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Учасники наукового круглого столу «Кібербезпека у системі національної 

безпеки України: пріоритетні напрями розвитку» вважають, що одним із 

основних завдань політичного керівництва будь-якої держави є забезпечення 

гарантованого функціонування відкритого, надійного та захищеного 

кіберпростору. Через відсутність кордонів у кіберпросторі, а також відкритість, 

покладену в основу сучасних інтернет-технологій, та анонімність значно 

зростає кількість зовнішніх кібератак та кіберзагроз, що автоматично 

приВНЗдить до необхідності розробки чіткої стратегічної концепції як ідейної 

основи формування пріоритетів національної політики в кіберпросторі. Інакше 

кажучи, глобальний характер кіберпростору здатний підвищити ступінь ризику, 

впливаючи як на державний, так і на приватний сектор.  

Тому останнім часом у світі актуалізувалася проблема розробки 

концептуальних засад формування дієвого захисту кіберпростору та елементів 

системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони від загроз 

несанкціонованого втручання. Практично безмежні можливості Інтернету 

підтверджують глобальну загрозу віртуальних злочинів, кібертероризму та 

ведення кібервійни в сучасних умовах.  

Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

економічній, науково-технічній, інформаційній сферах, у сфері державного 

управління, в оборонно-промисловому і транспортному комплексах та їхніх 

критичних об’єктах, у національній системі зв’язку, секторі безпеки і оборони, 

робить їх уразливими з позиції розвідувально-підривної діяльності з боку 

окремих держав, їхніх спецслужб або хакерських угруповань у кіберпросторі. 

Реалії сучасності переконливо доводять, що важливою складовою національної 

безпеки виступає саме кібербезпека держави та її забезпечення.  

На сьогодні триває процес розбудови національної системи кібербезпеки і 

кіберзахисту, формування її організаційно-технічної моделі, здатної 

забезпечити оперативне і адекватне реагування на потенційні та реальні 

кіберзагрози. Проте в Україні лише розпочинає формуватися розуміння 

масштабів та наслідків сучасних кіберзагроз, необхідності забезпечення 

максимально захищеного кіберпростору. 

Вивчення розбудови систем кібернетичної безпеки у провідних державах світу 

свідчить, що основними тенденціями у цій сфері є проведення відповідної 

системної реорганізації сектору безпеки та створення спеціалізованих органів із 

захисту національних інтересів у кіберпросторі. 

Розглядаючи напрями розвитку національної системи кібербезбеки як 

складової системи національної безпеки України, як приоритетні, постійно 

розвиваючись у розробленій стратегії та місії, необхідно враховувати тенденції 

конкретного сегмента кіберпростору України, спираючись на ефективне 

використання наявних ресурсів.  

Визнаючи наявні кіберзагрози для інформаційної інфраструктури та 

необхідність віизначення ефективних заходів протидій, створенню та 

удосконаленню ефективних систем захисту критичної інфраструктури від 

зовнішніх і внутрішніх загроз кібернетичного характеру, що також має на меті 



підвищення якості підготовки фахівців нової генерації галузі інформаційної та 

кібернетичної безпеки в процесі формування нових стандартів та партнерства. 

Відзначаючи особливу роль вищої освіти як визначальної сили для 

формування фахівців з кібербезпеки, зважаючи на те, що потреба у фахівцях з 

кібербезпеки є актуальною й з подальшим розвитком високотехнологічного 

суспільства буде ще більше зростати, розвиток якісної університетської освіти 

й науки потребує узгодженого вирішення конкретних практичних завдань задля 

захисту кіберпростору. 

В умовах протистояння України зовнішній агресії, становлення її як 

демократичної держави, прагнення щодо вступу до європейських та 

євроатлантичних структур, кількість та якість загроз і небезпек, спрямованих 

проти України, суттєво збільшуються. Виходячи з цього, проблематика 

національної безпеки стає особливо актуальною та гостро ставить питання про 

«розвиток системи підготовки кадрів для потреб органів сектору безпеки і 

оборони України та розвиток науково-виробничого потенціалу такої системи».  

На основі вищезазначеного вважаємо за доцільне:  

1. Удосконалення механізму розширення й поглиблення співробітництва 

між Маріупольським державним університетом з одного боку та 

правоохороними органами, провідними установами та органами державної 

влади з іншого боку, задля визначення актуальних загроз та пошуку нових 

можливостей забезпечення національної системи кібербезбеки, створення  

актуальних шляхів захисту інформаційних інфраструктур з метою вироблення 

нових підходів протидії кіберзагрозам та забезпечення підготовки фахівців з 

кібербезпеки, вміння яких максимально наближено до конкретних потреб і 

проблем Донецької області та України в цілому. 

