
Звіт діяльності за 2018 рік 

громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

«Інформаційна безпека та інформаційні технології» 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація «Інформаційна 

безпека та інформаційні технології» (далі – Організація, ВАІБІТ, 

АСОЦІАЦІЯ) є неприбутковою громадською організацією, яка 

об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для 

здійснення захисту прав і свобод, задоволення суспільних 

інтересів для реалізації цілей та завдань, передбачених Статутом.  

 Громадська організація ««Всеукраїнська асоціація «Інформаційна 

безпека та інформаційні технології»» створена та діє у відповідності з 

Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», 

іншими законодавчими актами та цим Статутом. 

Всеукраїнська Асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології» 

створена у 2010 році за ініціативою провідних фахівців у сфері інформаційної 

безпеки з  метою захисту законних соціальних, економічних та інших спільних 

інтересів осіб, які прагнуть сприянню, розвитку сфери інформаційної безпеки.  

Головними цілями Організації є: 

- сприяння розвитку інформаційного суспільства; 

- сприяння забезпеченню захищеності життєво-важливих інтересів людини, 

суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: 

неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; 

негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування 

інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і 

порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації, сприяння 

захисту персональних даних та кібербезпеці, е-ідентифікації; 

- поширення принципу мережевого нейтралітету; 

- сприяння розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії та її 

невід’ємної частини – електронного урядування – застосування інформаційно-

комунікаційних технологій задля забезпечення розвитку та утвердження 

демократії; 

- сприяння ефективній участі громадянського суспільства України у процесі 

реалізації та моніторингу виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 



 

Основними завданнями Організації є: 

- створення в Україні сприятливого середовища для розвитку інформаційного 

суспільства, електронної демократії та електронного урядування з 

дотриманням захисту персональних даних та інформаційної безпеки; 

 - здійснення просвітницької діяльності; 

 - розробка професійних, етичних стандартів, сприяння розробці та 

застосуванню міжнародних стандартів; 

- сприяння поширенню інформації та її застосування щодо європейського 

законодавства задля досягнення поставлених Організацією цілей; 

- сприяння професійному розвитку членів ВАІБІТ, забезпечення підвищення 

їх кваліфікації та обміну досвідом; формування та розвиток знань щодо 

захисту персональних даних; здійснення досліджень у зазначених сферах, 

зокрема щодо узагальнення та аналізу практики, підготовки методичних 

рекомендацій, здійснювати наукові дослідження та експериментальні 

розробки; 

- забезпечення членам ВАІБІТ доступу до методичної літератури, що 

видається Організацією; 

- забезпечення захисту соціальних та професійних прав і законних інтересів 

членів ВАІБІТ у державних органах, громадських та інших організаціях та 

членів інших громадських організацій (спілок), з якими укладено угоди про 

співробітництво та/або взаємодопомогу. 

Основними напрямами діяльності є: 

• поширення у суспільстві інформації щодо інформаційного суспільства, 

електронної демократії, електронного урядування, електронної ідентифікації, 

захисту персональних даних, дотримання інформаційної та кібер- безпеки, 

електронних довірчих послуг та електронної комерції; 

• забезпечення розуміння інформаційного суспільства, електронної 

демократії, захисту персональних даних громадськістю та фахівцями різних 

сфер діяльності; 

• сприяння становленню та розвитку ринку послуг з інформаційної 

безпеки та захисту персональних даних; 

• координація взаємодії членів ВАІБІТ; 



• інформування громадськості та фахівців різних сфер діяльності 

стосовно роботи ВАІБІТ та її членів; 

• підтримка розвитку теорії, методології і практики захисту інформації та 

даних (як відкритої, так і конфіденційної); 

• співпраця з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, приватними установами, 

організаціями з питань, що відповідають меті та завданням АСОЦІАЦІЇ; 

• розвиток міжнародних зв’язків, обмін професійним досвідом, всебічне 

сприяння імплементації міжнародних норм і стандартів діяльності щодо 

захисту  інформації і даних у законодавство України; 

• співробітництво з міжнародними організаціями та іноземними 

неурядовими організаціями. 

Асоціація є членом Науково-експертної ради з питань розвитку 

інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України 

та Постійно діючої комісії з акредитації Міністерства юстиції України.  

Голова асоціації була до червня 2018 року координатором робочої 

групи 2 Свобода, юстиція, права людини Української сторони Платформи 

громадянського суспільства - ЄС (УС ПГС) ( у червні обрано членом від 

громадянського суспільства), що  є частиною Платформи громадянського 

суспільства Україна – ЄС, і створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. ПГС є органом, який складається з 

представників громадянського суспільства України з однієї сторони і членів 

Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) - з іншої. 

Платформа є одним із чотирьох органів Асоціації поряд із Радою 

асоціації, Комітетом асоціації та Парламентським комітетом асоціації. І якщо 

перші представляють уряд та парламент, то ПГС створена з метою 

забезпечення належної ролі громадськості у процесі виконання Угоди про 

асоціацію. 

