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09:00 09:30 Реєстрація учасників. Вітальна кава
Офіційне відкриття
Модератор: Лілія Олексюк, к. н. з держ.упр., голова ГО «ВАІБІТ»

15' 09:30 09:45

Олександр Федієнко, заступник голови Комітету, голова підкомітету
цифрової
інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури
Комітету
Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (онлайн)

Олександр Потій, заступник Голови Держспецзв’язку.

Віктор Онопрієнко, генеральний директор ПрАТ “Інститут інформаційних
технологій”.

Пленарне засідання "Електронні довірчі послуги в Україні:
зміни та виклики,  потреби у перегляді (трансформації)  законодавства, “болі” регуляторів."

Модератор: Лілія Олексюк, к. н. з держ.упр., голова ГО «ВАІБІТ»

15' 09:45 10:00
Чи мають бути електронні довірчі послуги державними?
Ліля Олексюк, Ксенія Волкова.

15' 10:00 10:15
Актуальні проблемні питання та виклики в сфері електронних довірчих послуг.

Роман Проскуровський,  Національний банк України.

15' 10:15 10:30

Участь Адміністрації Держспецзв’язку у формуванні та реалізації державної
політики у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації з
питань захисту інформації.
Ігор Стельник, директор Департаменту захисту інформації Адміністрації
Держспецзв'язку.

30' 10:30 11:00

Стан розробки та стандартизації постквантових перетворень на
національному та міжнародному рівнях.

Іван Дмитрович Горбенко, головний конструктор ПрАТ “Інститут
інформаційних технологій”. Професор кафедри безпеки інформаційних систем
і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
(онлайн)

15 11:00 11:15 Дискусія з участниками пленарного засідання.

Пленарна дискусія: “Трансформація українського законодавства щодо електронної
ідентифікації та електронних довірчих послуг та їх актуальність у контексті перегляду
Регламенту eIDAS"



Модератор:  Данило Мялковський, директор  Департаменту кіберзахисту Адміністрації
Держспецзв'язку.

45' 11:15 12:00

Участь  Адміністрації Держспецзв’язку у формуванні та реалізації державної
політики у сфері кіберзахисту та перспективні заходи врегулювання
діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг як ОКІІ.
Данило Мялковський, директор  Департаменту кіберзахисту Адміністрації
Держспецзв'язку.

Рух до Єдиного цифрового ринку ЄС – стан, перспективи, плани

Юлія Гаряча, керівник експертної групи з питань європейської та
євроатлантичної̈ інтеграції̈ Міністерства цифрової̈ трансформації̈ України
(онлайн)

Учасники дискусії:

Віктор Онопрієнко, генеральний директор ПрАТ “Інститут інформаційних
технологій”.

Роман Проскуровський,  Національний банк України.

В ході дискусії відбудеться обговорення  запропонованих  змін та опитування
щодо прийнятності  запропонованих варіантів цих змін.

Пленарна дискусія:  Практика застосування (кейси) довірчих послуг та електронної
ідентифікації/
Колаборації  при наданні електронних  довірчих послуг

75 12:00 13:15 Модератор: Влад Ковтун, керівник проектів  групи компаній «Сайфер»

15 12:00 12:15
Технологія хмарного підпису
Влад Ковтун, керівник проектів  групи компаній «Сайфер»

15 12:15 12:30

Державна система управління відкритими ключами перевірки електронного
цифрового підпису Республіки Білорусь. Практичний досвід управління на основі
атрибутивних сертифікатів.
Дмитрий Москальов, заступник начальника відділу Національного центра
електронних послуг Республіки Білорусь

15 12:30 12:45
Електронний нотаріат.
Андрій Сидоренко, приватний нотаріус

15 12:45 13:00
IoT security. Safe2
Костянтин Чертов, експерт PodGroup

15 13:00 13:15

Quantum-driven security for 5G emerging networks: Future of PKI
Котух Євген, Unlink VR Inc.

30' 13:15 13:45 Обід



Пленарне  засідання   «Новели (тенденції) у міжнародному нормативному  та технічному
регулюванні, практиках надання  електронних довірчих послуг»

90 13:45 15:15 Модератор: Ксенія Волкова, експерт.