2. Удосконалення стратегії розвитку підготовки фахівців з кібербезпеки, 

що дозволить вітчизняним університетам розвивати власне освітнє середовище 

задля забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців та науково-

педагогічних працівників з галузі інформаційних технологій, що базується на 

максимальному паритетному врахуванні вимог та потреб інфраструктури 

регіонального сектору. 

3. Постійне вдосконалення та забезпечення якості освіти, що має за 

внутрішню мету зміцнення позиції навчального закладу в галузі інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки, удосконалення викладання й здійснення 

наукових досліджень у даній сфері, що дасть можливість стати найважливішим 

засобом гарантування надійності університету стосовно споживача його послуг 

– бакалавра, магістра, здобувача ступеня доктора філософії та доктора наук.  

Учасники наукового круглого столу звертають увагу на наявність проблем 

розвитку української системи університетської освіти і науки, які потребують 

невідкладного вирішення шляхом упровадження стратегій:  

 системного підходу, що спирається на довгострокове співробітництво 

між університетами з одного боку та правоохоронними органами, органами 

державної влади та провідними установами з іншого боку й реалізується за 

допомогою участі здобувачів вищої освіти й викладачів у процесі обміну 

досвідом та знаннями, створення різних форм довгострокового партнерства в 



інституційній сфері освіти, упровадження інституційного та програмного типів 

мобільності, на основі різних навчальних інструментів; 

 розширених можливостей, що покликана заохочувати отримання 

підвищення кваліфікації викладачів з певної галузі у вітчизняних ЗВО та 

провідних навчальних закладів Європи, які є партнерами й реалізують спільні 

освітні програми, що надасть можливість здобувачам вищої освіти отримати 

подвійні дипломи; 

 забезпечення якості освітніх послуг, що створює постійне вдосконалення 

різних сфер діяльності ЗВО, зокрема: підвищує конкурентоспроможність 

випускників на внутрішньому та зовнішньому ринках праці й рівень 

задоволеності роботодавців результатами підготовки фахівців;  

- розширює спектр освітніх послуг, що надаються, та підтримує їх високу 

якість, зміцнюючи таким чином позиції навчального закладу на ринку освітніх 

послуг;  

- покращує організацію роботи й компетентність професорсько-

викладацького складу та допоміжного персоналу, результативність і 

ефективність роботи ЗВО у цілому.  

З урахуванням вищезазначених проблем, заслухавши й обговоривши 

виступи, учасники наукового круглого столу пропонують конкретні шляхи 

подальшого розвитку освіти і науки в сучасному університеті в контексті 

міжнародного співробітництва, а саме:  

 створення та впровадження регіональної системи забезпечення 

кіберзахисту;  

 розроблення стратегічного плану кадрового забезпечення підприємств, 

організацій та установ області фахівцями з кібернетичної безпеки, виходячи з 

реального запиту ринку праці й перспектив розвитку міста й регіону. 

 створення умов для сприяння розвитку університетської спільноти – 

викладачів, здобувачів вищої освіти, співробітників, що поєднує нові методи й 

принципи створення новітних систем кіберзахисту;   

 заходи щодо комерціалізації наукової діяльності провідних вчених 

університету у співпраці із підприємствами й організаціями в галузі 

інформаційної та кібернетичної безпеки;  

 системне підвищення якості освіти на основі розробки й упровадження 

сучасного інформаційно-комунікативного та науково-методичного супроводу 

навчально-виховного процесу, активізацію практико-орієнтованих досліджень 

із залученням провідних фахівців міста та області з кібернетичної та 

інформаційної безпеки; 

 розвиток зв'язків з правоохоронними органами, органами місцевої влади, 

провідними установами, вітчизняними та зарубіжними університетами, 

вивчення позитивного досвіду щодо захисту кібернетичного простору  з метою 

його подальшого упровадження у практику професійної підготовки ВНЗ;  

– продовжити роботу з оновлення змісту й підвищення якості освітніх 

професійних програм з галузі інформаційних технологій, відкриття нових 



спеціалізацій з орієнтацією на найбільш значущі напрямки для регіону і країни 

в цілому з урахування запитів ринку праці і можливостей освітніх установ; 

 здійснювати підготовку професійних кадрів з кібербезпеки з 

застосуванням сучасних інформаційних технологій у навчанні як важливих 

складових розвитку світового освітнього процесу та урізноманітнення системи 

моніторингу навчального процесу. 

Оргкомітет 


