ЗВІТ

Про проведення місяця кібербезпеки в Україні
1-31 жовтня 2018 року

Цифрові технології стрімко проникають в усі сфери життєдіяльності людини, ми вже
в онлайн і тому кибер-угрозы стали однієї з основних загроз безпеки нашого часу. Все
більше країн приходять до розуміння, що ніяка громадська, комерційна або державна
організація не в змозі вирішити проблеми кібербезпеки самостійно.
Кожна людина грає певну роль в забезпеченні своєї частини кіберпростору,
включаючи пристрої та мережі, які вони використовують. Саме таку парадигму
підтримали в ЕС організувавши щорічно проведення в жовтні Європейського місяця
кібербезпеки.
Тема кібербезпеки в Україні за останні три роки набула значних зрушень. Вперше в
державі створено мінімально необхідну нормативно-правову базу з кібербезпеки.
За ініціативи ТПП України, при підтримці Держспецзв’язку Україна приєдналася до
європейської традиції і Вперше провела 1-31 жовтня 2018 року Місяць
кібербезпеки.
Заходи місяця кібербезпеки в Україні були направлені на підвищення цифрової
грамотності громадян та культури безпекового поводження в кіберпросторі, розвитку
навичок і здібностей, необхідних для підтримки цілей кібербезпеки, впровадженні
проектів підвищення рівня обізнаності суспільства щодо кіберзагроз та кіберзахисту.
Протягом місяця біля 100 державних і приватних суб'єктів продемонстрували свою
рішучість співпрацювати в повній взаємодоповнюваності для підвищення рівня
цифрової безпеки компаній, організацій і громадян і які ще раз підтвердили, що які б
не створювалися умови для «чистого» використання інтернет-простору, людська
невдача залишається критичним фактором.
Заходи Місяця кібербезпеки в Україні – це перший спільний крок державно-приватної
взаємодії в рамках положень «Меморандуму про співробітництво у сфері
забезпечення кіберзахисту між Торгово-промисловою палатою України та
Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України», який
символічно було підписано на початку заходів.
Місяць кібербезпеки 2 жовтня Відкривала конференція
Cybersecurity Legal Conference.
На конференції представники державних органів разом з провідними юристами,
комплаєнс-офіцерами, спеціалістами з безпеки та у галузі IT визначали основні
кіберзагрози для бізнесу в Україні й світі та запропонували варіанти мінімізації
ризиків. Головною темою дискусії стали - реальний досвід бізнесу та перші кроки
приведення системи кібербезпеки компанії до вимог Закону про кібербезпеку;
перспективи державно-приватної взаємодії у сфері кібербезпеки.

Під час Місяця кібербезпеки було проведено більш 20 заходів, 10 з яких були
зареєстровані як заходи в рамках програми ЕС.

Серед інших заходів :
Щотижнево проводились інтерв’ю і демонструвались відеосюжети на каналах ICTV,
Укрінформ де провідні фахівці, громадські діячи надавали пояснення з питань історії,
доцільності і важливості проведення Місяця кібербезпеки в Україні для бізнеса,
влади і громадянського суспільства;
Відбувся РКІ Forum UA-2018, на якому обговорювались питання створення простору
довіри як основи для надання електронних сервісів та забезпечення їх безпеки;
В рамках Європейського місяця кібербезпеки, 4-5 жовтня 2018 року, в м. Гаага
Нідерланди, відбувся форум по кібербезпеці - Cyber Security Week, під час якої було
проведено виставку та конференцію «CSW Congress and Expo». Посольство України
в Королівстві Нідерланди спільно з ТПП України вперше організували український
павільйон, на якому були представлені вітчизняні компанії галузі кібербезпеки –
«AVTOR», «CyberDesk», «10Guards», які продемонстровали наукові розробки та
напрацювання в галузі кібербезпеки. Участь в заходах Cyber Security Week 2018
надала можливість продемонструвати науковий потенціал країни та інноваційні
рішення для забезпечення потреб кібербезпеки, відкриває перспективу розбудови
взаємовигідних економічних зв’язків на міжнародному рівні;
Значну увагу було приділено питанням просвіти
Мала Академія наук України, за участі експертів Google, при підтримці компанії Lucy
Net 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.

ГО «Українська академія кібербезпеки» спільно з Департаментом освіти КМДА
провели для адміністраторів коледжів і профтехучилищ з кібербезпекової освіти і
розвитку продуктивних сил Конференцію і тренінгові курси CyberEdUA-18 .
Багато країн світу ведуть активну просвітницьку роботу серед батьків по захисту
дітей від кіберпросторі. Компанія НАВ 4.0 в рамках місячника провела Батьківські
збори на тему- що потрібно знати про кібербезпеку школярів
До місяцю кібербезпеки приєдналися і регіональні ТПП . Представники Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України спільно з Міжнародною
компанією з кіберзахисту «10 GUARDS» провели спільний семінар-тренінг, в якому
взяли участь понад 40 представників бізнесу і підприємств держструктури
Миколаївської області.
З метою висвітлення заходів Першого місяця кібербезпеки в Україні, Антикризовий
Центр кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України спільно з Київською ТПП
підготувати 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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