
https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№685/2021 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 
року "Про Стратегію інформаційної безпеки" 

Відповідно до статті 107 Конституції України, статті 13 Закону України "Про 
національну безпеку України" постановляю: 

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 
2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки" (додається). 

2. Затвердити Стратегію інформаційної безпеки (додається). 

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 25 
лютого 2017 року № 47 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України". 

4. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, 
введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України. 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України        В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

28 грудня 2021 року 

Введено в дію 
Указом Президента України 
від 28 грудня 2021 року 
№ 685/2021 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

Ради національної безпеки і оборони України 

від 15 жовтня 2021 року 

Про Стратегію інформаційної безпеки 

  

https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069


Розглянувши проект Стратегії інформаційної безпеки, внесений Кабінетом Міністрів 
України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила: 

1. Схвалити проект Стратегії інформаційної безпеки і запропонувати її Президентові 
України для затвердження. 

2. Кабінету Міністрів України: 

1) затвердити у тримісячний строк план заходів з реалізації Стратегії 
інформаційної безпеки та забезпечити контроль за його виконанням; 

2) забезпечити підготовку щорічного звіту про виконання плану заходів з 
реалізації Стратегії інформаційної безпеки та його оприлюднення. 

3. Національному інституту стратегічних досліджень здійснювати наукове 
супроводження реалізації Стратегії інформаційної безпеки. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ     

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
  від 28 грудня 2021 року 
№ 685/2021 

  

СТРАТЕГІЯ 
інформаційної безпеки 

 

Загальні положення 

Забезпечення інформаційної безпеки України є однією з найважливіших 
функцій держави. 

Стратегія інформаційної безпеки (далі – Стратегія) визначає актуальні 
виклики та загрози національній безпеці України в інформаційній сфері, 
стратегічні цілі та завдання, спрямовані на протидію таким загрозам, захист 
прав осіб на інформацію та захист персональних даних. 

Метою Стратегії є посилення спроможностей щодо забезпечення 
інформаційної безпеки держави, її інформаційного простору, підтримки 
інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності, 
оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної 



цілісності України, демократичного конституційного ладу, забезпечення 
прав та свобод кожного громадянина. 

Досягнення мети здійснюватиметься шляхом ужиття заходів щодо 
стримування та протидії загрозам інформаційній безпеці України та 
нейтралізації інформаційної агресії, у тому числі спеціальних інформаційних 
операцій держави-агресора, спрямованих на підрив державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, забезпечення 
інформаційної стійкості суспільства та держави, створення ефективної 
системи взаємодії між органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та суспільством, а також розвиток міжнародної співпраці у 
сфері інформаційної безпеки на засадах партнерства та взаємної підтримки. 

Правовою основою Стратегії є Конституція України, закони України, 
Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента 
України від 14 вересня 2020 року № 392, а також міжнародні договори, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Питання, пов'язані із кібербезпекою, визначаються Стратегією кібербезпеки 
України, затвердженою Указом Президента України від 26 серпня 2021 року 
№ 447. 

Реалізація Стратегії розрахована на період до 2025 року. 

Терміни, що вживаються у Стратегії, мають таке значення: 

інформаційна безпека України – складова частина національної безпеки 
України, стан захищеності державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу, інших життєво 
важливих інтересів людини, суспільства і держави, за якого 
належним чином забезпечуються конституційні права і свободи 
людини на збирання, зберігання, використання та поширення 
інформації, доступ до достовірної та об'єктивної інформації, існує 
ефективна система захисту і протидії нанесенню шкоди через 
поширення негативних інформаційних впливів, у тому числі 
скоординоване поширення недостовірної інформації, деструктивної 
пропаганди, інших інформаційних операцій, несанкціоноване 
розповсюдження, використання й порушення цілісності інформації 
з обмеженим доступом; 

інформаційна загроза – потенційно або реально негативні явища, тенденції і 
чинники інформаційного впливу на людину, суспільство і державу, 
що застосовуються в інформаційній сфері з метою унеможливлення 



