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Основні визначення 

 Критична інфраструктура -  

сукупність об’єктів інфраструктури держави, які є найбільш важливими для економіки та 
промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення і виведення з ладу або руйнування 
яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних 
фінансових збитків та людських жертв 
 (постанова КМУ від 23 серпня 2016 р. № 563 “Про затвердження Порядку формування переліку 
інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави”). 
 
  Об’єкти критичної інфраструктури - 

підприємства, установи та організації, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними 
процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, 
функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування 
яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього 
природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я 
людей. 

 Об’єкт критичної інформаційної інфраструктури - 

комунікаційна або технологічна система об’єкта критичної інфраструктури, кібератака на яку 
безпосередньо вплине на стале функціонування такого об’єкта критичної інфраструктури  
 
(ЗУ «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»). 

 





Визначення необхідності включення об’єкта критичної інформаційної 
інфраструктури до Переліку здійснюється з урахуванням категорії: 

 

Значущості для 
правоохоронної 

сфери, національної 
безпеки і оборони 

України 

Економічної  
значущості 

Соціальної 
значущості 

Екологічної 
значущості 

Політологічної 
значущості 

Проект Постанови КМУ 
Порядок формування переліку об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури 
Пункт 4 



 Виникнення надзвичайної ситуації 
техногенного характеру та/або негативний вплив 
на стан екологічної безпеки держави (регіону) (Н1) 
 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



 Негативний вплив на стан 
енергетичної безпеки держави (регіону) (Н2) 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Негативний вплив на стан економічної безпеки 
держави (Н3) 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Негативний вплив на стан обороноздатності, 
забезпечення національної безпеки та 

правопорядку у державі (Н4) 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Негативний вплив на систему управління 
державою (Н5) 

 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Негативний вплив на суспільно-політичну 
ситуацію в державі (Н6) 

 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Негативний вплив на імідж держави 
(Н7) 

 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Порушення сталого функціонування 
фінансової системи держави (Н8) 

 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Порушення сталого 
функціонування транспортної 

інфраструктури держави (регіону) 
(Н9) 

 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Порушення сталого функціонування 
інформаційної та/або телекомунікаційної 
інфраструктури держави (регіону), в тому 

числі її взаємодії з відповідними 
інфраструктурами інших держав (Н10) 

Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Критерієм включення об’єкта критичної інформаційної інфраструктури до Переліку є 
порушення сталого функціонування  об’єкта критичної інформаційної інфраструктури через 

здійснені на них кібератаки та кіберінциденти, що може спричинити: 



Категоризація об’єктів критичної інфраструктури відповідно до 
статті 11 проекту ЗУ “Про критичну інфраструктуру та її захист” 

II категорія 
критичності – 

життєво -
важливі об’єкти 

III категорія 
критичності – 

важливі об’єкти 

I категорія 
критичності – 

критично-
важливі об’єкти 

IV категорія 
критичності – 

необхідні 
об’єкти 

Категорування пропонується здійснювати за 
принципом кількісних показників: 
- жертви; 
- забрудення; 
- економіка (ВВП); 
- час відновлення. 

 



ІТС, ІС, 
СУТП 

Суб’єкт 
КІІ 

Уповно-
важений 

орган 

Галузеві 
переліки 

ОКІІ 

Адміністрація 
Держспецзв’язку  

Перелік 
ОКІІ 

Державний 
реєстр ОКІІ 

Об’єкт КІІ 

Відомості 
про ОКІІ 

Формування 
та ведення  

Порядок формування 
переліку об’єктів 

критичної інформаційної 
інфраструктури (ОКІІ) 

Об’єкт критичної 
інфраструктури 

Відомості 
про ОКІІ 



Поряд - 
ковий 

номер 

Назва (призначення)  
об’єкта критичної  

інформаційної  
інфраструктури,  

форма власності 

Найменування  
власника  

(розпорядника)  
об’єкта критично  

інформаційної  
інфраструктури 

Вид інформації, що  
обробляється на  
об’єкті  критичної  

інформаційної  

інфраструк - тури  
(відкрита,  

конфіденційна,  
службова,  

технологічна) 

Негативні наслідки,  
до яких може  

призвести кібератака  
на об’єкт критичної  

інформаційної  
інфраструктури  

Дані  про осіб (адміністраторів  
безпеки), відповідальних за  

функціонування об’єкта  
критичної інформаційної  

інфрастурктури  (прізвище, ім’я,  
по батькові, номер телефону,  

адреса електронної пошти  
тощо) 

Примітка 

Відомості про об’єкт критичної інформаційної інфраструктури 

________________________________________ 

(найменування уповноваженого органу) 

для внесення до переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури  

 



Пункт 3 статті 4 Закону України “Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України” у своїх положеннях 

вимагає ведення реєстру об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури. 

