; 

9) підвищення рівня довіри у населення до 

державних інституцій та правоохоронних 

органів. 

8) посилення соціогуманітарної складової 

внутрішньої політики України, розробка та 

впровадження цілісної системи 

соціогуманітарних заходів для формування й 

підтримки почуття колективної самоповаги 

громадян України до себе, для розвитку у них 

суб’єктності, патріотизму, критичного 

мислення, українознавчої компетентності, які є 

важливою базою для конституювання 

позитивної національної ідентичності; 

9) підвищення рівня довіри громадян до 

державних інституцій та правоохоронних 

органів, зокрема через розвиток інструментів 

«зрозумілої мови»  в державному управлінні з 

метою  забезпечення належного сприйняття 

державних рішень, процесів вироблення політик 

та налагодження ефективного діалогу з 

громадськістю. «Зрозуміла мова» передбачає 

висловлювання в такий спосіб, що забезпечує 

максимально швидке, легке й повне розуміння 

інформації громадянином та її подальше 

використання. 

10) впровадження механізмів медіації на всіх 

рівнях при вирішенні конфліктних (або 

потенційно конфліктних ситуацій локального, 

регіонального або національного масштабу);  

Стратегічна ціль № 3. Підвищення рівня 

медіакультури та медіаграмотності суспільства.  

Українське суспільство має бути захищене від 

деструктивного впливу дезінформації й 

маніпулятивної інформації, а медіа середовище 

- бути соціально відповідальним і 

функціонувати стабільно. За таких умов 

українське суспільство зможе більш ефективно 

Стратегічна ціль № 3. Підвищення рівня 

медіакультури та медіаграмотності суспільства, 

як компонента стійкості суспільства до загроз 

в інформаційній сфері. 

Українське суспільство має бути захищене від 

деструктивного інформаційного впливу, а медіа 

середовище - бути соціально відповідальним і 

функціонувати стабільно. За таких умов 
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протистояти державі-агресору та залишатися 

стійким перед широким спектром загроз, 

зокрема в інформаційній сфері. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) підготовка та проведення просвітницької 

кампанії з медіаграмотності, що включатиме 

такі компоненти , як розвиток критичного 

мислення, навички перевірки фактів і 

визначення маніпуляційних технік, 

ознайомлення з найпоширенішими 

порушеннями прав людини із застосуванням 

Інтернет технологій тощо; 

2) створення сприятливих умов для здійснення 

саморегулювання у сфері медіа; 

3) створення сприятливих умов для підвищення 

рівня професійної підготовки медіа фахівців; 

4) удосконалення законодавства України у сфері 

реклами у бік лібералізації в обмін на більш 

жорстку відповідальність за трансляцію 

прихованої реклами, «джинси» тощо; 

5) стимулювання розвитку соціально 

відповідального бізнесу у сфері медіа. 

українське суспільство зможе більш ефективно 

протистояти державі-агресору та залишатися 

стійким перед широким спектром загроз, 

зокрема в інформаційній сфері. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) підготовка та проведення просвітницької 

кампанії з медіаграмотності, що включатиме 

такі компоненти, як розвиток критичного 

мислення, навички перевірки фактів і 

визначення маніпуляційних технік, 

ознайомлення з найпоширенішими 

порушеннями прав людини із застосуванням 

Інтернет технологій тощо; 

2) створення сприятливих умов для здійснення 

саморегулювання у сфері медіа; 

3) створення сприятливих умов для підвищення 

рівня професійної підготовки медіа фахівців; 

4) удосконалення законодавства України у сфері 

реклами у бік лібералізації в обмін на більш 

жорстку відповідальність за трансляцію 

прихованої реклами, «джинси» тощо; 

5) стимулювання розвитку соціально 

відповідального бізнесу у сфері медіа. 

Стратегічна ціль № 4. Забезпечення дотримання 

конституційних прав особи на свободу 

вираження та захист приватного життя, захист 

прав журналістів і протидія поширенню 

незаконного контенту. Обов'язком України є 

забезпечення прав осіб на збирання, зберігання, 

використання та поширення інформації, на 

захист приватного життя, задоволення їх потреб 

у доступі до достовірної та об'єктивної 

інформації, гарантування безпеки журналістів 

 

 

 

Вилучити п.7 

7) захист інформаційного простору України від 

незаконного контенту. 

