
22 вересня 2021                                                                    Керівникам навчальних закладів  

України з підготовки спеціалістів  

у сфері кібербезпеки 

                                            

  

 

В кіберпросторі, що формується, питання безпеки набувають нової значимості. Багато 

країн світу ведуть цілеспрямовану роботу по захисту від кіберзагроз. Це головні питання 

Національного місяця обізнаності про кібербезпеку (NCSAM), який проводиться в США 

вже більше 15 років, а також Місяця кібернетичної безпеки в Європі (ECSM). В 2018 році, 

за ініціативи Торгово-промислової палати України та Держспецзв’язку, Україна 

приєдналася до європейської традиції проведення Місяця кібербезпеки. 

У відповідності до Указу Президента України №447/2021 Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію 

кібербезпеки України" затверджена Стратегія кібербезпеки України. Відповідно до 

Стратегії підтримана ініціатива ТПП України про введення щорічного заходу – Місяця 

кібербезпеки на загальнонаціональному рівні. 

Місяць кібербезпеки проходить на державно-приватній основі, за підтримки Ради 

національної безпеки і оборони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України та Департаменту Кіберполіції Національної поліції України. Це 

фактично Національний майданчик, що збирає разом політиків, керівників підприємств, 

керівників юридичних служб і професіоналів в області кібербезпеки, щоб обговорити 

останні тенденції та загрози в сфері кібербезпеки, обміну досвідом та дієвою інформацією 

для більш ефективної взаємодії бізнес-влада у кіберпросторі.  

Традиційно, Місячник розпочинає День кібербезпеки для студентів закладів вищої 

освіти. Метою проведення Дня кібербезпеки є представлення студентській молоді 

можливостей професійної мотивації та професійного зростання в одній із найважливіших 

сфер для нашої держави. Популяризація кращих практик з кібербезпеки для студентів за 

участі органів державної влади, громадських об’єднань та бізнесу. 

Тому звертаємося з проханням підтримати  проведення Дня кібербезпеки та 

Місячника, популяризувати інформацію про них. Будемо вдячні, якщо Ви знайдете 

можливість взяти участь в роботі заходу, а також долучити студентів для того, щоб 

вони могли прийняти участь дистанційно. 

Дата проведення заходу: 1 жовтня о 10.00 в форматах On-Offline. 

Ми впевнені, що проведення Дня кібербезпеки сформує в молоді нову культуру 

поведінки у кіберпросторі та умотивує до фахового професійного розвитку. 

Посилання на online-трансляцію заходу: https://i-ua.tv/stream/27938-den-kiberbezpeky-v-
zakladakh-vyshchoi-osvity-ukrainy 

 

З повагою, 

Голова Комітету електронних комунікацій при     

ТПП України, Голова Антикризового Центру  В. А. Коляденко 

кібернетичного захисту бізнесу,  
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