чи ускладнення реалізації національних інтересів та збереження 
національних цінностей України і можуть прямо чи опосередковано 
завдати шкоди інтересам держави, її національній безпеці та 
обороні; 

інформаційні заходи оборони держави – сукупність скоординованих дій, які 
готуються та здійснюються суб'єктами забезпечення національної 
безпеки і оборони України в мирний час, в особливий період, в 
умовах воєнного або надзвичайного стану щодо прогнозування та 
виявлення інформаційних загроз у воєнній сфері, запобігання, 
стримування та відсічі збройній агресії проти України, протидії 
інформаційним загрозам з боку держави-агресора, а також 
здійснення інших необхідних дій в інформаційному протиборстві; 

антикризові комунікації – комплекс інформаційних заходів, що реалізуються 
державними органами України з метою запобігання виникненню 
кризової ситуації і передбачають їх діалог із цільовою аудиторією з 
питань, що стосуються загрози виникнення кризової ситуації і 
протидії їй; 

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 і 
протидії їй; 

стратегічні комунікації – скоординоване і належне використання 
комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, 
зв'язків із громадськістю, військових зв'язків, інформаційних та 
психологічних операцій, 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 діалог 
уповноважених представників Кабінету Міністрів України з 
цільовою аудиторією з метою роз'яснення урядової позиції та/або 
політики з певних проблемних питань. 

 

1. Аналіз загроз та викликів інформаційній безпеці 



 

1) Глобальні виклики та загрози 

 

1-1) Збільшення кількості глобальних дезінформаційних кампаній 

Глобальні дезінформаційні кампанії, що інспіруються авторитарними 
урядами та активістами радикальних рухів для маніпулювання свідомістю 
окремих людей та груп населення, стали повсякденною практикою, яка 
загрожує демократичному розвитку держав та міжнародній стабільності. 

 

1-2) Інформаційна політика Російської Федерації  – загроза не лише для 
України, але й для інших демократичних держав 

Спеціальні інформаційні операції Російської Федерації спрямовуються на 
ключові демократичні інституції (зокрема, виборчі), а спеціальні служби 
держави-агресора намагаються посилити внутрішні протиріччя в Україні та 
інших демократичних державах. Застосовані Російською Федерацією 
технології гібридної війни проти України, у тому числі моделі і механізми 
інформаційного втручання, поширюються на інші держави, швидко 
адаптуючись до локальних контекстів та регуляторних політик. 
Обмежувальні заходи (санкції) та ефективний механізм моніторингу і 
відповідальності за їх порушення є одним із дієвих механізмів відповіді на 
дезінформаційну активність Російської Федерації як держави-агресора. 

 

1-3) Соціальні мережі як суб'єкти впливу в інформаційному просторі 

Розвиток інформаційного простору в умовах глобалізації та пандемія 
COVID-19 зумовили посилення ролі соціальних мереж у національному та 
світовому інформаційному просторі, їх вплив на внутрішню і зовнішню 
суспільно-політичну ситуацію, стан додержання прав і свобод людини, 
зокрема щодо забезпечення принципів рівності прав користувачів 
соціальних мереж. 

Хоча право на приватність (захист конфіденційної інформації про особу, 
невтручання в особисте життя) є одним з основних прав людини, що 
закріплено в Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, інших міжнародних документах, а також 



конституціях більшості держав світу, цифрові трансформації змінюють і цю 
сферу. Збільшення кількості соціальних мереж, їх інтегрованість з іншими 
соціальними сервісами повсякденного користування, а також специфіка 
організації всесвітньої мережі Інтернет ставлять під загрозу гарантії права 
особи на приватність. Спроби врегулювати цю проблему тривають, 
формуються нові підходи у забезпеченні балансу права на приватність та 
інформаційної безпеки держави. 