ПГС може надавати рекомендації Раді асоціації. Комітет асоціації та 

Парламентський комітет асоціації повинні здійснювати регулярні контакти з 

представниками Платформи громадянського суспільства з метою отримання 

їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди. 

У рамках моніторингу реалізації Угоди з ЄС, асоціація здійснює 

власними силами переклад документів ЄС у сферах діяльності асоціації, які 

мають бути впровадженими чи імплементованими у законодавстві України.  

Асоціація є учасником коаліції з розвитку електронної демократії, а у 

2018 році було проведено стратегічну сесію: 

http://cid.center/index.php/9867397712/ та за результатами коаліцію було 

оновлено. 

В рамках цілей і завдань Асоціації, було організовано та проведено 

спільно з іншими зацікавленими громадськими, комерційними та державними 

організаціями, установами, підприємствами, тому числі  в рамках проекту 

http://cid.center/index.php/9867397712/


«Посилення участі громадськості у створенні та імплементації цифрового 

порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з  ЄС та країнами 

СхП» наступні заходи: 

Січень  – Міжнародний форум «Захист персональних даних у сфері 

цифрової економіки» Сторінки заходу  - 

https://www.facebook.com/pg/personaldataforum/photos/?ref=page_internal та 

http://personal-data-forum.pki.org.ua/ 

Березень - Workshop: E-commerce 

https://www.facebook.com/events/409517796158122/ 

Червень – проведено 2 круглих столи  - Довіра та безпека в цифровій 

економіці  

https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0

%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-

%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-

%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-

%D0%84%D0%A1-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%85%D0%9F-

180501265912891/?modal=admin_todo_tour 

та  Е-Trade, що включає також eCommerce, eCustoms і eLogistics 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1YP-

XioU_M8acXBIaFsr6tuQra6HL4CMsI1D7k2iycJVm7A/viewform 

Жовтень - РКІ Forum UA-2018  https://pkiforum.org.ua/ 

https://www.facebook.com/PKIForumUA/ 

Листопад – 1. ФОРУМ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

https://vaibit.org.ua/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-

%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%

D0%BE-

%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/ 

2. Взято участь у V МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ» 

(IT&I’2018) 

 

Грудень   

круглий стіл «Кібербезпека у сфері цифрової  економіки» 

https://vaibit.org.ua/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%

D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-

%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-

%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-

%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC/ 

16.04.2018 року  взято участь у нараді представників суб’єктів правових 

відносин у сфері надання послуг електронного цифрового підпису з питань 

https://www.facebook.com/pg/personaldataforum/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/409517796158122/
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%84%D0%A1-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%85%D0%9F-180501265912891/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%84%D0%A1-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%85%D0%9F-180501265912891/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%84%D0%A1-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%85%D0%9F-180501265912891/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%84%D0%A1-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%85%D0%9F-180501265912891/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%84%D0%A1-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%85%D0%9F-180501265912891/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%84%D0%A1-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D1%85%D0%9F-180501265912891/?modal=admin_todo_tour
https://pkiforum.org.ua/
https://vaibit.org.ua/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC/
https://vaibit.org.ua/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC/
https://vaibit.org.ua/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC/
https://vaibit.org.ua/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC/
https://vaibit.org.ua/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC/


спрощення процедури акредитації та зменшення кількості документів, що 

подаються разом із заявою про акредитацію центру сертифікації ключів 

Учасники зустрічі: представники Офісу реформи адміністративних 

послуг, Міністерства юстиції України, Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України, ДП «Національні інформаційні системи», ГО 

«Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології», 

Державної казначейської служби, Інформаційно-довідкового департаменту 

ДФС, НБУ, ПАТ «Державний ощадний банк України», ТОВ «Ключові 

системи». 

5 червня у студії радіо Хаятт голова Всеукраїнської асоціації 

"Інформаційна безпека та інформаційні технології" Лілія Олексюк  Довіра і 

безпека в цифровій економіці - тема програми "Політичний час пік". 

https://www.facebook.com/haytrdo/videos/258818808028543/?t=0 

  

18 вересня взято участь у програмі Інтернет телебачення «Чи можливий 

єдиний цифровий ринок ЄС-Україна? http://i-ua.tv/index.php?newsid=14289 

25 вересня 2018 року відбулось засідання Науково-експертної ради з 

питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві 

юстиції України, де було обговорено проекти документів, розроблені на 

виконання Закону України «Про електронні довірчі послуги»   

https://czo.gov.ua/news-

details?id=449&fbclid=IwAR2DCNpne_SsvIabMyXF0XhyT83AXWcR8kJMF-

kyetWewodYKqYU9pkqREM 

28 вересня 2018 року відбувся 9-й Український форум з управління 

Інтернетом IGF-UA  за адресою м. Київ, вул. Дорогожицька, 8, UBI HALL, де 

Голова асоціації виступила http://igf-

ua.org/?fbclid=IwAR2BUDdgPp5bbR1K9PKQIhfDsCE1XqfJbSrEZ1yAXA5zOU

8TgYk_mQh_IQw 

7 грудня 2018 року в рамках IV Українсько-литовський економічного 

форуму голова асоціації виступила у секції № 3 «Інформаційні технології та 

роботизація у промисловості (індустрія 4.0)». 