п.7 дублює заходи, спрямовані на 

захист від деструктивного 

інформаційного впливу, 

окреслені в рамках Стратегічної 

цілі № 1. 
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під час виконання їх професійних обов’язків, а 

також протидія поширенню незаконного 

контенту. Україна реалізовуватиме зазначену 

ціль шляхом виконання наступних завдань: 

1) удосконалення законодавства України про 

захист права на доступ до публічної інформації, 

узгодження положення нормативно-правових 

актів України з нормами міжнародних актів, 

обов’язковими для виконання Україною; 

2) удосконалення законодавства України про 

захист персональних даних, узгодження 

положення нормативно-правових актів України 

з нормами міжнародних актів, обов’язковими 

для виконання Україною; 

3) удосконалення законодавства України, що 

регулює питання правового статусу журналістів, 

провадження ними своєї професійної діяльності, 

відповідальності за правопорушення, вчинені 

проти журналістів, членів їх родин та майна, а 

також за перешкоджання їх професійній 

діяльності; 

4) здійснення постійного моніторингу 

дотримання прав і свобод журналістів, а також 

інших осіб, які поширюють суспільно необхідну 

інформацію, висвітлюють ситуацію та події на 

тимчасово окупованих територіях України; 

5) збирання, накопичення, систематизація, 

аналіз, оцінювання інформації про дотримання 

прав і свобод журналістів, а також інших осіб, 

які поширюють суспільно необхідну 

інформацію, висвітлюють ситуацію та події на 

тимчасово окупованих територіях України з 

метою фіксації порушень прав осіб на 

тимчасово окупованих територіях України й 
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оперативного реагування органами державної 

влади на дії чи бездіяльність держави-агресора;  

6) удосконалення механізму реалізації 

зобов'язань України в межах Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення щодо 

держав, які не є підписантами зазначеної 

Конвенції;  

7) захист інформаційного простору України від 

незаконного контенту. 

Стратегічна ціль № 5. Інформаційна 

реінтеграція мешканців тимчасово окупованих 

територій до загальноукраїнського 

інформаційного простору. Одним з основних 

напрямів внутрішньополітичної діяльності 

держави є захист прав, свобод і законних 

інтересів своїх громадян на тимчасово 

окупованих територіях, реалізація ініціатив 

щодо реінтеграції цих територій, а також захист 

прав і свобод осіб, що належать до 

кримськотатарського народу, караїмів і 

кримчаків. Невід'ємною складовою цього 

напряму є інформаційна реінтеграція мешканців 

окупованих територій та відновлення їх права 

на отримання неупередженої та достовірної 

інформації, а також інформації, що дозволяє їм 

утримувати зв’язок з Україною. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) утвердження в українському та 

міжнародному інформаційному просторі 

стратегічних наративів обов’язкового і 

безумовного відновлення територіальної 

цілісності України; 

Вилучити «Стратегічна ціль № 5. Інформаційна 

реінтеграція мешканців тимчасово окупованих 

територій до загальноукраїнського 

інформаційного простору» і зробити частиною 

оновленої Стратегії реінтеграції тимчасово 

окупованих територій . 
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2) формування розуміння у закордонних 

аудиторій статусу тимчасово окупованих 

територій Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя (невизнання спроби анексії 

Російською Федерацією Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя), а також окремих 

районів Донецької та Луганської областей 

(невизнання «громадянської війни»); 

3) створення умов для задоволення потреб 

населення тимчасово окупованих територій в 

об’єктивній, оперативній і достовірній 

інформації шляхом забезпечення стабільного 

функціонування національного телебачення та 

радіомовлення на тимчасово окупованих 

територіях, на територіях, які розташовані на 

лінії зіткнення, а також на територіях, які 

межують із тимчасово окупованою територією 

Автономної Республіки Крим; 