 

1-4) Недостатній рівень медіаграмотності (медіакультури) в умовах 
стрімкого розвитку цифрових технологій 

Значне розширення джерел доступу до інформації в умовах стрімкого 
розвитку цифрових технологій та водночас недостатнього рівня 
медіаграмотності (медіакультури) супроводжується зменшенням 
критичності сприйняття інформації, створює підґрунтя для можливих 
маніпуляцій громадською думкою, що сприяє зростанню впливу 
дезінформації та деструктивної пропаганди, популярності конспірологічних 
теорій. Некритичне сприйняття інформації створює загрози політичній та 
економічній стабільності демократичних держав. 

 

2) Національні виклики та загрози 

 

2-1) Інформаційний вплив Російської Федерації як держави-агресора на 
населення України 

Тривалий час спеціальні служби Російської Федерації проводять свої 
спеціальні інформаційні операції, більшість із яких спрямовані на підрив 
національної безпеки України, її національних інтересів, ліквідацію 
української державності та знищення української ідентичності, 
провокування проявів екстремізму, панічних настроїв у суспільстві, 
загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної 
ситуації в Україні. Російською Федерацією використовуються нові активні 
заходи, у тому числі міжнародного характеру, щодо легітимізації спроби 
анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, заперечення 
своєї участі у війні на території Донецької та Луганської областей та 
посилення адвокаційної кампанії за зняття санкцій, запроваджених у зв'язку 
з порушенням Російською Федерацією суверенітету і територіальної 



цілісності України. Задіяння у цьому процесі Російською Федерацією всіх її 
спроможностей (політичних, інформаційних, економічних, розвідувальних 
та інших) залишається особливо небезпечним викликом для України. 

 

2-2) Інформаційне домінування Російської Федерації як держави-
агресора на тимчасово окупованих територіях України 

У результаті тимчасової окупації у 2014 році державою-агресором частини 
території України були захоплені розташовані на цій території об'єкти 
інформаційної інфраструктури, зокрема й об'єкти Концерну радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення. 

Державою-агресором застосовуються методи тотального придушення 
свободи слова, контролю над редакційною політикою засобів масової 
інформації та інших інформаційних ресурсів, що функціонують на цих 
територіях. 

На тимчасово окупованих територіях, у районах здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях розгорнуто 
безпрецедентну інформаційну кампанію. Використовуючи також регулярне 
постачання на тимчасово окуповані території потужного передавального 
обладнання та блокування українських інформаційних ресурсів, Російська 
Федерація намагається створити альтернативну викривлену інформаційну 
реальність, побудовану на наративах держави-агресора. 

Придушення будь-яких спроб інакомислення посилюється регулярними 
репресіями стосовно незалежних журналістів на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також 
переслідуванням за перегляд українського контенту, що є характерним для 
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Інформаційний тиск, що здійснюється державою-агресором, негативно 
відображається й на дітях, які проживають на тимчасово окупованих 
територіях, адже через свій вік вони є особливо вразливими для впливу 
інформаційних кампаній. 

 

2-3) Обмежені можливості реагувати на дезінформаційні кампанії 



Деструктивна пропаганда, поширення дезінформації як ззовні, так і 
всередині України застосовуються державою-агресором з метою підриву 
стійкості суспільства та інформаційної дестабілізації держави. Водночас 
ефективна система реагування на такі виклики в Україні досі не створена, не 
забезпечено функціонування розвиненої національної інформаційної 
інфраструктури, що обмежує можливість належним чином протидіяти 
інформаційній агресії з метою захисту національної безпеки та реалізації 
національних інтересів України. 

 

2-4) Несформованість системи стратегічних комунікацій 

В Україні триває процес становлення системи стратегічних комунікацій. 
Органами державної влади України здійснено низку організаційних та 
практичних заходів зі зміцнення власної інституційної спроможності у сфері 
стратегічних комунікацій, однак не створено дієвого механізму координації 
і взаємодії між усіма органами державної влади, залученими до здійснення 
заходів із протидії загрозам в інформаційній сфері. Зазначене послаблює 
можливості до розбудови комплексного стратегічного планування 
інформаційного потоку, здійснення системної комунікативної діяльності 
Кабінету Міністрів України, об'єднання всіх ключових суб'єктів у сфері 
інформаційних відносин, суб'єктів формування і реалізації державної 
політики щодо ефективного захисту національного інформаційного 
простору, утвердження позитивного іміджу України, реалізації цілей захисту 
національної безпеки України в інформаційній сфері. 

