
 

День перший 03.10.2018 
 PKI FORUM UA 2018 

30' 9:00 9:30 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

Офіційне відкриття 

Модератор: Лілія ОЛЕКСЮК, організатор PKI FORUM UA 2018, голова ГО «ВАІБІТ» 

60' 9:30 10:30 Привітання від офіційних осіб та громадських організацій 
Станіслав ЛУР'Є, Генеральний директор Державного підприємства 
«Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України; 
Яна КРІМПЕ, засновник і керівник компанії B.EST Solutions 
(Азербайджан), відео 
Андрій БІРЮКОВ, виконавчий директор ГС «Хай тек офіс», Радник 
Першого віце-прем'єр-міністра України-Міністра економічного розвитку 
і торгівлі України 

Пленарне засідання 1.1 «Рік після прийняття Закону України «Про електронні довірчі 
послуги» - готовність до впровадження електронних довірчих послуг, 
нормативно-правове  та технічне регулювання» 

Модератор: Юрій КОЗЛОВ, директор департаменту систем електронного цифрового підпису та 
електронної ідентифікації ДП «НАІС» 

15' 10:30 10:45 Юрій КОЗЛОВ, директор департаменту систем електронного 
цифрового підпису та електронної ідентифікації ДП «НАІС» 
Технічна та технологічна готовність до впровадження Закону України 
«Про електронні довірчі послуги» 

15' 10:45 11:00 Вилма МІСІУКOНЕНЕ, експерт з питань цифровізації (очікується 
підтвердження, скайпом) (Литва) 
Гармонізація цифрових ринків, переваги, недоліки, можливості 

15' 11:00 11:15 Ксенія ВОЛКОВА, експерт, член ГО «ВАІБІТ» 
Окремі аспекти взаємного визнання українських та іноземних 
сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів 

15' 11:15 11:30 Василь ПОЛІЩУК, консультант відділу продажу компанії «Автор» 
Безпека. Конфіденційність. Технології 

15' 11:30 11:45 Coffee break 

Пленарне засідання 1.2 «PKI, забезпечення кіберзахисту та GDPR» 

Модератор: Лілія ОЛЕКСЮК, голова ГО «ВАІБІТ» 

15' 11:45 12:00 Дмитро ТЕРПИЛО, експерт HID Global (Остін, США) 

Як розвиваються мобільні ідентифікатори та змінюють ринок 
аутентифікації 



15' 12:00 12:15 Владислав КОВТУН, комерційний директор Cipher BIS, LLC  
Сучасні підходи до побудови VPN мереж з використанням 
національних криптоалгоритмів 

15' 12:15 12:30 Лілія ОЛЕКСЮК, голова ГО «ВАІБІТ» 
Система захисту персональних даних як складова забезпечення 
кібербезпеки України 

Панельна дискусія 1.3 «Е-білети, застосування довірчих сервісів перевізниками та 
особливості транскордонної взаємодії» 
Модератор: Віталій Карлаш, Начальник відділу реєстрації, акредитації засвідчувальних центрів, 
центрів сертифікації ключів та переакредитації акредитованих центрів сертифікації ключів Міністерства 
юстиції України 

45' 12:30 13:15 Сергій ГОНЧАРЕНКО, "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА 
АСОЦІАЦІЯ" 
Сергій БЕЛОВ, начальник відділу ЦСК філії ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця» 
Транспортні перевезення: е-документообіг та транскордонна 
взаємодія з використанням електронних довірчих послуг 
Вадим КОТЛЯР, технічний директор, «АМРІТА КОМПЛЕКСНІ 
РІШЕННЯ», компанії-  розробника е-білету для Київпастрансу 

60' 13:15 14:15 Обід 

Панельна дискусія 1.4 «Особливості реалізації електронних довірчих сервісів в 
банківській сфері» 

Модератор: Євген НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ, фінансовий експерт 

15 14:15 14:30 Євген НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ, фінансовий експерт  
«Блокчейн в банківський сфері, можливості, перспективи,особливості» 

15' 14:45 15:00 Віктор НОСУЛЬКО, Заступник директора Департаменту забезпечення      
діяльності Національного банку України 
Досвід Національного банку щодо впровадження е-документообігу та       
побудови е-архіву 

60’ 15:00 16:00 Учасники дискусії: фахівці кіберзахисту та розробники засобів       
електронної ідентифікації та електронного цифрового підпису,      
банківські установи та суб’єкти надання платіжних послуг,       
постачальники ІТ- рішень та ін. 

30' 16:00 16:30 Coffee break 

 

Панельна дискусія 1.5 «Електронні довірчі послуги та е-комерція -  друзі, партнери чи 
антагоністи?» 

