
 

 
 

 

 
Проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» 
 

Круглий стіл  

«Формування національної рамки кваліфікації України з 

кібербезпеки» 
 
Дата: 29 Листопада 2022, 13:45 – 18:15 

Місце проведення: готель Hyatt Regency, вулиця Алли Тарасової, 5, Київ 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
 

13:45 – 14:00 
 

Реєстрація учасників 

 
 

   14:00 – 14:15 
Вітальні промови 
Представник від USAID (TBD, потенційно Кріс Абрамс,директор Офісу 
економічного розвитку USAID)  
Сергій Демедюк, заступник Секретаря Ради національної безпеки і 

оборони України  

Олександр Потій, заступник Голови Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
Наталія Ткачук, керівниця служби з питань інформаційної та 
кібербезпеки Апарату РНБО України, секретар НКЦК  
Георгій Дубинський, заступник Міністра цифрової трансформації 
(записане відео-привітання) 
Андрій Вітренко, перший заступник Міністра освіти та науки України 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:15 – 15.30 
  

Панельна дискусія I. Державні пріоритети в сфері кібербезпеки  

Модератор: Олександр Юдін, учений секретар ДержНДІ технологій 

кібербезпеки 

 

Доповідь: «Концепція розбудови кадрового потенціалу України в 

сфері кібербезпеки» 

Олександр Потій, заступник Голови Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 

 

Питання до обговорення: 

• Важливість розвитку кадрового потенціалу для  

успішної реалізації Національної стратегії кібербезпеки 

• Роль ДССЗЗІ та взаємодія між державними органами для 

розкриття максимального потенціалу розвитку кадрів у сфері 

кібербезпеки 

Учасники обговорення: 

Олександр Потій, заступник Голови Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 



  

 

Олександр Якушев, заступник Голови Служби безпеки України 
Олег Гайдук, заступник Міністра оборони України з питань цифрового 
розвитку, цифрової трансформацій і цифровізації  
Наталія Ткачук, керівниця служби з питань інформаційної та 
кібербезпеки Апарату РНБО України, секретар НКЦК  
Володимир Коляденко, віце-президент Київської торгово-промислової 
палати України, голова антикризового центру кіберзахисту бізнесу 

  

 
15:30 – 15:45 

 
Перерва на каву 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:45 – 16:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Панельна дискусія ІI. Національна рамка кваліфікації України з 
кібербезпеки  
Модератор діалогу: Олександр Юдін, учений секретар ДержНДІ 

технологій кібербезпеки 

 
Доповідь: «Мета та завдання запровадження професійних 
стандартів кібербезпеки в Україні»  
Олександр Юдін, учений секретар ДержНДІ технологій кібербезпеки 

 

Питання до обговорення: 

• Перші 6 стандартів, розробка, співставлення з міжнародними 

стандартами 

• Нові професії в Національному класифікаторі професій та план 

розробки нових стандартів на 2023 рік 

• Міжнародний досвід впровадження рамок кваліфікацій та 

професійних стандартів з кібербезпеки 

 

Учасники обговорення: 

Олександр Бакалинський, заступник директора Департаменту 

кіберзахисту Держспецзв'язку України 

Юрій Рашкевич, член НАК України 

Сергій Мельник, консультант Проєкту USAID «Кібербезпека критично 

важливої інфраструктури України 

Олександр Кулаковський, представник компанії Micro Focus по 

напрямку Кібербезпеки в Україні 

Марчелло Хінксман-Алегрі,  компанія CYBER RANGES (онлайн) 

(TBC) Представник NICE Framework, США (онлайн) 

  

16:45 – 17:00 Перерва на каву 

 

17:00 – 18:00 

Панельна дискусія ІІI. Освіта та професійні стандарти в сфері 
кібербезпеки  
Модератор: Валерія Дідик, координаторка Проєкту USAID 
«Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» 
 



  

 

Доповідь: «Підвищення кваліфікації кадрів відповідно до 
професійних стандартів кібербезпеки та підтримка діяльності 
Проекту USAID "Кібербезпека критичної інфраструктури України" в 
цьому процесі» 
Валерія Дідик, менеджерка Проєкту USAID «Кібербезпека критично 
важливої інфраструктури України» 
Марина Євдокименко, координаторка з вищої освіти Проєкту USAID 

«Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» 

 

Питання для обговорення: 

• Як ЗВО будуть оновлювати програми відповідно до нових 

професійних стандартів? 

• Які переваги для роботодавців матимуть професійні стандарти та 

кваліфікаційна рамка з кібербезпеки? 

Учасники обговорення: 

Ольга Насібулліна, керівник відділу з розвитку професійних навичок з 

кібербезпеки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої 

інфраструктури України»  

Ігор Субач, завідувач кафедрою №5, Інституту спеціального зв’язку та 

захисту інформації Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Сергій Толюпа, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка  

Андрій Черняк, ректор Національної академії Служби безпеки України 

Олександр Корнейко, завідувач кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки, Навчально-науковий інститут № 1 Національна академія 

внутрішніх справ  

Роберт Пікок, професор Міжнародного Університету Флоріди, США 

 

18:00 – 18:15 Підведення підсумків 

 