 

Підготовлено документи: 

 

1. Інформаційно-аналітичний огляд «Довіра та безпека в цифровій 

економіці» 

2. Інформаційно-аналітичний огляд «Електронна комерція» 

3. Підготовлено пропозиції РГ2 УС ПГС до Спільної декларації ПГС 

4. У співавторстві з іншими українськими експертами підготовлено 

дослідження «Інтеграція у рамках асоціації: динаміка виконання 

угоди між Україною і ЄС», що було презентовано 19 грудня 2018 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006644677119&__tn__=KH-R&eid=ARDpgYSULL6rqccAG0Zar-qEEwjt65OuJJZOblHCVXr0pxlcIYbO4AyKkMgwALxv5LRMbiLBf6Sr89wu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_eSbIr8A6u6i68p4qmnPGBBN0kx-GDryDInWoKb-zxayNtWmxoGnZVPRK3hPONxNj-tnbZZ1Vkrw3Emr4HJ1I0oJ7ByPcEDbesQ-QYEC8nujfcjnvtgAYWTIvXN8NDCitvCByJNSIZoAt0sW4vETM70RLhJF9bKpf3n2IDjDI_q_6EpucOUmyvAAH9nLmhTrWynouyJkYQ9SJYeN7tEtRz7eBACtqG5Kz72KbbawNzwXiuoxA6S0VoNCOhPO0r2rlEc0Ef4IIhiH1fHoEtvUmgVOPhVHUxX3ymKV7GPXl2uedg_dHLaHBND4-eID4Ypn37hmB7IkgTeqZIVUV4RB6iWLEf6ACp6QB_akOQfeGvwYatIFk7Z0JmOZ1MJuwVLnmTXFcYEBFq9y8uuA2vEaxM809k5vG-tlxYAbPBVFVpb7Rf_uFWUT3KWNJa4MqcWHJcVZ8ZatZvEg31dyMVydohhDkjqeBN0bCWboyWGGknq6PlMu7yUZxYRiz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fi-ua.tv%2Findex.php%3Fnewsid%3D14289%26fbclid%3DIwAR2DYxR3-MuVGK_agGgQkeSBxFB-5A-mAc_CZ884ODOu-FEOjCD8MRCzkmE&h=AT1ZVyjlCzZ44z1mDq1T5dZkMZleCenOhOFoctg-xJKYdpwZSQcEpFt6Aia0Xui9X94-0yXi-2M4zy54986enSW0fbnMooqHwDBp0TZ8Sh3hAcKIrQaKco9MV709Pzxlj0W6VSzbUPDSMzT_WwDZaflhoUzfQowFppE2IpLBZZK29IEtDiXaKXU3J-hJ6wQYXeVnsyM_F_PedKp8DB1pskC-nab-QhI1f6gJqcrpkRC4FvaWoNwFUYItSXfSSHV5O2hs121QbJB7Zv348EsQEpRNSJkCPCuln5kiV7MjGz7AXoxfAzfE91447Ioqv-BiTdnTfmyZjkn3IA8E8bw0gsNzZb-_q6mgjPoU_8dUgz0heWr_f-miTPvbp80hKn0-b5t-HMVAVKSEjKjLyuF5GOcHrBH-xtRpEMGC_GCbifm-m1_sKq31M5n9U7slHFL0quhFSQvKRjkDOig2k7ZGGqVEX5eq9dfCnZskuiEJuar9dE3NgIEkrlPQZaQI3-SjjFPa4k8X7TtgOMthvwdqB5hsyuQF3T5ljlGGQq_ZD_wteVBHNX8Rplc5s_pBhTm0iKiQapHMf0xyUqc4vjNXOsOIVxr0T8fROtTN30HI1xF6NWaFJ34bOS0hyM2lx_1I1Q0rHX8G2ukYKK8rXdDxTQTRp8usD6od3wKZtLeHEOGID6d2reEg9eQmmjehnfuDssVzWLPoMTuotxB5EFeKuoIhrbT9kiDi_qlfptAa_nPFiGnpCao90KkRfoicZsnfWLuXhW0fBGTjQsFGBKsIu26HKwvQlOPf5FinS_0zMGItqOZKSE7SoJz4IaBzr5GFq7vB8Xsq4LLG-XvTmarGw1rg6Ict
https://czo.gov.ua/news-details?id=449&fbclid=IwAR2DCNpne_SsvIabMyXF0XhyT83AXWcR8kJMF-kyetWewodYKqYU9pkqREM
https://czo.gov.ua/news-details?id=449&fbclid=IwAR2DCNpne_SsvIabMyXF0XhyT83AXWcR8kJMF-kyetWewodYKqYU9pkqREM
https://czo.gov.ua/news-details?id=449&fbclid=IwAR2DCNpne_SsvIabMyXF0XhyT83AXWcR8kJMF-kyetWewodYKqYU9pkqREM


року в Укрінформі. Окремий розділ присвячено інтеграції України в 

Єдиний Цифровий ринок Європи. 