4) збільшення частки та якості українського 

інформаційного продукту та його поширення на 

тимчасово окуповані території, на території, які 

розташовані на лінії зіткнення, а також на 

території, які межують із тимчасово окупованою 

територією Автономної Республіки Крим; 

5) розширення зони наземного ефірного 

мовлення українських телерадіокомпаній з 

територій, прилеглих до тимчасово окупованих 

територій, а також через супутник і інші канали 

постачання сигналу; 

6) інформування громадян України, мешканців 

окупованих територій, іноземців та осіб без 

громадянства про ситуацію на тимчасово 

окупованих територіях, дії України стосовно 

реінтеграції цих територій до складу України; 
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7) систематичне інформування мешканців 

тимчасово окупованих територій України та 

прилеглих до них територій України про шкоду 

завдану тимчасовою окупацією; 

8) спростування ідеологем радянської та 

сучасної російської історіографії щодо 

минулого та сучасного України та її тимчасово 

окупованих територій, що поширюються в 

українських та іноземних засобах масової 

інформації та інших інформаційних продуктах; 

9) налагодження зворотного зв’язку з 

мешканцями тимчасово окупованої території 

України; 

10) зміцнення почуття спільності між 

громадянами України, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях, прилеглих до 

них територіях, а також громадянами України, 

які проживають в інших регіонах України; 

11) формування у мешканців тимчасово 

окупованих територій розуміння 

невідворотності відновлення територіальної 

цілісності України та розуміння майбутнього 

цих територій в складі України, відсутності 

сприйняття процесу відновлення територіальної 

цілісності, як загрози для себе, розуміння 

політики України на період тимчасової окупації 

та потреби використання тих можливостей, які 

надає Україна своїм громадянам, які 

проживають на тимчасово окупованій території; 

12) забезпечення громадянами України 

підтримки відновлення територіальної 

цілісності України, розуміння політики України 

щодо звільнення тимчасово окупованих 

територій та реінтеграції їх мешканців, 
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необхідності захисту і повноцінної реалізації 

національно-культурних, соціальних та 

політичних прав громадян України, зокрема 

корінних народів та національних меншин, які 

проживають на тимчасово окупованій території 

України. 

Стратегічна ціль № 6. Створення та подальший 

розвиток системи кризових комунікацій. 

Основною метою створення та розвитку 

системи кризових комунікацій є гарантування 

ефективної інформаційної взаємодії та діалогу 

між державою, органами місцевого 

самоврядування та суспільством з питань, що 

стосуються кризових ситуацій. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) визначення системи взаємодії із реагування 

на кризову ситуацію, посткризову комунікацію, 

попередження настання кризи шляхом аналізу 

передумов кризи та криз, що мали місце в 

минулому; 

2) налагодження ефективної взаємодії між 

вищими органами влади, центральними 

органами виконавчої влади та обласними 

державними адміністраціями з метою 

вироблення представниками держави єдиної 

позиції з питань, що виникають в кризову 

ситуацію та пост кризовий період; 

3) налагодження ефективної взаємодії між 

представниками держави та громадськістю 

шляхом забезпечення системного діалогу між 

органами державної виконавчої влади та 

засобами масової інформації, журналістами, 

представниками нових медіа з питань, що 

Стратегічна ціль № 5. Посилення та розвиток 

комунікативних спроможностей держави.  

Через брак розуміння громадянами державної 

політики, неочевидністю впливу реформ на 

рівень добробуту, недостатня суспільна 

легітимність позначає владні рішення. 

Посилення комунікативних спроможностей 

держави має на меті гарантувати ефективну 

комунікативну взаємодію та розвиток діалогу 

між державою, органами місцевого 

самоврядування, засобами масової комунікації 

та громадськістю з питань державотворення, 

реалізації прав і свобод громадян, пріоритетів 

суспільного розвитку.  

Комунікативна діяльність сприятиме 

підвищенню рівня відкритості і прозорості 

органів державної влади. 

