
ПРОГРАМА

Семінару Міністерства юстиції України 

«Державне регулювання надання послуг електронного цифрового
підпису, розвиток інфраструктури відкритих ключів України,

проблемні питання»

17 липня 2014, четвер

09.00 – 

17.15

Реєстрація учасників Форуму.

09.30 – 

09.40

 Відкриття Форуму. Вітальне слово від імені:

Міністерства юстиції України

Адміністрації  Державної  служби  спеціального  зв’язку  та  захисту
інформації України

09.40 – 

11.15

Пленарне засідання:    «Основні  напрямки  розвитку  та
вдосконалення  нормативно-правового  та
технічного  регулювання  інфраструктури
відкритих ключів».

Ведучі: Костенко Олексій Володимирович, Мялковський Данило
Владиславович

  
1. Основні завдання проекту Закону України «Про внесення змін
до  Закону  України  «Про  електронний  цифровий  підпис»  щодо
імплементації  окремих  положень  проекту  Положення
Європейського Парламенту з електронної ідентифікації та довірчих
послуг для електронних операцій на внутрішньому ринку (eІDAS). 

Доповідач: Костенко Олексій Володимирович, начальник Управління
функціонування  центрального  засвідчувального  органу
Міністерства юстиції України,

Шостак  Ірина  Борисівна,  начальник  відділу  нормативного
забезпечення та регламентування у сфері ЕЦП;

2. Тенденції  у  напрямках  надання  послуг  електронного
цифрового  підпису  та  діяльності  щодо криптографічного  захисту
інформації.

Доповідач: Мялковський  Данило  Владиславович, заступник
директора  Департаменту,  начальник  1  управління  Департаменту
криптографічного  захисту  інформації  Адміністрації  Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

3. Понятійні, нормативно - правові та системно - технічні аспекти



транскордонної електронної ідентифікації.

Доповідач: Горбенко  Іван  Дмитрович,  д.т.н.,  проф.,  лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний академік
Академії наук прикладної радіоелектроніки, голова наглядової ради
– головний конструктор ПрАТ «Інститут інформаційних технологій»;

4. Питання  ідентифікації  користувачів  в  інформаційному
суспільстві та в інформаційних системах для отримання е-послуг.

Доповідач: Олексюк  Лілія  Віталіївна,  Перший   заступник  Голови
Державної служби України з питань захисту персональних даних;

5. Стенд та Довірчий центр Національної системи електронного
цифрового підпису України. Передумови та перспективи розвитку
інформаційно-телекомунікаційної  системи  центрального
засвідчувального  органу  при  запровадженні  процедур:  визнання
іноземних електронних підписів та їх сертифікатів ключів під час
надання  юридично  значущих  електронних  послуг  у  процесів
взаємодії  між  суб’єктами  різних  держав  та  підтвердження
сумісності технічних рішень, що використовуються під час надання
юридично значущих  послуг електронного підпису. 

Доповідач: Костенко Олексій Володимирович, начальник Управління
функціонування  центрального  засвідчувального  органу
Міністерства юстиції України.

● Регламент виступу до 18 хвилин, враховуючи відповіді на 

запитання.

11.15 – 

11.45

Перерва на каву

11.45 – 

13.00

Круглий стіл:       «Питання до регулятора».

Ведучі: Костенко Олексій Володимирович  ,Мялковський Данило 
Владиславович,   Шостак Ірина Борисівна, Матвєєв Олег Юрійович

Круглий стіл пройде у форматі «питання – відповідь». 
До  обговорення  пропонуються  питання,  що  надійшли  до
Міністерства  юстиції  в  ході  підготовки  до  семінару,  та  ті,  що
виникли у учасників семінару в ході його проведення.

● Тривалість круглого столу до 75 хвилин.

13.00 – 

14.00

Обід

14.00 – 

15.30

Пленарне засідання:    «Сучасний стан  розвитку  інфраструктури
відкритих  ключів  України.  Передумови  до
трансформації».



Ведучі: Костенко Олексій Володимирович, Мялковський Данило
Владиславович  

1. Окремі  аспекти  реалізації  державної  політики  у  сфері
використання електронного цифрового підпису в умовах процесів
євроінтеграції.

Доповідач: Козлов Юрій Миколайович, начальник відділу організації
надання послуг електронного цифрового підпису та супроводження
інформаційно-телекомунікаційної  системи  центрального
засвідчувального органу Державного підприємства «Інформаційний
центр» Міністерства юстиції України. 

2. Окремі  аспекти  юридичної  відповідальності  у  сфері
електронного  підпису  відповідно  до  положень  проекту  Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про електронний
цифровий підпис» та міжнародних договорів у цій сфері.

Доповідачі  : Волкова  Ксенія  Миколаївна, радник  Голови  ВГО
«Всеукраїнська  Асоціація  «Інформаційна  безпека  та  інформаційні
технології» з правових питань;

3. Правові  аспекти  транскордонної  електронної  взаємодії  з
використанням механізмів розроблених ЮНСІТРАЛ.

Доповідач: Порот  Марина  Василівна,  помічник  Голови  ВГО
«Всеукраїнська  Асоціація  «Інформаційна  безпека  та  інформаційні
технології» з правових питань;
4. Питання  довіри  до  посилених  сертифікатів  в  умовах
недостатнього знання користувачами (підписувачами) своїх прав та
обов’язків.

Доповідач: Матвєєв Олег Юрійович,  начальник управління (центру)
сертифікації  ключів  Інформаційно-довідкового  департаменту
Міндоходів;

5. Розвиток  державних  електронних  сервісів.  Окремі  аспекти
застосування  електронного  цифрового  підпису  в  електронному
документообігу. 

Доповідач: Карлаш  Віталій  Валерійович,  завідувач  сектору
технічного  забезпечення  центрального  засвідчувального  органу
Управління функціонування центрального засвідчувального органу
Міністерства юстиції України.

● Регламент виступу до 18 хвилин, враховуючи відповіді на 

запитання.

15.30 – 

15.45

Перерва на каву

15.45– 

16.30

Круглий стіл: «Удосконалення  системи  технічного
регулювання інфраструктури відкритих ключів



України». 

Ведучі: Костенко Олексій Володимирович, Мялковський Данило
Владиславович, Козлов Юрій Миколайович, Онопрієнко Віктор
Васильович 

Круглий стіл пройде у форматі «колективної дискусії». 
До обговорення пропонуються такі теми.
1. Удосконалення  системи  технічного  регулювання
інфраструктури відкритих ключів України: необхідність перегляду
діючих  стандартів  у  цій  сфері  та  перспективи,  потреби  у
гармонізації стандартів, існування органів оцінки відповідності;
2. Запровадження  процедур:  підтвердження  технологічної
сумісності  програмно-технічних  комплексів  суб’єктів  надання
послуг електронного цифрового підпису та засобів  електронного
цифрового підпису за відповідною методикою; 
3. Визнання електронних підписів та сертифікатів ключів під час
надання  юридично  значущих  електронних  послуг  у  процесі
взаємодії між суб’єктами різних держав та забезпечення сумісності
технічних рішень, що використовуються під час такої взаємодії. 

● Тривалість круглого столу до 45 хвилин.

16.30 – 

17.00

Підведення підсумків та закриття Семінару.