Модератор: Тарас КИСЛИЙ, радник, керівник практики інтелектуальної власності/технологій, 
медіа та телекомунікацій Астерс 

15' 16:30 16:45 Валентина ПЛЕСКАЧ, Київський Національний Університет 
ім.Т.Шевченка 



Електронні довірчі послуги та е-комерція -  партнери чи антагоністи 

15' 16:45 17:00 Юрій СТАСІВ, технічний директор компанії ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН  
Документообіг та сучасні засоби роботи з ЕЦП 

15' 17:00 18:00 Андрій СУХОВ, засновник сервісу UKey  
Робота з електронним цифровим підписом (ЕЦП) на мобільних 
пристроях: можливості, зручність та безпека 

60' 18:00 19:00 Підведення підсумків першого дня форуму 
Неформальне спілкування учасників 
Фуршет  

 

 
День другий 04.10.2018 

 E-GOVERNANCE 

30' 9:00 9:30 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

Пленарне засідання 2.1 «Електронна ідентифікація для використання державних і 
недержавних сервісів» 

Модератор: Олександр ШЕВЦОВ, заступник директора департаменту начальник відділу розвитку 
інформаційного суспільства та ІТ-індустрії Державного агентства з питань електронного урядування 
України 

15' 9:30 9:45 Олександр ШЕВЦОВ, заступник директора департаменту начальник 
відділу розвитку інформаційного суспільства та ІТ-індустрії  Державного 
агентства з питань електронного урядування України 
Ідентифікація веб сайтів та інших сервісів 

15' 9:45 10:00 Віктор ОНОПРІЄНКО, генеральний директор АТ  ІІТ,  
Технологічні інновації для електронної ідентифікації та довірчих послуг 

15' 10:00 10:15 Олексій ЗЕЛІВЯНСЬКИЙ, Координатор компоненту "Е-Послуги" 
Програми EGAP (Фонд Східна Європа)  
Електронна ідентифікація для використання сервісів 

Панельна дискусія 2.2  «Оцінка відповідності VS Державна експертиза, чи готовий бізнес 
до самоконтролю?» 

Модератор:  Юрій КОЗЛОВ, директор департаменту систем електронного цифрового підпису та 
електронної ідентифікації ДП «НАІС» 

30' 10:15 11:15 Данило МЯЛКОВСЬКИЙ, заступник директора Департаменту 
захисту інформації начальника управління Адміністрації 
Держспецзв'язку  
Вимоги з безпеки та захисту інформації при наданні електронних 
довірчих послуг. Перспективне законодавство 
 
Віктор ГОРИЦЬКИЙ,  Голова Національного агентства з акредитації 
України, д.т.н., професор 
Андрій МЕЛАЩЕНКО, старший науковий співробітник, Інститут 



кібернетики ім В.М. Глушкова НАН України 

Панельна дискусія 2.3 " Цифрові навички та довірчі сервіси " 

Модератор: Євген ДРОБКОВ, Smarts4B Managing Partner 

45' 11:15 12:05 Володимир БЕЗМАЛИЙ, консультант ООН з інформаційної безпеки 
Євген ДРОБКОВ,  Smarts4B Managing Partner 
Кирило ГОРОХОВСЬКИЙ, НАУКМА 

Панельна дискусія 2.4 «Кібербезпека об’єктів інформаційної критичної інфраструктури» 

Модератор: Олег ГУСЕВ, виконавчий директор ГС КПНІТ 

15' 12:10 12:25 Іван ПЄТУХОВ, президент ІТ компанії «Адамант», віце-президент 
УСПП з питань науки та інформаційних технологій 
Кібербезпека об’єктів інформаційної критичної інфраструктури 

15’ 12:25 12:40 Тарас КИСЛИЙ, радник, керівник практики інтелектуальної 
власності/технологій, медіа та телекомунікацій Астерс 
Проект закону про обмеження доступу до веб-сайтів для боротьби з 
кібертероризмом 

15’ 12:40 12:55 В’ячеслав ДЯЧЕНКО, ІТ директор,експерт з кібербезпеки ELKO 
UKRAINE 

15` 12:55 13:15 Учасники дискусії:  фахівці кіберзахисту та розробники засобів 
електронної ідентифікації та електронного цифрового підпису, 
банківські установи та суб’єкти надання платіжних послуг, 
постачальники ІТ- рішень та ін. 

60' 13:15 14:15 Обід 

Панельна дискусія 2.5 "Чи можлива технологічна нейтральність і транскордонна 
взаємодія?" 

Модератор: Данило МЯЛКОВСЬКИЙ, заступник директора Департаменту захисту інформації 
начальника управління Адміністрації Держспецзв'язку 

15’ 14:15 14:30 Олексій КОСТЕНКО, головний науковий співробітник, Український 
НДІ спеціальної техніки та судових експертиз  СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ  
«Проблеми транскордонного визнання електронних довірчих послуг 
в умовах різних юрисдикцій та технологічних рішень» 

45' 14:30 15:15 Учасники дискусії:  фахівці кіберзахисту та розробники засобів 
електронної ідентифікації та електронного цифрового підпису, 
банківські установи та суб’єкти надання платіжних послуг, 
постачальники ІТ- рішень та ін. 

30' 15:15 15:45 Розгляд Резолюції Форуму,  
закриття PKI Forum UA 2018 



  
 

 