 

2-5) Недосконалість регулювання відносин у сфері інформаційної 
діяльності та захисту професійної діяльності журналістів 

Регулювання відносин у сфері інформаційної діяльності не відповідає 
сучасним викликам та загрозам. Це перешкоджає розвитку українського 
медіаринку, ускладнює ведення бізнесу у цій сфері, зберігає залежність 
засобів масової інформації від їх власників, не забезпечує додержання 
професійних стандартів діяльності журналістів. 

Актуальною проблемою є непоодинокі випадки втручання в професійну 
організаційно-творчу діяльність засобів масової інформації та в 
індивідуальну професійну творчу діяльність журналістів, інші посягання на 
свободу інформаційної діяльності, зокрема перешкоджання їх професійній 
діяльності, погрози, насильство щодо них, посягання на їх життя та 



власність. Зазначене позбавляє журналістів можливості належним чином 
інформувати суспільство про суспільно важливі події та явища. 

 

2-6) Спроби маніпуляції свідомістю громадян України щодо 
європейської та євроатлантичної інтеграції України 

Стратегічний курс України на набуття повноправного членства в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору 
закріплено у Конституції України. У Стратегії національної безпеки України 
європейська та євроатлантична інтеграція визначена одним із пріоритетів 
національних інтересів і національної безпеки. 

Переважна більшість громадян підтримує реалізацію європейського та 
євроатлантичного курсу України. Водночас здійснюються спроби 
маніпуляції свідомістю громадян України шляхом поширення міфів та 
дезінформаційних (деструктивних) стереотипів щодо ЄС і НАТО з метою 
послаблення консолідації суспільства щодо зовнішньополітичного курсу 
України, гальмування проведення реформ, що негативно впливає на загальну 
суспільно-політичну ситуацію в державі. 

 

2-7) Доступ до інформації на місцевому рівні 

Інформаційні потреби на місцевому рівні належним чином не 
задовольняються, зокрема через низьку спроможність забезпечення 
населення послугами з доступу до Інтернету. 

Альтернативні джерела споживання інформації місцевого рівня, зокрема 
місцеві друковані засоби масової інформації, зазвичай є політично 
заангажованими від місцевих еліт. 

 

2-8) Недостатній рівень інформаційної культури та медіаграмотності в 
суспільстві для протидії маніпулятивним та інформаційним впливам 

Відсутність належного рівня інформаційної культури та медіаграмотності в 
суспільстві в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій створює 
підґрунтя для маніпулювання громадською думкою, проведення стрімких 
деструктивних інформаційних операцій, що зумовлює існування 
потенційних та реальних загроз інформаційній безпеці України. 



 

2. Стратегічні цілі та напрями реалізації Стратегії 

Основними напрямами забезпечення інформаційної безпеки України є 
стійкість та взаємодія, для досягнення яких необхідним є виконання таких 
стратегічних цілей та завдань. 

Стратегічна ціль 1 

Протидія дезінформації та інформаційним операціям, насамперед 
держави-агресора, спрямованим, серед іншого, на ліквідацію незалежності 
України, повалення конституційного ладу, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави, пропаганду війни, насильства, 
жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі та ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини. 

Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання 
таких завдань: 

1) створення системи раннього виявлення, прогнозування та запобігання 
гібридним загрозам, зокрема, створення системи протидії 
дезінформації та інформаційним операціям, спрямованої на 
запобігання, максимально швидке виявлення та реагування держави і 
суспільства на інформаційні загрози; 

2) ужиття заходів щодо запобігання та протидії поширенню дезінформації 
та деструктивної пропаганди стосовно європейської та євроатлантичної 
інтеграції України; 

3) розвиток спроможностей складових сил оборони щодо протидії 
загрозам в інформаційному просторі; 

4) підготовка та проведення складовими сил оборони інформаційно-
психологічних операцій та інших заходів, спрямованих на запобігання, 
стримування та відсіч збройної агресії Російської Федерації  проти 
України; 

5) посилення відповідальності за поширення недостовірної інформації 
(дезінформації); 

6) запровадження дієвих механізмів виявлення, фіксації, обмеження 
доступу та/або видалення з українського сегмента мережі Інтернет 
інформації, розміщення якої обмежено або заборонено законом; 

7) ефективна взаємодія державних органів, органів місцевого 
самоврядування та інститутів громадянського суспільства при 
формуванні та реалізації державної політики в інформаційній сфері; 



8) унеможливлення розповсюдження та демонстрації інформаційних та 
аудіовізуальних продуктів (продукції), проведення гастрольних 
заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її 
органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, 
що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи 
визнають правомірною окупацію території України, містять заклики до 
повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 
України, пропаганди війни, екстремізму, сепаратизму, комуністичного 
та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
та їхньої символіки, насильства, жорстокості, розпалювання 
національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі і ненависті, 
вчинення терористичних актів, посягання на права та свободи людини 
і громадянина тощо; 

9) протидія інформаційним кампаніям, спрямованим на залучення та/або 
втягування громадян України, у тому числі дітей, до не передбачених 
законами України воєнізованих чи збройних формувань. 

 

Стратегічна ціль 2 

Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження 
української громадянської ідентичності. 

Культура є ціннісною основою та підґрунтям консолідації українського 
суспільства, одним із ключових чинників подолання конфлікту цінностей та 
утвердження української громадянської ідентичності. 

Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання 
таких завдань: 

1) забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя на всій території України; 

2) стимулювання розвитку українського кінематографа, теле- і 
радіопродукції, зокрема у співпраці з європейськими державами, у тому 
числі створення якісного та сучасного кіно і медіаконтенту для дітей та 
молоді; 

3) підтримка вітчизняного книговидання; 
4) створення умов для зміцнення консолідації українського суспільства; 
5) сприяння вільному розвитку, використанню і захисту мов національних 

меншин, корінних народів України та вивченню мов міжнародного 
спілкування; 



6) зміцнення інформаційних зв'язків з українською діаспорою, що 
сприятиме збереженню її етнокультурної ідентичності; 

7) посилення соціогуманітарної складової внутрішньої політики України, 
розробка та впровадження цілісної системи соціогуманітарних 
технологій; 

8) залучення ветеранів війни, насамперед із числа учасників 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до участі у 
заходах, спрямованих на формування у громадян України на основі 
суспільно-державних цінностей української громадянської 
ідентичності, підвищення рівня готовності громадян України до 
виконання обов'язку із захисту Вітчизни, незалежності та 
територіальної цілісності України; 

9) підвищення рівня довіри населення до державних інституцій та 
правоохоронних органів. 

 

Стратегічна ціль 3 

Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства. 
Українське суспільство повинне бути захищене 
від деструктивного впливу дезінформації та маніпулятивної інформації, а 
медіасередовище – бути соціально відповідальним і функціонувати 
стабільно. За таких умов українське суспільство зможе більш ефективно 
протистояти державі-агресору та залишатися стійким перед широким 
спектром загроз, зокрема в інформаційній сфері. 

Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання 
таких 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 діяльності засобів масової 
інформації; 

3) створення сприятливих умов для підвищення рівня професійної 
підготовки медіафахівців; 



4) удосконалення законодавства у сфері реклами, зокрема щодо 
лібералізації норм у цій сфері та посилення відповідальності за 
трансляцію прихованої реклами; 

5) стимулювання розвитку соціально відповідального бізнесу серед 
засобів масової інформації. 

