
ТРЕТІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТОМ
THIRD UKRAINIAN INTERNET GOVERNANCE FORUM

м. Київ, 28 вересня 2012 р., Київський коледж зв‘язку, вул. Леонтовича 11, www  .  igf  -  ua  .  org    

http://www.igf-ua.org/
http://www.softpress.com.ua/
http://ht.ua/issue/dkz/
http://ht.ua/issue/telecom/


ПРОГРАМА (проект)
9:00 – 10:00 Реєстрація (Фойє, 2 поверх)

10:00 – 10:15 (Актова зала, 2 поверх)
Відкриття Форуму: Анатолій Кінах, Президент УСПП, народний депутат України, Радник Президента України.
Привітання: Владімір Рістовскі, Керівник Офісу Ради Європи в Україні;

                       Світлана Чечуро, Директор Київського коледжу зв’язку;
                    представники організаторів Форуму.

10:15 – 11:45 Пленарне засідання (Актова зала, 2 поверх)
Законодавство, державне регулювання та саморегулювання в мережі Інтернет.

 Сучасний стан сегменту ІКТ та тенденції його розвитку. Іван Пєтухов, Віце-президент УСПП;

 Шляхи усунення суперечностей законодавства у сфері телекомунікацій з метою забезпечення вільного доступу споживачів до ресурсів 
мережі Інтернет. Сергій Бойко, Голова Правління ІнАУ;

 Кібербезпека: російський парадокс. Леонід Тодоров, Заступник директора Координаційного центру національних доменів .RU/РФ;

 Світовий баланс сил в управлінні Інтернетом. Oлів'є Крепі-Лєблонд, Голова Громадської ради ICANN (ALAC);

 Захист персональних даних в Інтернеті як фактор довіри та безпеки. Олексій Мервінський, Державна служба України з питань захисту 
персональних даних;

 Інтеграція України в міжнародне співтовариство: законодавчі та регуляторні проблеми, відповідність українського законодавства у галузі ІКТ 
світовому. Сєбаст'єн Башолє, член Ради Директорів ICANN;

 Дискусія.

11:45 – 13:15 Секція №1 (Актова зала, 2 поверх)
Основні проблемні питання законодавчого регулювання ІКТ-ринку в 
частині дотримання прав споживачів та реалізації регуляторної 
політики.

 Державна політика в сфері регулювання послуг доступу до 
Інтернету в Україні. Микола Сокирко, Директор департаменту 
регулювання та ліцензування НКРЗІ;

 Протидія адміністративному тиску у сфері інформаційних 
технологій, телекомунікацій і телерадіомовлення. Олег Льовкін, 
УСПП;

 Шляхи покращення регуляторних підходів в галузі ІКТ. Анатолій 
Довгий, МТС;

 Подолання адміністративних перешкод у розвитку IT-ринку в 
Україні. Юрій Пероганич, Генеральний директор АПІТУ;

 Дискусія.

Секція №2 (Бібліотека, 3 поверх) 
Саморегулювання електронних медіа: стан, досвід, перспективи.
 Принципи саморегулювання електронних медіа визначає медіа-

спільнота: пропозиції учасників Інформаційної ініціативи. Елліна 
Шнурко-Табакова, Голова Комітету ІнАУ з питань прав людини і 
свободи слова;

 Саморегулювання як необхідний елемент розвитку медіабізнесу. 
Вікторія Сюмар, Інститут масової інформації (ІМІ);

 Досвід впровадження саморегулювання у галузі телерадіомовлення. 
Катерина М’ясникова, Виконавчий директор НАМ;

 Інтернет-медіа та захист персональних даних: вимоги законодавства 
та перспективи саморегулювання. Володимир Козак, Державна 
служба України з питань захисту персональних даних;

 Цензура та самоцензура в Інтернеті. Марина Соколова, Громадська 
організація e-Бєларусь;

 Дискусія.

13:15 – 14:15 Кава-брейк, перерва на обід.

14:15 – 15:45 Секція №1, продовження (Актова зала, 2 поверх)
 Міжнародний досвід вирішення проблем розвитку ринку 

широкомугового доступу, координація дій IT-експертів. Яцек 
Гаєвський, Internet Society (ISOC);

 Міжнародний досвід забезпечення системного стратегічного 

Секція №4 (Лекторій №516, 5 поверх)
Інформаційна безпека.

 Безпека в інформаційних технологіях: європейський досвід. Марі 
Жорж, експерт Ради Європи;

 Живучість інформації в Інтернеті. Дмитро Ланде, Інститут 



розвитку сфери зв’язку та інформатизації; роль Фонду 
універсальних послуг. Джон Роман, Директор Intel з розвитку 
ШПД та регуляторних політик ІКТ;

 Забезпечення стабільності роботи UA-IX як необхідна умова 
розвитку вітчизняного ринку широкосмугового доступу. Вадим 
Гарбуз, Директор з розвитку UA-IX;

 Огляд сучасного стану ринку реєстрацій доменних імен України. 
Юрій Каргаполов, незалежний експерт; 

 Реформи в домені UA. Максим Благонравін, заступник директора 
«Хостмастер»;

Дискусія.

спецзв'язку НТТУ «КПІ»;

 Роль провайдерів в розкритті кіберзлочинів. Максим Літвінов, 
Начальник управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України;

 Взаємодія операторів / провайдерів телекомунікацій з 
правоохоронними органами. Андрій Нагорнюк, Член Правління 
ІнАУ;

Дискусія.

15:45 – 17:15 Пленарне засідання (Актова зала, 2 поверх)
Партнерство влади, бізнесу та інтернет-спільноти у розвитку інформаційного суспільства.

 Повноваження державних органів України щодо формування засад розвитку Інтернетом. Вячеслав Артамонов, Директор департаменту 
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України;

 Авторське право в Інтернеті. Катерина М’ясникова, Виконавчий директор НАМ;

 Інтеграція системи підготовки фахівців у суспільстві на тлі впровадження сучасних інформаційних технологій. Олексій Коновалов, 
Заступник директора Київського коледжу зв‘язку;

 Підсумки роботи секцій (модератори секцій);

 Дискусія.

17:15 – 18:00 Обговорення та затвердження Резолюції, закриття Форуму  (Актова зала, 2 поверх)

18:00 – 20:00 Завершення роботи Форуму, неформальне спілкування.


