
ФОТОЗВІТ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  
 

«ХМАРИ»: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?  
ФІЛОСОФІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ РОЗБУДОВИ ХМАРНИХ 

ОБЧИСЛЕНЬ  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО І ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ» 
 

08.10.2020 року 11-00 - 13-00 проходив круглий стіл на тему «Хмари»: 
бути чи не бути? Філософія і реальність розбудови хмарних обчислень для 
корпоративного і державного сектору України» на он-лайн на платформі 
https://i-ua.tv/ за участю фахівців в галузі ІТ, інформаційної безпеки та 
кібербезпеки корпоративного і державного сектору України.  

 
У круглому столі в якості слухачів взяли участь студенти груп ПР 4-1,2 

кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного 
університету, які проходять підготовку за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» за 
спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 
Інформаційні технології.  

 
Організатор від НТУ: проф. Зубрецька Наталія – професор кафедри 

інформаційних систем і технологій  
 
Модератор круглого столу: Іван Пєтухов – член правління 

Українського союзу промисловців та підприємців, голова Комісії УСПП з 
питань науки та ІТ, голова Комітету ІнАУ з питань інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті. 

 
Спікери: 
Володимир Звєрєв — заступник керівника служби з питань 

інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО України 
Євгенія Івахненко — державний експерт служби з питань інформаційної 

безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО України 
Олександр Потій— Заступник Голови Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 
Олексій Семеняка — експерт в галузі ІТ 
Михайло Шмєльов - National Technology officer for CEE Multicountry 

Europe у Microsoft 
Ігор Козаченко — дійсний член української Академії кібербезпеки 
Валерій Фіщук — незалежний ІТ консультант, експерт у галузі цифрових 

трансформацій 
https://www.youtube.com/watch?v=xBqH0L5SAv0&feature=youtu.be 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Думку висловлює  Михайло Шмєльов — National Technology officer for 
CEE Multicountry Europe у Microsoft. 

 

 

Виступає Ігор Козаченко — дійсний член української Академії кібербезпеки. 

 

 

 

 



 

Виступає Олександр Потій — Заступник Голови Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

 

 
Виступає Володимир Звєрєв — заступник керівника служби з питань 
інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО України. 
 

 



 

Олександр Галущенко -  Співзасновник Українського кіберальянсу, 
провідний розробник компанії ІТ Лабораторія. 

 

 

Олексій Семеняка — експерт в галузі ІТ. 


