МІСЯЦЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
1-31 жовтня 2020 року

В кіберпросторі, що формується, питання безпеки набувають нової значимості.
Саме тому в суспільстві існує реальна необхідність концептуального розуміння
нової кібербезпекової реальності, а кібербезпека повинна стати частиною
культури суспільства.
Багато країн світу ведуть цілеспрямовану роботу по захисту від кіберзагроз. Це
головні питання Національного місяця обізнаності про кібербезпеку (NCSAM),
який проводиться в США вже більш 15 років , Місяця кібернетичної безпеки в
Європі (ECSM). В 2018 році, за ініціативи ТПП України та Держспецзв’язку,
Україна приєдналася до європейської традиції і вдруге провела 1-31 жовтня
2019 року місяць кібербезпеки в Україні.
Проведення місяця кібербезпеки було підтримано РНБО України, а в заходах
взяли участь представники майже 100 компаній з України, Ізраїлю, Німеччини,
США. Проведені спеціалізовані форуми
«LEGAL CYBERSECURITY
FORUM», «РКІ форум».
Політичним і технологічним фундаментом заходу стали ІІ міжнародний
форум «Кібербезпека. Захисти свій бізнес!» і І-ша національна виставка з
кібербезпеки, під час роботи яких провідні політики, бізнесмени, представники
громадського суспільства обговорили шляхи налагодження міжгалузевого
діалогу "Суспільство - Бізнес - Держава", та оцінили стан і ефективність дій по
розбудові кіберекосистеми України.
В роботі форуму прийняв участь секретар РНБО України Данілов О.М.
Понад 30 профільних експертів з державних установ та бізнесу з України,
США, Німеччини та Ізраїлю, вели дискусію з більш ніж 600 учасниками, серед
яких 53% – люди, що приймають рішення: директори, заступники директорів,
керівники та начальники відділів. Увагу до роботи форуму проявили в багатьох
регіонах України. Державні адміністрації, місцеві та сільськи громади,
підприємства і учбові заходи розмістили на своїх Веб сайтах інформацію про
форум.
Проведення Місяця кібербезпеки підтвердило ефективність державноприватної взаємодій в розбудові безпечного кіберпростору в Україні,
надало можливість акцентувати увагу державних структур, бізнесу і

громадянському суспільству на актуальності розробки першочергових
напрямків діяльності державного та приватного секторів у сфері кібербезпеки і
вирішення комплексу проблем, пов’язаних із розбудовою національної
екосистеми кібербезпеки.
Сьогодні ТПП України стала основним центром притягання
різноманітних ініціатив та активностей в сфері кіберзахисту бізнесу, саме
тому через Комітет з електронних комунікацій, Антикризовий центр
кібернетичного захисту бізнесу, Палати в регіонах, при підтримці державних
органів виконавчої влади в рамках державно-приватної взаємодії,
громадянського суспільства
має всі можливості виступити в якості
національного координатора проведення Місяця кібербезпеці в Україні в
2020 році.
Ще в листопаді 2019 року ми розпочали підготовку до заходу і планували в
2020 році розширити географію проведення заходів в містах Харків, Запоріжжя,
Дніпро, Львів, Одеса і завершити організацією ІІІ-го міжнародного форуму з
кібербезпеки в м. Києві в жовтні місяці.
Нажаль COVID-19 не тільки вніс корективи в наші плани, але і відкрив нові
проблеми безпечного ведення бізнесу. В умовах пандемії, ми проводимо ряд
заходів, серед яких online конференція «Безпечне online середовище –
коронавірусний досвід». Конференція проходила 8-9 липня 2020року. В її
роботі прийняли участь понад 300 учасників.
Ці події стануть важливими кроками в підготовці до Місяцю кібербезпеки в
Україні 2020, який пройде 1-31 жовтня, третього щорічного Міжнародного
Форуму «Кібербезпека – захистимо бізнес, захистимо державу» і виставки,
що відбудуться 6 жовтня 2020 в місті Києві.
COVID-19 кидає виклик більшій кількості – можливо, всім організаціям, щоб
негайно прийняти стиль віддаленої роботи. Крім тиску, що надається, на ІТкоманди, мережеві архітектури і навіть постачальників обладнання, існують
реальні проблеми кібербезпеки, які необхідно враховувати організаціям і
бізнесу.
Місяць кібербезпеки в Україні, форум і виставка стануть Національним
майданчиком для ознайомлення з потенціалом України в сфері
кібербезпеки, обміну досвідом і дієвою інформацією для більш ефективної
взаємодії бізнес-влада у кіберпросторі, будуть сигналом бізнесу і
громадянському суспільству про особливу увагу України до нової
кібербезпекової реальності, формуванню нової культури поведінки у
кіберпросторі.
Комітет з електронних комунікацій,
Антикризовий Центр кібернетичного захисту бізнесу

при ТПП України

