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У Тунісі завершила роботу Всесвітня асамблея стандартизації 

електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку 

  

3 листопада 2016 р. у м. Ясмін Хамамет, Туніська Республіка, завершила 

свою роботу Всесвітня асамблея стандартизації електрозв’язку 

Міжнародного союзу електрозв’язку (ВАСЕ-16 МСЕ), у якій брала участь 

делегація Адміністрації Держспецзв’язку. Учасниками  асаблеї стали 

представники більше 100 країн, які представляли адміністрації зв’язку, 

міжнародні організації, виробників телекомунікаційного обладнання, 

операторів телекомунікацій, академічні та науково-дослідні інститути 

(Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України). 

Глобальний симпозіум зі стандартів МСЕ, який відбувся напередодні 

асамблеї 24 жовтня 2016 р., визначив ключові елементи систем безпеки при 

використанні ІКТ, відповідні стандарти, а також напрями роботи МСЕ зі  

стандартизації, яка буде проводитися протягом 2017–2020 рр. 

Зокрема, на симпозіумі були визначені такі основні заходи для 

майбутнього: 

– створити засоби для обміну інформацією між державним і приватним 

секторами про загрози інфраструктурі та послугам ІКТ, прикладами 

передового досвіду і стратегіями пом’якшення наслідків таких загроз;  

– мобілізувати міжнародне співтовариство і створювати партнерства для 

розвитку національного потенціалу захисту від кібератак, збільшуючи 

можливості країн для виявлення інцидентів у сфері безпеки і вжиття 

скоординованих заходів у відповідь на такі інциденти; 

– брати участь у розробці міжнародних стандартів для вирішення 

глобальних питань, визнаючи, що при кібератаках державні кордони 

ігноруються і що порушення конфіденційності і безпеки ставить під загрозу 

довіру до ІКТ; 

– зміцнювати співпрацю між органами з розробки стандартів при 

розробці міжнародних мереж для безпеки, конфіденційності і довіри. 

ВАСЕ-16 дала можливість державам-членам МСЕ визначити стратегічні 

напрями діяльності Сектору стандартизації МСЕ (МСЕ-Т) на наступні чотири 

роки. Представники Адміністрації Держспецзв’язку брали активну участь у 

засіданнях глав делегацій, пленарних засіданнях, а також роботі комітетів та 

робочих груп асамблеї, де розглядалися важливі для галузі телекомунікацій 

України питання.  

Основні рішення, які закріплені в прийнятих ВАСЕ-16 Резолюціях і 

документах, стосуються питань структури МСЕ-Т, його методів роботи і 
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механізмів співпраці з іншими органами з розробки стандартів, розробниками 

програмного забезпечення з відкритими вихідними кодами. Результатом 

роботи стала низка матеріалів з питань стандартизації телекомунікацій, які 

допоможуть  галузевим органам державного урядування реалізувати потенціал 

ІКТ після 2020 р., у тому числі у таких сферах, як IMT-2020 (5G), Інтернет 

речей, цифрові фінансові  послуги, «розумні» міста, а також сприятимуть 

внеску сектору ІКТ у досягнення Цілей ООН у сфері стійкого розвитку. 

 