Україна реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) ухвалення закону про основні засади 

державної комунікативної політики, який 

уможливить системний розвиток 

стратегічних, урядових та кризових 

комунікацій; 

2)  визнання комунікації функцією вироблення 

рішень, а не функцією їх пояснення;  

Вважати Стратегічну ціль  №6 

стратегічною ціллю №5 через 

вилучення цілі №5. 
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виникають в кризову ситуацію та пост кризовий 

період. 

3) визнання функції комунікації профільною для 

кожного органу влади;  

4) передбачення  окремих видатків у бюджетах 

органів влади на комунікацію; 

5) затвердження стандартів комунікації між 

органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, засобами масової комунікації і 

громадськістю, що відповідають міжнародним 

вимогам; 

6) запровадження планування та оцінки 

комунікативної діяльності з акцентом на 

якісному вимірі; 

7) використання затверджених професійних 

стандартів та єдиної бази знань; 

8) розвиток системи урядових комунікацій, що 

наблизить ухвалюванні державні рішення до 

громадськості; 

9) розвиток системи стратегічних комунікацій, 

що уможливить впровадження українських 

наративів на національному та міжнародному 

рівнях; 

10) розвиток системи кризових комунікацій, що 

дозволить підвищити ефективність 

розв’язання кризових ситуацій та вибудувати 

комунікативну взаємодію у до- та 

посткризовий періоди. 

Стратегічна ціль № 7. Розвиток та утвердження 

позитивного іміджу України та українців, 

інформаційне сприяння просуванню інтересів 

держави у світі. Ефективна побудова своєї 

міжнародної інформаційної діяльності 

дозволить нашій державі здійснювати 

проактивні інформаційні заходи, інформувати 

Вилучити – вже є частиною Стратегії публічної 

дипломатії розробленої МЗС України. 
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світову спільноту про події в Україні та на її 

тимчасово окупованих територіях, прогрес у 

реформах та позитивні внутрішні зміни в країні, 

попри наявну збройну агресію проти України, 

про ключові рішення органів державної влади 

щодо стратегічних питань розвитку держави, що 

сприятиме кращому розумінню міжнародними 

партнерами внутрішньої і зовнішньої політики 

нашої держави, забезпечить міжнародну 

підтримку та покращить імідж України, як 

надійного і передбачуваного партнера. Україна 

реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) забезпечення стабільного функціонування 

системи іномовлення України шляхом 

створення та поширення інформаційного 

продукту каналами супутникового, ефірного 

наземного аналогового і цифрового мовлення, 

мовлення в кабельних мережах за межами 

України, зокрема англійською, російською та 

іншими мовами; 

2) створення в системі іномовлення та 

забезпечення функціонування служби 

державного радіомовлення на зарубіжні країни; 

3) забезпечення присутності програм 

вітчизняних телекомпаній у багатоканальних 

мережах інших держав шляхом сприяння 

створенню загальнонаціональними 

телеканалами супутникових іноземних версій (з 

урахуванням мови країн розповсюдження) для 

поширення програм за межами України; 

4) забезпечення інформування світової 

спільноти про події в Україні та донесення 
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офіційної позиції України до представників 

іноземних держав і засобів масової інформації; 

5) використання національного бренду «Ukraine 

Now» з метою популяризації та просування 

України у світі; 

6) розробка та поширення позитивних наративів 

та інформаційних кампаній за кордоном, які б 

сприяли підвищенню рівня впізнаваності та 

кращому розумінню України серед іноземних 

аудиторій, а також утверджували імідж України, 

як демократичної європейської країни, яка 

рухається до повноправного членства в ЄС та 

НАТО, є невід’ємною частиною європейського 

політичного, економічного, культурного, 

освітнього та інформаційного простору, бере 

участь у вирішенні глобальних проблем і 

ділиться досвідом у сферах, що є актуальними 

для міжнародної спільноти. 

Стратегічна ціль № 8. Розвиток інформаційного 

суспільства та підвищення рівня культури 

діалогу.  

