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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

В КІБЕРПРОСТОРІ»  
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 09:00 – 09:50 / Гранд-хол корпусу «А» 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ    10:00 – 11:30 / Конгрес-центр КНТЕУ 

            велика актова зала 
 

 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних 

наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України 

Мазаракі Анатолій Антонович 
 

Начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України, генерал поліції третього 

рангу, кандидат юридичних наук, доцент кафедри програмної інженерії та кібербезпеки 

Київського національного торговельно-економічного університету 

Демедюк Сергій Васильович 
 

Заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України, полковник 

поліції, кандидат політичних наук, доцент кафедри програмної інженерії та кібербезпеки 

Київського національного торговельно-економічного університету  

Чубаєвський Віталій Іванович 
 

Представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України   

Представники  Міністерства освіти і науки України 
 

 ТЕМАТИЧНІ ДОПОВІДІ 
 

«Сучасна протидія тероризму в кіберпросторі» 
доктор технічних наук, професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного 

авіаційного університету, академік Транспортної академії  

Хорошко Володимир Олексійович  

«Квантовий комп’ютинг та сучасна криптографія»  

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри  програмного забезпечення 

комп’ютерних систем Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Остапов Сергій Едуардович 

«Безпека екосистеми фінансових технологій»  

Ректор КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії 

педагогічних наук України  

Мазаракі Анатолій Антонович 
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету 

Волосович Світлана Василівна 

«Технологічні рішення  у сфері кіберзахисту в умовах пост-антивірусного світу» 
незалежний експерт з кіберзахисту, дійсний член Української Академії кібербезпеки,  CОO 

компанії ROMAD UKRAINE LLC 

Козаченко Ігор Миколайович 

«Кіберпростір як площадка та інструмент впливу на соціально-економічні процеси» 

перший заступник голови громадської спілки «КіберКовчег»  

Гайдук Олег Васильович 



 

 

«Термінологічні та освітні аспекти кібербезпеки» 
кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії та кібербезпеки Київського 

національного торговельно-економічного університету 

Пашорін Валерій Іванович 
 

 

ПЕРЕРВА           11:30 - 12:00 
 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДИСКУСІЙНІ ПАНЕЛІ  
 

ПАНЕЛЬ 1        12:00 – 14:30 / ауд. 514 корпусу «Б» 
 

КІБЕРБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 «Цифрова криміналістика (форензика) як один з інструментів кібернетичної 

безпеки: теоретичні засади та практичний досвід» 
кандидат юридичних наук, заступник начальника управління - начальник першого 

відділу управління інформаційних технологій та програмування Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України 

Самойлов Станіслав Вадимович 

 «Проблеми інвестування в кібербезпеку SmartCity» 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Лахно Валерій Анатолійович 
 «Актуальні проблеми кіберзахисту елементів критичної інфраструктури в період 

виборчої кампанії 2014 року» 
помічник Голови Національної поліції, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, дійсний член Української Академії кібербезпеки 

Звєрєв Володимир Павлович 
 «Кіберпростір як площадка та інструмент впливу на соціально-економічні процеси» 

перший заступник голови громадської спілки «КіберКовчег»  

Гайдук Олег Васильович 

 «Протидія розповсюдженню дитячої порнографії через мережу інтернет» 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності 

Національної академії внутрішніх справ,  

Демедюк Тетяна Сергіївна  

 «Забезпечення кібербезпеки комп’ютерних систем в умовах інноваційного розвитку 

України» 
доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник доцент, завідувач 

кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького 

національного університету 

Говорущенко Тетяна Олександрівна 

 «Корупція як загроза кібербезпеці об’єктів критичної інфраструктури» 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Київського національного торговельно-економічного університету  

Шведова Ганна Леонідівна 

 «Формування компетентностей у студентів спеціальності «Кібербезпека» в 

освітньому процесі» 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії та 

кібербезпеки Київського національного торговельно-економічного університету  

Криворучко Олена Володимирівна 

 

  

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=11249005930920886886
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=11249005930920886886


 

 

ПАНЕЛЬ 2        12:00 – 14:30 / Коворкінг КНТЕУ 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ 

 Використання комплексного програмного забезпечення для візуалізації зв’язків 

об’єктів аналізу значних масивів інформаційних даних у правоохоронній діяльності з 

