
 
  

 

 

ЗАХОДИ МІСЯЦЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ  

1-31 жовтня 2019 року 
(станом на 01.09.2019) 

 

№ ЗАХОДИ 
ТЕРМІН 

ПРОВЕДЕННЯ 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

1.  Спільне засідання Комітетів ТПП 

України з нагоди відкриття 

Національного місяця кібербезпеки в 

Україні з підключенням регіональних 

Торгово-промислових палат. 

1 жовтня 

 

ТПП України 

2.  Одночасний урок у школах і вишах 

України 

«Інтернет - загальний ресурс нашої спільної 

відповідальності, де кожна людина грає 

певну роль в забезпеченні своєї частини 

кіберпростору» 

1 жовтня 

 

Міносвіти, Академія 

педагогічних наук, ТВ, 

преса. 

3.  Підготувати випуск журналу 

«КІБЕРБЕЗПЕКА»  

1 жовтня ТПП України 

4.  LEGAL CYBERSECURITY FORUM 

організаційно-правові та інші заходи щодо 

підвищення кіберстійкості України, 
Розвиток інструментів державно-

приватного партнерства у сфері 

кібербезпеки, Правовий супровід 

кіберінцидентів 

2 жовтня Готель «Прем’єр Палац», 

вулиця Пушкінська, 29, Київ, 

Україна, 02.10.2019  

09:00 - 18:00 

5.  Cybersecurity Breakfast присвячений 
темі - Місяць кібербезпеки в Україні та 
в Європі. 

Інформаційний супровід подій 
Місячника за окремим медійним 
планом 

3-4 

жовтня 

Сюжет на телевізійних 

каналах, ICTV та інші. 



 
  

 

6.  ІІ-й Міжнародний Форум  

«Кібербезпека. Захисти свій 

бізнес!» 

Учасники обговорять ключові теми 

кібербезпеки, які стосуються політики, 

технологій, освіти і просвіти, напрацюють 

пропозиції і рекомендації для Президента 

України, уряду та парламенту 

16 жовтня 

 

ТПП України 

Chamber Grand Hall 

10:00 – 17:00 

7.  РКІ Форум 

Технічні, технологічні та нормативно-

правові аспекти кіберзахисту об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури, 

інтероперабельність технічних рішень, 

організаційних та юридичних засад надання 

та отримання довірчих послуг. 

Узгоджується 

 

Всеукраїнська асоціація 

«Інформаційна безпека 

та інформаційні 

технології» (ВАІБІТ) 

8.  IV Аграрна Юридична Конференція 23 

Жовтня 

«ПроАгро груп»  

ЮК «Віннер» , Київ 

9.  Перша Національна виставка 

потенціалу України у сфері 

кібербезпеки  «КІБЕРБЕЗПЕКА 2019» 

Виставка стане майданчиком, на якому в 

одному місці будуть сконцентровані 

пропозицій по новим технологічним 

рішенням і обладнанню, демонстрація 

ефективних рішень створення системи 

комплексної кібербезпеки без «білих плям». 

16 жовтня 

 

ТПП України Chamber 

Grand Hall 

10:00 – 17:00 

10.  Технічний семінар 

«Нова Українська операційна система», 

організаційні і технічні рішення 

операційних систем вітчизняного 

виробництва 

 

Узгоджується 

 

Громадська спілка 

«КІБЕРКОВЧЕГ» 

11.  Семінар  

«Кібер-та функціональна безпека: стан 

нормативно-технічної бази на 

підприємствах» 

17 жовтня м. Харків 

Асоціація Підприємств 

Промислової Автоматизації 

України 

12.   Круглий стіл  

«Захист критичної інфраструктури» 

Узгоджується Cisco, Держспецзв’язку 

13.  Круглий стіл 

«З чим і як борються українські кіберкопи», 

що треба знати бізнесу про кіберінциденти і 

як діяти. 

 Кіберполіція, ТППУ 

14.  Круглий стіл «Кібербезпекова освіта» 

Як підготувати якісних фахівців з 

кібербезпеки 

 МОН, представники 

бізнесу, громадські 

організації 



 
  

 

15.  Тренінг для спеціалістів регіональних 

Торгово-промислових палат, 
представників бізнесу і держструктур.  

Основні теми : Кібергігієна – основа і 

перша щабель захисту комерційної 

інформації від зовнішніх втручань. 

Кіберстійкість бізнесу що це і навіщо вона 

необхідна? 

23 жовтня Херсонська  РТПП 

Команди реагування на 

комп'ютерні надзвичайні 

події України (CERT-UA) 

Держспецзв’язку, експерти 

Міжнародної компанії з 

кіберзахисту бізнесу 

10Guards 

16.  Батьківськи збори on-line 

Основні правила безпечної роботи в 

інтернеті для батьків і дітей 

 

Узгоджується 

Координатор HUB 4.0 

17.  IV-та Аграрна юридична 

конференція. 

Одне з ключових питань - кібер безпека 

аграрного бізнесу України. 

23  

жовтня 

Компанія "ПроАгро" 

спільно з юридичною 

компанією "Віннер 

18.  AGROIT Forum 2019 

Четвертий щорічний форум  

агроінновацій та технологій. 

28  

жовтня 

Ramada Encore Kyiv 

Столичне шосе, 103, м. 

Київ 

19.  Digital Classroom з інформаційної 

безпеки 

Відкритий урок для учнів і вчителів. Тренер 

із учнями працюють очно, організовується 

трансляція для всієї України.  

29  

жовтня 

ТПП України  Web 

конференція. 

(Технічна підтримка 

Lucy Net ) 

20.  IEEE ATIT 2019 

Міжнародна конференція IEEE 2019 

року по передовим тенденціям в теорії 

інформації ATIT  

18-20 

грудня 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, Україна.  

21.  Спільне засідання Комітетів ТПП 

України с залученням партнерів і 

нагородженням дипломами учасників 

заходів Місячника 

5  

листопада 

ТПП України 

 