Україна реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) публічне обговорення актуальних проблем 

суспільного розвитку; 

2) розбудова державним оператором 

національної цифрової мережі телевізійного 

мовлення, розвиток і модернізація мережі 

середньохвильового радіомовлення 

Національної суспільної телерадіокомпанії 

України та відновлення трансляції радіопрограм 

у цій мережі; 

Стратегічна ціль № 6. Розвиток інформаційного 

суспільства 

Україна реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

1) публічне обговорення актуальних проблем 

суспільного розвитку; 

2) розбудова державним оператором 

національної цифрової мережі телевізійного 

мовлення, розвиток і модернізація мережі 

середньохвильового радіомовлення 

Національної суспільної телерадіокомпанії 

України та відновлення трансляції радіопрограм 

у цій мережі; 

3) забезпечення належного фінансування 

суспільного мовника; 

 

«Підвищення рівня культури 

діалогу». Вилучити та перенести 

до Стратегічної цілі №5, як один 

з елементів суспільної стійкості 

...  

П. 8 вилучити та перенести до 

Стратегічної цілі №1 

8) «підтримка академічних та 

аналітичних досліджень в 

інформаційній сфері, зокрема, з 

вивчення впливу онлайн- 

контенту нових засобів масової 

інформації на суспільство». 
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3) забезпечення належного фінансування 

суспільного мовника; 

4) забезпечення стабільного функціонування 

національного телебачення та радіомовлення на 

території України, у першу чергу її 

прикордонних регіонів, і поширення на них 

українського інформаційного контенту; 

5) сприяння у створенні системи мовлення 

територіальних громад, що забезпечуватиме 

розширення комунікативних можливостей та 

зниження конфліктності всередині громад, 

забезпечення їх інформування; 

6) стимулювання інновацій та забезпечення 

всебічного розвитку й захисту національної 

інформаційної інфраструктури, у тому числі її 

телекомунікаційної складової, як сукупності 

різноманітних інформаційних 

(автоматизованих) систем, інформаційних 

ресурсів, телекомунікаційних (електронних 

комунікаційних) мереж, засобів комунікацій і 

управління інформаційними потоками, а також 

організаційно-технічних структур, механізмів, 

що забезпечують їх функціонування; 

7) визначення механізмів регулювання роботи 

підприємств телекомунікацій, поліграфічних 

підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, 

телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, 

організацій, закладів культури та засобів 

масової інформації, а також використання 

місцевих радіостанцій, телевізійних студій та 

друкарень для військових потреб і проведення 

роз’яснювальної роботи серед військ та 

населення; заборони роботи приймально-

передавальних радіостанцій особистого та 

колективного користування і передачі 

4) забезпечення стабільного функціонування 

національного телебачення та радіомовлення на 

території України, у першу чергу її 

прикордонних регіонів, і поширення на них 

українського інформаційного контенту; 

5) сприяння у створенні системи мовлення 

територіальних громад, що забезпечуватиме 

розширення комунікативних можливостей та 

зниження конфліктності всередині громад, 

забезпечення їх інформування; 

6) стимулювання інновацій та забезпечення 

всебічного розвитку й захисту національної 

інформаційної інфраструктури, у тому числі її 

телекомунікаційної складової, як сукупності 

різноманітних інформаційних 

(автоматизованих) систем, інформаційних 

ресурсів, телекомунікаційних (електронних 

комунікаційних) мереж, засобів комунікацій і 

управління інформаційними потоками, а також 

організаційно-технічних структур, механізмів, 

що забезпечують їх функціонування; 

7) визначення механізмів регулювання роботи 

підприємств телекомунікацій, поліграфічних 

підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, 

телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, 

організацій, закладів культури та засобів 

масової інформації, а також використання 

місцевих радіостанцій, телевізійних студій та 

друкарень для військових потреб і проведення 

роз’яснювальної роботи серед військ та 

населення; заборони роботи приймально-

передавальних радіостанцій особистого та 

колективного користування і передачі 

інформації через комп’ютерні мережі, 

унеможливлення вільного обігу інформаційної 
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інформації через комп’ютерні мережі, 

унеможливлення вільного обігу інформаційної 

продукції, що містить пропаганду війни, 

національної і релігійної ворожнечі, 

формування захищеного суспільства від 

деструктивного впливу дезінформації та 

маніпулятивної інформації в інформаційному 

просторі України, а також в умовах 

запровадження правового режиму воєнного 

стану; 

8) підтримка академічних та аналітичних 

досліджень в інформаційній сфері, зокрема, з 

вивчення впливу онлайн- контенту нових 

засобів масової інформації на суспільство. 