Для реалізації цієї вимоги було розроблено Проект 
постанови КМУ, в якому затверджується 

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

забезпечення функціонування. 



Мета формування реєстру: 

запровадження та ведення у повному обсязі єдиної 
системи обліку відомостей про ІТС, які внесені до 
переліку об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури;  

 

проведення аналізу вразливостей (загроз) стану 
кіберзахисту ІТС та надання методичної допомоги 
суб’єктам, які безпосередньо здійснюють у межах 
своєї компетенції заходи із забезпечення захисту 
державних інформаційних ресурсів та інформації 



CRC 

Збір 

Аналіз 

Дослід 
ження 

EDR СЗДІ Сенсори 
Відкриті 

потоки даних 

Об’єкти критичної інформаційної інфраструктури 

CERT-UA 

CERT (SCIRT) 
галузеві 

Ситуаційні центри 
кібербезпеки 

Банк даних,  
база інформаційної взаємодії 

Центр реагування на кіберзагрози Держспецзв’язку (CRC) 



 Директива №2008/114/ЄС  
Щодо європейської критичної 

інфраструктури та заходів її 
захисту 

Регламент (ЄС) №725/2004 від 
31 березня 2004 року про 

посилення безпеки суден та 
портових споруд 

 Директива (ЄС) 2016/1148 
Європейського Парламенту та 

Ради від 6 липня 2016 
щодо заходів з підвищення 
загального рівня безпеки 
мереж та інформаційних 
систем по всьому Союзу 

Регламент (ЄС) №336/2006 
Європейського Парламенту та 

Ради від 15 лютого 2006 року про 
імплементацію Міжнародного 

кодексу з управління безпекою в 
рамках Співтовариства 

Директива №2005/89/ЄС щодо 
заходів з забезпечення безпеки 

постачання електроенергії та 
інвестицій в інфраструктуру 

Директива 2004/49/ЄС 
Європейського Парламенту та 
Ради від 29 квітня 2004 року 

про безпеку залізниць у 
Співтоваристві 

Директива №2005/65/ЄС 
Європейського Парламенту та 

Ради від 26 жовтня 2005 року про 
посилення безпеки портів  

Європейська нормативно-правова база  
у сфері захисту критичної інфраструктури 



Загальноєвропейська мережа 
 обміну даними 



Європейський досвід у сфері захисту об`єктів КІІ 

У грудні 2005 р. Рада юстиції та внутрішніх справ закликала Комісію внести пропозицію щодо 
Європейської програми захисту критичної інфраструктури (EPCIP). 

Законодавча база для EPCIP  полягає в наступному: 

1. Процедура виявлення та позначення європейської критичної інфраструктури та єдиний 
підхід до оцінки необхідності покращення захисту такої інфраструктури. Це буде 
здійснено за допомогою директиви. 

2. Заходи, спрямовані на сприяння впровадженню EPCIP, включаючи план дій EPCIP. 

3. Підтримка країн ЄС щодо національних критичних інфраструктур (NCI), які можуть бути 
необов'язково використані певною країною ЄС, та планування на випадок надзвичайних 
ситуацій. 

 



Досвід США у сфері захисту об'єктів КІІ 

У США за безпеку критичної 

інфраструктури відповідає 

створене одразу ж після 

терористичних актів 11 

вересня 2001 р. Міністерство 

внутрішньої безпеки 

(Department of Homeland 

Security, DHS). DHS та створили 

Добровільну програму 

Cyber Community (Критична 

інфраструктура) (C3VP) 



Досвід ФРН у сфері захисту об'єктів КІІ 

У Німеччині координація дій щодо захисту 

критичної інфраструктури на національному 

рівні покладена на Федеральне міністерство 

внутрішніх справ (Federal Ministry of the 

Interior).  

Та створено Центральний контактний пункт 

Кібернетичних злочинів поліції федеральних 

земель на федерального уряду для економіки  

( Zentrale Ansprechstellen Cybercrime der 

Polizeien der Länder und des Bundes für die 

Wirtschaft), який входить до Федерального 

відомства карної поліції (Bundeskriminalamt 

(BKA). 



Досвід Великобританії у сфері захисту об'єктів КІІ 

У Великій Британії створена урядова 

установа Центр захисту національної 

інфраструктури (Centre for the Protection 

of National Infrastructure, CPNI) . Та у 

жовтні 2016 р було створено Центр 

національної кібербезпеки (NCSC) 

об'єднує експертизу CESG (групи з 

інформаційного забезпечення ), Центр 

кібероцінки (Centre for Cyber Assessment), 

CERT-UK та Центр захисту національної 

інфраструктури.  



Дякую за увагу! 


