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НОВІ І СТАРІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ В ІНТЕРНЕТІ  

(до Дня безпечного Інтернету) 
 

Сьогодні у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer Internet Day). Щорічно 

другого вівторка лютого громадські організації, державні установи, заклади освіти, приватний 

бізнес і тисячі активістів по всьому світу активно обговорюють оптимальні шляхи розбудови 

безпечного інтернет-середовища, передусім для дітей та юнацтва. 

Інтернет Асоціація України однією з перших почала відзначати цю дату в Україні. Уже 

понад десятиріччя ІнАУ цього дня проводить прес-конференції, брифінги, круглі столи, де 

об’єднує різних стейкхолдерів з метою пошуку оптимального співвідношення свободи і 

безпеки в Інтернеті.  

Члени ІнАУ, які представляють різні сегменти інтернет-ринку України, проводять значну 

роботу з розбудови безпечного інтернет-середовища, розвитку якісного вітчизняного 

контенту, впровадження безпечних інтернет-платформ і проектів, вдосконалення технічної 

бази і елементів критичної інтернет-інфраструктури.  

Власні проекти ІнАУ, такі як Конкурс на кращий веб-сайт закладів освіти, ряд досліджень 

стану розвитку українського інтернету, проект «Скарга» з викорінення в українському 

сегменті інтернету мови насилля, мережа обміну трафіком UA-IX вносять великий 

організаційний і технічний вклад в безпеку українського інтернету. 

Агресія РФ проти України загострила проблему безпеки в Інтернеті, зробивши он-лайн-

середовище ареною гібридної війни. В цих умовах у деяких чиновників, силовиків і 

законодавців виникає спокуса змістити баланс між свободою і безпекою в Інтернеті за рахунок 

свободи, посилити регулювання, впровадити блокування контенту і інші обмежувальні 

заходи, використовуючи досвід РФ та інших авторитарних держав.  

Особливе занепокоєння фахівців сфери кібербезпеки викликають законодавчі ініціативи 

щодо блокування контенту на доступі, які, зокрема, передбачає прийнятий у першому читанні 

законопроект Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» №3196-д.  

ІнАУ неодноразово наголошувала, що коректне і повне блокування інтернет-контенту 

провайдерами доступу не лише технічно неможливе, про що свідчить негативний вітчизняний 

досвід спроб впровадження блокування на доступі з 2017 року, але й несе значні загрози 

безпеці в інтернеті. Головна з них полягає в тому, що блокування на доступі створює технічні 

лазівки для зустрічного удару по доступності українських ресурсів. 

Про ці та інші аспекти безпеки в Інтернеті піде мова на прес-конференції, яку ІнАУ 

проведе в агентстві УНІАН 10 лютого в 11:30-12:20 в прес-центрі УНІАН (Хрещатик, 4, 

конференц-зал). В ній візьмуть участь Голова Правління ІнАУ Анатолій Пятніков, Заступник 

Голови Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, Голова Ради 

Телекомунікаційної палати України Тетяна Попова, Голова Правління ГО 

«Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук та Голова Комітету ІнАУ з питань прав 

людини і свободи слова Максим Тульєв.  

Детальніше про подію – за посиланням www.unian.ua/static/press//announcement.  
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