продукції, що містить пропаганду війни, 

національної і релігійної ворожнечі, 

формування захищеного суспільства від 

деструктивного впливу дезінформації та 

маніпулятивної інформації в інформаційному 

просторі України, а також в умовах 

запровадження правового режиму воєнного 

стану; 

 

 Додати  

Стратегічна ціль № 7. Координація дій з 

міжнародними партнерами у сфері  протидії 

зловмисним впливам та управління інтернетом. 

Зловмисні впливи реалізуються у всіх ключових 

вимірах, в т.ч. – в цифровому, де вони набули 

особливого розмаху. Ця проблема є спільною для 

всіх демократичних країн, а її 

трансграничність та комплексність робить 

неможливою відповідь виключно на 

національному рівні. Україна потребує 

синхронізації своєї діяльності у такій протидії 

із нашими партнерами (передусім – 

європейськими та євроатлантичними), 

узгодження підходів до відповіді, виключності у 

ті заходи, які вже здійснюються 

демократичними державами.  

Україна реалізовуватиме зазначену ціль шляхом 

виконання наступних завдань: 

 



С т о р і н к а | 25 

 

1) долучення до європейських процесів 

формування нових відносин із інтернет 

платформами та вироблення спільних заходів 

щодо виявлення в них зловмисних впливів; 

2) розробка набору інструментів для протидії 

зловмисним впливам на основі вітчизняного 

досвіду та найкращих практик; 

3) участь у розробці та застосуванні заходів 

стримування агресії в інформаційній сфері; 

4) участь у міжнародних навчаннях щодо 

протидії зловмисним інформаційним впливам; 

5) обмін інформацією та результатами 

досліджень з міжнародними партнерами; 

6) участь у конференціях та міждержавних 

заходах, спрямованих на вироблення підходів до 

протидії впливам та вироблення правил і норм 

для інформаційної сфери. 

IV. Механізми реалізації визначеної мети та 

завдань 

  

Рада національної безпеки і оборони України 

відповідно до Конституції України та у 

встановленому законом порядку має 

здійснювати координацію діяльності органів 

виконавчої влади щодо забезпечення 

національної безпеки в інформаційній сфері. 

Кабінет Міністрів України забезпечуватиме 

формування та реалізацію інформаційної 

політики держави, фінансування програм, 

пов’язаних з інформаційною безпекою, 

спрямовуватиме і координуватиме роботу 

міністерств, інших органів виконавчої влади у 

цій сфері. 

Рада національної безпеки і оборони України 

відповідно до Конституції України та у 

встановленому законом порядку має 

здійснювати координацію діяльності органів 

виконавчої влади щодо забезпечення 

національної безпеки в інформаційній сфері. 

Кабінет Міністрів України забезпечуватиме 

формування та реалізацію політики держави в 

інформаційній сфері, фінансування програм, 

пов’язаних з інформаційною безпекою, 

спрямовуватиме і координуватиме роботу 

міністерств, інших органів виконавчої влади у 

цій сфері. 
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Служба безпеки України у межах компетенції 

має здійснювати: 

моніторинг спеціальними методами і способами 

вітчизняних та іноземних засобів масової 

інформації та мережі Інтернет з метою 

виявлення загроз національній безпеці України 

в інформаційній сфері; 

протидію проведенню проти України 

спеціальних інформаційних операцій, 

спрямованих на підрив конституційного ладу, 

порушення суверенітету і територіальної 

цілісності України, загострення суспільно-

політичної та соціально-економічної ситуацій. 

Розвідувальні органи України у процесі 

здійснення розвідувальної діяльності мають 

сприяти реалізації та захисту національних 

інтересів України в інформаційній сфері за 

кордоном, протидіяти зовнішнім загрозам 

інформаційній безпеці держави. 

Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення, відповідно до компетенції, 

братиме участь у забезпеченні захисту 

українського інформаційного простору від 

пропагандистської аудіовізуальної продукції 

держави-агресора, сприятиме розповсюдженню 

українського телерадіомовлення на тимчасово 

окупованих територіях України шляхом видачі 

телерадіоорганізаціям дозволів на тимчасове 

мовлення. 

Органи виконавчої влади у взаємодії з органами 

місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства забезпечують 

реалізацію Стратегії згідно з планом заходів, 

Служба безпеки України у межах компетенції 

має здійснювати: 

моніторинг спеціальними методами і способами 

вітчизняних та іноземних засобів масової 

інформації та мережі Інтернет з метою 

виявлення загроз національній безпеці України 

в інформаційній сфері; 

протидію проведенню проти України 

спеціальних інформаційних операцій, 

спрямованих на підрив конституційного ладу, 

порушення суверенітету і територіальної 

цілісності України, загострення суспільно-

політичної та соціально-економічної ситуацій. 

Розвідувальні органи України у процесі 

здійснення розвідувальної діяльності мають 

сприяти реалізації та захисту національних 

інтересів України в інформаційній сфері за 

кордоном, протидіяти зовнішнім загрозам 

інформаційній безпеці держави. 

Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення, відповідно до компетенції, 

братиме участь у забезпеченні захисту 

українського інформаційного простору від 

пропагандистської аудіовізуальної продукції 

держави-агресора. 

 

 

 

Органи виконавчої влади у взаємодії з органами 

місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства забезпечують 

реалізацію Стратегії згідно з планом заходів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучити частину «сприятиме 

розповсюдженню українського 

телерадіомовлення на тимчасово 

окупованих територіях України 

шляхом видачі 

телерадіоорганізаціям дозволів 

на тимчасове мовлення» з пункту 

про Національну раду з 

телебачення та радіомовлення, як 

такий, що має бути частиною 

іншого документу. 
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який затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

Нормативно-правове забезпечення реалізації 

цієї Стратегії здійснюватиметься шляхом 

системного перегляду та внесення змін до 

відповідних законодавчих та інших нормативно-

правових актів у цій сфері. 

який затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

Нормативно-правове забезпечення реалізації 

цієї Стратегії здійснюватиметься шляхом 

системного перегляду та внесення змін до 

відповідних законодавчих та інших нормативно-

правових актів у цій сфері. 

V. Очікувані результати   

Очікуваними результатами реалізації Стратегії 

є: 

захищений інформаційний простір; 

ефективна робота системи кризових 

комунікацій; 

здійснюється ефективна протидія поширенню 

незаконного контенту; 

забезпечується сталий процес реінтеграції 

мешканців тимчасово окупованих територій 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, Донецької та Луганської областей 

до інформаційного простору України; 

покращений імідж України на міжнародній 

арені; 

рівень медіакультури та медіаграмотності 

населення є суттєво вищим; 

конституційні права особи на свободу 

вираження та захист приватного; 

життя дотримані, права журналістів захищені; 

сформована загальнонаціональна ідентичність. 

Очікуваними результатами реалізації Стратегії 

є: 

захищений інформаційний простір; 

ефективна робота системи кризових 

комунікацій; 

«здійснюється ефективна протидія поширенню 

незаконного контенту» замінити на «створена 

прозора та підзвітна суспільству система 

протидії поширенню незаконного контенту, із 

одночасним забезпеченням демократичного 

цивільного контролю над нею»; 

 

 

 

 

 

 

рівень медіакультури та медіаграмотності 

населення є суттєво вищим; 

конституційні права особи на свободу 

вираження та захист приватного 

Вилучити 

«забезпечується сталий процес 

реінтеграції мешканців 

тимчасово окупованих територій 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, Донецької та 

Луганської областей до 

інформаційного простору 

України; 

 

покращений імідж України на 

міжнародній арені». 

 

Ці пункти належать до інших 

документів. 
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життя дотримані, права журналістів захищені; 

сформована загальнонаціональна ідентичність. 

 