 

Стратегічна ціль 4 

Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, 
використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і 
переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної 
інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів, гарантування їх 
безпеки під час виконання професійних обов'язків, протидія поширенню 
незаконного контенту. 

Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання 
таких завдань: 

1) удосконалення законодавства про доступ до публічної інформації, 
узгодження положень нормативно-правових актів з нормами 
міжнародних актів, обов'язкових для виконання Україною; 

2) удосконалення законодавства про захист персональних даних, а також 
упровадження ефективних механізмів забезпечення його реалізації; 

3) удосконалення законодавства стосовно правового статусу журналістів, 
провадження ними своєї професійної діяльності, відповідальності за 
правопорушення, вчинені проти журналістів, членів їхніх сімей та 
майна, а також за перешкоджання їх професійній діяльності; 

4) проведення постійного моніторингу дотримання прав і свобод 
журналістів, а також інших осіб, які поширюють суспільно важливу 
інформацію, висвітлюють ситуацію та події на тимчасово окупованих 
територіях України, а також забезпечення збирання, систематизації, 
аналізу, оцінювання відповідної інформації з метою фіксації порушень 
прав осіб на тимчасово окупованих територіях України та оперативного 
реагування органами державної влади на дії чи бездіяльність держави-
агресора; 

5) удосконалення механізму реалізації зобов'язань України відповідно до 
Європейської конвенції про транскордонне телебачення; 

6) захист інформаційного простору України від незаконного контенту; 
7) забезпечення інформаційної безпеки, захист прав та свобод, зокрема 

персональних даних військовослужбовців та представників інших 



складових сил безпеки та оборони України, ветеранів війни, членів 
їхніх сімей. 

 

Стратегічна ціль 5 

Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях 
України, до загальноукраїнського інформаційного простору, а також 
відновлення їх права на інформацію, що дає їм змогу підтримувати зв'язок з 
Україною. 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 корінних народів України. 

Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання 
таких завдань: 

1) утвердження в українському та міжнародному інформаційному 
просторі стратегічних наративів щодо безальтернативності 
відновлення територіальної цілісності України; 

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 (спростування та протидія 
поширюваному Російською Федерацією наративу "громадянської 
війни"); 

3) створення умов для задоволення потреб населення тимчасово 
окупованих територій в об'єктивній та 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 із територій, прилеглих до тимчасово окупованих 
територій, а також через супутник та інші канали постачання сигналу; 



6) інформування громадян України, зокрема тих, які мешкають на 
тимчасово окупованих територіях, іноземної аудиторії про ситуацію на 
тимчасово окупованих територіях та дії України стосовно їх 
реінтеграції; 

7) інформування громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях та прилеглих до них територіях України, про 
шкоду, завдану злочинними діями Російської Федерації, її окупаційної 
адміністрації на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, а також контрольованими нею 
терористичними організаціями на території Донецької та Луганської 
областей; 

8) спростування дезінформації, у тому числі ідеологем радянської та 
сучасної російської історіографії, щодо минулого і сучасного України 
та її територій, що нині є тимчасово окупованими державою-агресором, 
які поширюються в українських та іноземних засобах масової 
інформації; 

9) налагодження зворотного зв'язку з громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях; 

10) зміцнення почуття спільності між громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях, прилеглих до них 
територіях України, а також громадянами України, які проживають в 
інших регіонах України; 

11) формування у громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях, розуміння безальтернативності відновлення 
територіальної цілісності України та розуміння майбутнього цих 
територій у складі України, відсутності сприйняття процесу 
відновлення територіальної цілісності як загрози для себе, розуміння 
політики України на період тимчасової окупації та потреби 
використання тих можливостей, що надає Україна своїм громадянам, 
які проживають на тимчасово окупованих територіях; 

12) забезпечення громадянами України підтримки відновлення 
територіальної цілісності України, розуміння політики України щодо 
звільнення тимчасово окупованих територій, необхідності захисту і 
повноцінної реалізації національно-культурних, соціальних та 
політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях. 

