ЗВІТ

Про проведення місяця кібербезпеки в Україні
1-31 жовтня 2019 року
Торгово-Промислова Палата України, Комітет з електронних комунікацій, Державна служба
спеціального зв’язку та захисту інформації України, за підтримки Ради національної безпеки
і оборони України 1 - 31 жовтня 2019 року провели Місяць кібербезпеки в Україні
Тема кібербезпеки в Україні за останні роки набула значних зрушень. Проте ще багато
Українців не відчуває достатньої обізнаності про кіберзагрози, часто не підготовлені до них і
які б не створювалися умови для «чистого» використання інтернет-простору, людська невдача
залишиться критичним фактором, а покращення цифрових навичок стає одним з головних
завдань на найближчу перспективу.
У місячнику кібербезпеки взяли участь представники майже 100 компаній з України, Ізраїлю,
Німеччини, США. Проведені спеціалізовані форуми «LEGAL CYBERSECURITY FORUM»,
«РКІ форум». Ключовою подією став ІІ міжнародний форум «Кібербезпека. Захисти свій
бізнес!».
На форумі виступили понад 30 профільних експертів з державних установ та бізнесу з України,
США, Німеччини та Ізраїлю. Загалом участь у заході взяли 636 представників центральних та
місцевих органів влади, державних підприємств і установ, освітніх закладів, бізнесу з усіх
регіонів України та інших країн, асоціацій підприємців, ЗМІ, дипломатичних установ,
акредитованих в Україні з 19 країн, викладачів вузів та НАН України .
Під час пленарної сесії форуму відмітили, що зростаюча цифровізація ставить Україну перед
необхідністю протистояти все більшій кількості викликів і загроз в кіберпросторі. Жертвами
хакерів часто стають не тільки великі корпорації, а й підприємства малого і середнього бізнесу,
а також рядові користувачі. Було визначено необхідність створення Національної екосистеми
кібербезпеки, однією із складових якої буде стратегія надання допомоги жертвам кібератак.
Лише так можна сформувати єдиний простір довіри до електронних послуг як основи
цифрового майбутнього України.
Секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу зазначив , що "Сьогодні питання кібербезпеки
є питанням номер один для кожної сучасної країни, а спільне завдання бізнесу й влади –
створити реальну дієву систему кіберзахисту, щоб жоден агресор не мав можливості зазіхати
на безпеку держави".
У рамках форуму відбулася
спеціалізована
виставка
«КІБЕРБЕЗПЕКА
2019».
Це
перший захід такого рівня і
масштабу,
на
якому
було
представлено потенціал України у
сфері кібербезпеки¸ яка стане
унікальним
майданчиком
для
бізнес-промоцій та налагодження
ділових контактів.
Кількість учасників Форуму - 636. 53% аудиторії Форуму – люди, що приймають рішення:
директори, заступники директорів, керівники та начальники відділів.

Форум став платформою для обговорення шляхів допомоги компаніям будь-якого масштабу в
оцінці, розробці і зміцненні своїх програм кібербезпеки для захисту бізнесу, просвіти та
обміну досвідом (технології, законодавство, рішення), виявлення кращих практик в сфері
інформаційної безпеки, налагодження міжгалузевого діалогу "Суспільство - Бізнес - Держава",
надання дійсного поштовху в Українському суспільстві щодо підвищення уваги до
кібернетичних загроз та шляхів їх подолання.
Під час роботи форуму було підписано «Меморандум про партнерство та співпрацю між
Департаментом кіберполіції Національної поліції Українита Торгово-промисловою палатою
України»
Під час Місяця кібербезпеки було проведено більш 20 заходів, 2 з яких були зареєстровані як
заходи в рамках програми ЕС.

Серед інших заходів :
Київська торгово-промислова палата України спільно з Департаментом кіберполіції
Національної поліції України провели Круглий стіл «Наскільки ефективні засоби
протидії шахрайству Кіберполіції, судової системи, законодавства, бізнесу»
За останні п'ять років в Україні кількість інформаційних злочинів зросла мінімум в 2,5 рази, а
в даркнеті стає все більше пропозицій для хакерів. Кіберзлочинці полюють на персональні дані,
банківські рахунки, паролі та іншу інформацію, яка існує в електронному вигляді. Потерпілими
можуть стати як фізичні особи, так і бізнес, і державний сектор. Як протидіяти цьому визначали
в ході круглого столу. Експерт з кібербезпеки Дональд Аллен попередив, що 60% компаній
малого і середнього бізнесу закриваються всього після однієї успішної кібератаки. «Сьогодні
кібербезпека не технологічна проблема. В першу чергу, це людська проблема. Тому, масове
навчання кібергігієни життєво важливе», - вказав фахівець.
Херсонська торгово-промислова палата України¸ підтримуючи ідеї місяця кібербезпеки, за
підтримки ТПП України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, компанії 10Guards, 10 жовтня 2019 року провела семінар-тренінг «Безпека бізнесу в
кіберпросторі що формується».
Ключові теми: Чому кібербезпека має стати відповідальністю управлінців, а не технічних
спеціалістів? Які підходи ризик-менеджменту й управління кіберризиками є найбільш

ефективними? Як зробити свою компанію кіберстійкою? Загальні вимоги до кіберзахисту
об’єктів критичної інфраструктури, базові вимоги із забезпечення кіберзахисту об’єктів
критичної інфраструктури.
Державного центру кіберзахисту CERT-UA, Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України провели 15 жовтня 2019 року засідання науково-технічного
семінару ДЦКЗ Держспецзв'язку на тему «Концепція розвитку організаційно-технічної моделі
кіберзахисту».
Мала Академія наук України, за участі експертів Google, при підтримці компанії
«АДАМАНТ» і ТПП України, провели DIGITAL WORKSHOP з кібербезпеки для вчителів, під
час якого була організована стрім - трансляція із залученням педагогів з усіх регіонів України,
а її учасники онлайн використовуючи інструменти Google ознайомилися з системою «class
room», що дозволяє взаємодіяти індивідуально з кожним учнем чи студентом.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського” провів в закладах освіти України відкриті уроки на тему “Вступ до
кібергігієни”.
Метою даної соціальної ініціативи є покращення розуміння питань кібергігієни, підвищення
обізнаності про кіберзагрози та шляхи їх запобігання.
З метою висвітлення заходів місяця кібербезпеки в Україні, Антикризовий Центр
кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України спільно з Київською ТПП підготували випуск
журналу «КІБЕРБЕЗПЕКА» присвячений тематики Місяця кібербезпеки в Україні
Протягом усього місяці кібербезпеки, державні і приватні суб'єкти продемонстрували свою
рішучість співпрацювати в повній взаємодоповнюваності для підвищення рівня безпеки
компаній, організацій і громадян.
Проведення Місячника кібербезпеки надало можливість акцентувати увагу державних
структур, бізнесу і громадянському суспільству на актуальності проблем і фактично
реалізувати функції просвіти, навчання та популяризації і привернення уваги до цього
важливого питання, підтвердило ефективність державно-приватної взаємодій в розбудові
безпечного кіберпростору в Україні
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