протидії кіберзлочинності 

начальник відділу кібербезпеки управління протидії злочинам у сфері інформаційної 

безпеки Департаменту кіберполіції національної поліції України 

Семенюк Дмитро Володимирович 
 «Нейромережеві технології біометричної ідентифікації» 

доктор технічних наук, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих 

комп’ютерних систем факультету прикладної математики Національного технічного 

університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Терейковський Ігор Анатолійович 
 «Термінологічні та освітні аспекти кібербезпеки» 

кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії та кібербезпеки 

Київського національного торговельно-економічного університету 

Пашорін Валерій Іванович 
 «Рекомендації щодо використання антивірусної системи захисту  

нового покоління ROMAD Endpoint Defense»  
незалежний експерт з кіберзахисту, дійсний член Української Академії кібербезпеки, 

CОO компанії ROMAD UKRAINE LLC  

Козаченко Ігор Миколайович 
 

ПАНЕЛЬ 3       12:00 – 14:30 / Коворкінг КНТЕУ 
 

КІБЕРЗАХИСТ НА ПІДПРИЄМСТВІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ 
 

 Ефективна взаємодія приватного сектору із правоохоронними органами, як 

необхідна передумова забезпечення кіберзахисту 

заступник начальника управління, начальник відділу обробки та аналізу фактів про 

кіберзлочини Управління протидії злочинам у сфері інформаційної безпеки 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України 

Дроботенко Віктор Володимирович 

 «Кіберзахист програмного забезпечення M.E.Doc. Результат взаємодії з бізнесом, 

державою та міжнародними експертами» 

Директор Департаменту Інформаційної БезпекиM.E.Doc 

Пострелко Юрій Михайлович 

 «Особливості кібербезпеки на підприємствах України в сучасних умовах»  
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Браіловський Микола Миколайович 

 Кібербезпека з точки зору української молоді 

директорм НУО Європейська Медіа Платформа  

Приходько Оксана Дмитрівна  

Google for Education Certified Trainer, методист з інформаційних технологій  

Науково-методичний центр управління освіти й науки Білоцерківської МР 

Букач Антоніна Василівна 

 «Новітні засоби захисту приватної інформації» 
кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету будівництва i архітектури  

Цюцюра Микола Ігорович 

 «Кіберзагрози безпеці корпоративного інформаційного простору та шляхи їх 

подолання» 
заступник начальника відділу режиму та технічного захисту інформації,  

підполковник поліції 

Чубаєвська  Вікторія Андріївна  

http://scs.fpm.kpi.ua/uk/content/kafedra-sistemnogo-proramuvannya-ispecializovanih-kompyuternih-sistem-fakultetu-prikladnoyi
http://scs.fpm.kpi.ua/uk/content/kafedra-sistemnogo-proramuvannya-ispecializovanih-kompyuternih-sistem-fakultetu-prikladnoyi
http://scs.fpm.kpi.ua/uk/content/kafedra-sistemnogo-proramuvannya-ispecializovanih-kompyuternih-sistem-fakultetu-prikladnoyi


 

 

ПАНЕЛЬ 4      12:00 – 14:30 / ауд. 504 корпусу «Б» 
 

КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

 Аналіз практики кібернетичного захисту об'єктів критичної інфраструктури у 

розрізі завдань Департаменту кіберполіції Національної поліції України  

старший інспектор з особливих доручень першого відділу управління 

інформаційних технологій та програмування Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України 

Марценкевич Вячеслав Анатолійович 

 «Швидкісний симетричний блоковий алгоритм шифрування» 
кандидат технічних наук, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Фесенко Андрій Олексійович 
 «Криптографія на основі клітинних автоматів» 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмного 

забезпечення комп’ютерних систем Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

Остапов Сергій Едуардович 

 «Методи забезпечення інформаційної безпеки репозитарію КНТЕУ» 
директор Інформаційно-обчислювального центру головного центру інформаційних 

технологій 

Шестак Ярослав Іванович 
 «Безпека екосистеми FinTech»  

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Волосович Світлана Василівна 

 «Еволюція криптографічних алгоритмів шифрування»  

кандидат технічних наук, доцент 

декан факультету обліку, аудиту та інформаційних систем Київського 

національного торговельно-економічного університету 

Харченко Олександр Анатолійович 

 

ПЕРЕРВА           14:30 - 14:40 

 

ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ. ФОТОЗВІТ      14:40 – 15:00 