 

Стратегічна ціль 6 



Створення ефективної системи стратегічних комунікацій. Основною 
метою створення та розвитку системи стратегічних комунікацій є 
гарантування ефективної інформаційної взаємодії та діалогу між органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та суспільством з 
питань, що стосуються кризових ситуацій, а також утвердження позитивного 
іміджу України, інформаційне сприяння просуванню інтересів держави у 
світі. Ефективна побудова своєї міжнародної інформаційної діяльності дасть 
змогу Україні здійснювати проактивні інформаційні заходи, інформувати 
світову спільноту про події в Україні та на її тимчасово окупованих 
територіях, прогрес у реформах та позитивні внутрішні зміни в державі 
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 держави, забезпечить міжнародну підтримку та покращить імідж 
України як надійного і передбачуваного партнера. 

Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання 
таких завдань: 

1) визначення системи взаємодії з питань реагування на кризову ситуацію, 
післякризову комунікацію, запобігання настанню кризи шляхом 
аналізу передумов кризи та криз, що мали місце в минулому; 

2) налагодження ефективної взаємодії між органами державної влади 
вищого рівня, центральними органами виконавчої влади та обласними 
державними адміністраціями з метою вироблення представниками 
держави єдиної позиції з питань, що виникають під час кризової 
ситуації та в післякризовий період; 

3) налагодження ефективної взаємодії між представниками держави та 
громадськістю шляхом забезпечення системного діалогу між 
державними органами та засобами масової інформації, журналістами, 
представниками нових медіа з питань, що виникають під час кризової 
ситуації та в післякризовий період; 

4) 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; 

5) створення в системі іномовлення України та забезпечення 
функціонування служби державного радіомовлення на зарубіжні 
країни; 

6) забезпечення присутності програм вітчизняних телекомпаній у 
багатоканальних мережах інших держав шляхом сприяння створенню 



загальнонаціональними телеканалами супутникових іноземних версій 
(з урахуванням мови країни розповсюдження) для поширення програм 
за межами України; 

7) забезпечення інформування світової спільноти про події в Україні та 
донесення офіційної позиції України до представників іноземних 
держав і засобів масової інформації; 

8) використання знака (бренду) України "Ukraine Now" з метою 
популяризації та просування інтересів України у світі; 

9) розробка та поширення позитивних наративів та інформаційних 
кампаній за кордоном, які сприятимуть підвищенню рівня 
впізнаваності та кращому розумінню України серед іноземних 
аудиторій, а також утвердженню іміджу України як демократичної 
європейської держави, яка рухається до повноправного членства в ЄС 
та НАТО, є невід'ємною частиною європейського політичного, 
економічного, культурного, освітнього та інформаційного простору, 
бере участь у розв'язанні глобальних проблем і ділиться досвідом у 
сферах, що є актуальними для міжнародної спільноти. 

 

Стратегічна ціль 7 

Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури 
діалогу. 

Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання 
таких 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; 

3) забезпечення належного фінансування суспільного мовника; 
4) забезпечення стабільного функціонування національного телебачення 

та радіомовлення на території України, насамперед її прикордонних 
регіонів, і поширення на них українського інформаційного контенту; 

5) сприяння створенню системи мовлення територіальних громад, що 
забезпечуватиме розширення комунікативних можливостей та 
зниження конфліктності всередині територіальних громад, 
забезпечення їх інформування; 

6) стимулювання інновацій та забезпечення всебічного розвитку й захисту 
національної інформаційної інфраструктури, зокрема 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 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. 

 

3. Механізми реалізації визначеної мети та завдань 

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції 
України та у встановленому законом порядку здійснює координацію 
діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення національної 
безпеки в інформаційній сфері, зокрема з використанням спроможностей 
Центру протидії дезінформації. 

Кабінет Міністрів України забезпечує формування та реалізацію 
інформаційної політики держави, забезпечує інформаційний суверенітет, 
фінансування програм, пов'язаних з інформаційною безпекою, спрямовує і 
координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади у цій сфері. 

Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує план заходів з реалізації 
Стратегії, на основі якого відповідні органи виконавчої влади реалізують 
заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки. 



Органи державної влади у взаємодії з органами місцевого самоврядування, 
Центром протидії дезінформації та інститутами громадянського суспільства 
забезпечують реалізацію Стратегії згідно з планом заходів, який 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики в інформаційній сфері: 

1) здійснює в межах компетенції нормативно-правове регулювання у 
сфері інформаційної безпеки України; 

2) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері 
інформаційної безпеки України; 

3) разом із Міністерством закордонних справ України сприяє 
популяризації та формуванню позитивного іміджу України у світових 
інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах 
іноземних держав з метою захисту її політичних, економічних та 
соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки і 
відновлення територіальної цілісності України. 

Міністерство оборони України, а також сили оборони в межах 
компетенції забезпечують: 

1) моніторинг інформаційного простору, прогнозування та виявлення 
інформаційних загроз національній безпеці держави у воєнній сфері; 

2) підготовку та проведення інформаційних заходів оборони держави, 
координацію залучення до них суб'єктів забезпечення національної 
безпеки держави; 

3) розвиток та функціонування системи стратегічних комунікацій сил 
оборони; 

4) здійснення правових, організаційних, технічних, інформаційних та 
інших дій щодо забезпечення власної інформаційної безпеки, у тому 
числі захисту єдиного інформаційного середовища сил оборони, 
зокрема в місцях дислокації, розгортання та застосування угруповань, 
військових частин та підрозділів Збройних Сил України, інших 
військових формувань, утворених відповідно до законів України; 

5) зв'язки з українськими та іноземними засобами масової інформації 
щодо висвітлення ситуації у районах здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

6) протидію інформаційним операціям та іншим заходам інформаційного 
впливу, спрямованим проти Збройних Сил України та інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів України; 



7) донесення достовірної інформації до військовослужбовців Збройних 
Сил України, інших складових сил оборони. 

Служба безпеки України у межах компетенції здійснює: 

1) моніторинг спеціальними методами і способами вітчизняних та 
іноземних засобів масової інформації та Інтернету з метою виявлення 
загроз національній безпеці України в інформаційній сфері; 

2) протидію проведенню проти України спеціальних інформаційних 
операцій, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності України, загострення 
суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. 

Розвідувальні органи України у процесі провадження розвідувальної 
діяльності мають сприяти реалізації та захисту національних інтересів 
України в інформаційній сфері за кордоном, здійснювати виявлення та 
протидію зовнішнім інформаційним загрозам у сфері безпеки та оборони 
держави. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно 
до компетенції бере участь у забезпеченні захисту українського 
інформаційного простору від пропагандистської аудіовізуальної продукції 
держави-агресора, сприяє розповсюдженню українського 
телерадіомовлення на тимчасово окупованих територіях України. 

До реалізації Стратегії відповідальними державними органами можуть 
залучатися наукові та науково-дослідні установи, які забезпечують науково-
аналітичне та експертне супроводження процесу формування та реалізації 
державної інформаційної політики. 

Нормативно-правове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься 
шляхом системного перегляду та внесення змін до відповідних законодавчих 
та інших нормативно-правових актів в інформаційній сфері. 

 

4. Очікувані результати 

Очікуваними результатами реалізації Стратегії є: 

1) захищений інформаційний простір України; 
2) ефективне функціонування системи стратегічних комунікацій; 
3) здійснення ефективної протидії поширенню незаконного контенту; 



4) забезпечення сталого процесу інформаційної реінтеграції громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, 
та поширення українського телерадіомовлення на територіях України, 
прилеглих до тимчасово окупованих територій; 

5) суттєве підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності 
населення; 

6) дотримання конституційних прав особи на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань, захист приватного життя; 

7) забезпечення захисту прав журналістів; 
8) формування української громадянської ідентичності. 

 

Керівник Офісу Президента України     А.ЄРМАК 
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