25 13:45 14:10

Проект Типового закону ЮНСІТРАЛ про управління ідентичністю та довірчі
послуги.
Dr Luca Castellani, секретар, IV робочої групи ЮНСІТРАЛ (Електронна комерція).
(виступ онлайн)

30 14:10 14:40

Оновлення положень UE 910/2014 щодо електронної ідентифікації та довірених
послуг (eIDAS 2.0) –  можливості та ризики пов'язані з новими послугами.
Alla Stoliarowa-Myc (Алла Столярова-Миц) керівник проектів,
Marcin Szulga (Марцин Шульга) – директор з R&D,  CERTUM –  постачальник
довірених сервісів, Республіка Польща
(виступ онлайн)

20 14:40 15:00

Прогрес України у наближенні  до екосистеми European Trust (eIDAS) /
Найближчі рамки цифрової ідентичності ЄС: можливості та виклики.
Вилма МІСІУКУНЕНЕ, експерт ЄС з європейських справ та цифрової
політики. Литовська Республіка
(виступ онлайн)

15 15:00 15:15
Дискусія з участниками пленарного засідання.

Пленарне засідання «Електронна ідентифікація та її інструменти: теорія та практика,
тенденції»

75 15:15 16:30 Модератор: Павло Кравченко, к.т.н., Distributed Lab

15
15:15 15:30

Використання електронних підписів в електронній комерції та  що з ними не
так. Татьяна Слабко, адвокат и CIPP/E, старший юрист практики
інтелектуальної власності та захисту даних юридичної  компанії Arzinger.
(виступ онлайн)

15

15:30 15:45 Управління ідентифікаційними даними. Парадигми. Тенденції та напрямки
розвитку технічного та правого регулювання.
Олексій Костенко, завідувач науковою лабораторії Державноі наукової
установи інститут інформаційної безпеки та права НАПрУ.

15

15:45 16:00 Тенденції  у сфері віртуальних активів
Павло Кравченко, к.т.н., Distributed Lab

15

16:00 16:15 Обмін інформацією про інциденти кібербезпеки, узгоджене розкриття
інформації, декриміналізація діяльності «етичних» хакерів.
Юрій Котляров, юрист, партнер юридичної фірми Астерс.



15

16:15 16:30 Зломи  та атаки під час надання послуг нотаріусами: алгоритми дій, розбір
кейсів.
Наталія Козаєва, Голова відділення Нотаріальної палати у м. Києві, Голова
комісії з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання
кіберзлочинності Нотаріальної палати України .

15' 16:30 16:45 Кава-брейк

Пленарна дискусія "Транскордонне  визнання та інтероперабельність довірчих послуг
(ідентифікаційних облікових даних): технологічні та юридичні аспекти"

Модератор: Лілія Олексюк, к. н. з держ.упр., голова ГО «ВАІБІТ», Ксенія Волкова, експерт.

60' 16:45 17: 45

У дискусії візьмуть участь:

Єлизавета  Алавердян, к.т.н., доцент, начальник відділу системної
інтеграції
Агентства з впровадження інфраструктури електронного урядування
Республіки Вірменія
«Певні підходи до вдосконалення рішень PKI»

Сергій Руднєв, перший заступник директора Національного центра
електронних послуг Республіки Білорусь.
“Можливості організації транскордонного обміну
електронними документами  з використанням правил та стандартів
eIDAS”

Юрій Козлов, заступник генерального директора ДП “Дія”, Україна
“Проекти транскордонної взаємодії та визнання в Україні електронних
довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що
використовуються під час надання юридично значущих електронних
послуг: реалізації та можливості”
У ході дискусії пропонується обговорити питання технічних та правових
аспектів регулювання процесів інтероперабельності та взаємного визнання
електронних довірчих послуг (ідентифікаційних даних) , можливих напрямів
співробітництва.

Підведення підсумків та закриття Форуму.

15' 17:45 18:00

Механізми державно-приватного партнерства  для  кібербезпеки довірчих
послуг
Олександр Федієнко, заступник голови Комітету, голова підкомітету
цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та
смарт-інфраструктури Комітету Верховної Ради України з питань цифрової
трансформації.

15 18:00 18:15 Підведення підсумків, Резолюція  та закриття Форуму.

105' 18:15 20:00 Урочиста вечеря




