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Організатори Форуму
Торгово-промислова палата України, Комітет з електронних комунікацій,
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова,
Офіс ефективного регулювання, створений за ініціативи Міністерства економічного
розвитку та торгівлі і західних партнерів: Світового банку та Уряду Канади.

За підтримки
Кабінету міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та
зв’язку, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Ради експортерів та
інвесторів при МЗС України, ГО «ХайТек Офіс», ТОВ «ІТ Контракт» - оператора
майданчику «Public Bid», Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської
ради, профільних асоціацій та представників бізнесу.

Мета Форуму
Провести широку дискусію за участю представників Уряду, провідних міжнародних та
вітчизняних експертів, керівників та представників приватного сектору, а також
громадянського суспільства щодо визначення спільного бачення місця і ролі цифрового
перетворення економіки і суспільства як інноваційного трампліну зростання України.
Запропонувати бізнесу кращий досвід, практики, ініціативи та проекти, що допоможуть
підняти ефективність бізнесу під час цифрової трансформації.

ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
В ході офіційного відкриття та пленарного засідання основними темами дискусії будуть
питання цифрового перетворення держави, економіки та бізнесу як основи успішного
розвитку та готовності України до масштабного перетворення для отримання цифрового
дивіденда зростання, ролі Уряду, бізнесу, громадянського суспільства, міжнародних
організацій у створенні сприятливого середовища для цифрової трансформації, нові
цифрові практики, технології, продукти і рішення, зростання ролі цифрової просвіти.
Відкриття Форуму:

Максим Степанов
адміністрації

-

Голова

Одеської

обласної

державної

Геннадій Чижиков - Президент Торгово-промислової палати України

Геннадій Труханов - Одеський міський голова

У пленарному засіданні візьмуть участь:

Степан Кубів - Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

Ігор Уманський - радник Президента України, екс-Міністр фінансів
України

Олександр Данченко - Голова Комітету Верховної Ради України з
питань інформатизації і зв’язку, народний депутат України

Лі Янг Гу - Посол Республіки Корея в Україні

Олександр Дрелінг – заступник Голови правління ПриватБанку

Др. Олаф Шульц - директор Nokia по співробітництву з ЄС та стратегії
Розвитку, Німеччина

Др. Яннек Легре - виконавчий директор Європейської Грід
Інфраструктури (EGI), Франція

Олександр Трофимчук – директор Інституту телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НАН України, членкореспондент НАН України, д.т.н., професор

Андрій Бірюков - Виконавчий директор ГО «ХайТек Офісу», радник
Першого віце-прем’єр-міністра - Міністра економічного розвитку і
торгівлі України

Олексій Гончарук - голова Офісу ефективного регулювання (BRDO);

Андрій Москалев - генеральний директор InTeLa (Integrated
Technology Laboratories LLC), США та Канада

Модератор
Воробієнко П.П. Ректор Одеської національної академії зв'язку ім.
О.С. Попова, д.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Панель 1
Головні теми дискусії - Інноваційний трамплін цифрової
економіки, а саме «Цифровий порядок денний» - досвід ЄС і
можливості України. Нові технології, новий тип мислення,
інтеграція цифрових технологій в національну економічну
систему, як важливий фактор успішного проведення
економічних реформ і демократичного розвитку України.
Шляхи досягнення ефективної участі регіонів для скорочення
цифрового розриву на основі підтримки регіональних і
місцевих ініціатив. Основні напрямки створення сучасної нормативно-правової та
регуляторної бази для забезпечення цифрової трансформації. Широкосмуговий доступ,
мобільний зв'язок і доступ, великі дані, соціальні медіа, хмари, смарт пристрої, підключені
об'єкти і датчики – технології, що змінюють обличчя бізнесу, держави і суспільства.
Цифрові екосистеми, єдиний простір довіри до електронних послуг як основа цифрового
майбутнього України.

Панельна дискусія за участі:
Валерій Фіщук - регіональний менеджер Cisco з розвитку бізнесу в

Україні та країнах СНД, віце-президент асоціації «Інноваційний
розвиток України»

Олександр Риженко - Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

Дмитро Каліта - генеральний директор офісу Intel в Україні,
Білорусі, Молдові

Олександр Скляров - член Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

Калман Гайер - Радник головного наукового бюро при Міністерстві
економіки, Радник Національної ради з R & D в Міністерстві науки,
технології та космосу, Радник Світового банку з моніторингу та
оцінки ефективності сербського інноваційного фонду , Ізраїль

Андрій Омельченко - завідувач кафедри, д.ю.н., професор,
Київський Національний економічний університет, експерт BRDO

Оксен Лісовий - директор Малої академії наук України к.ф.н.

Даниїла Олійник – начальник відділу, д.е.н., Інститут стратегічних
досліджень

Олександр Супрун - директор аналітичного агентства IT-PRO

Володимир Ночвай – координатор Суспільної Інноваційної мережі
України

Надія Костриба - член Комітету з електронних комунікацій при ТПП
України

Модератор
Трофимчук О. М.
директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного
простору НАН України, член-кореспондент НАН України, д.т.н.,
професор

Панель 2
Практичні аспекти цифрової трансформації бізнесу та суспільства:
трансформація бізнес-моделей і портфеля продуктів, відносин з
клієнтом, культури ведення бізнесу, ролі IT-підрозділів і систем.
Шляхи підтримки малого і середнього бізнесу в налаштуванні
цифрових інструментів у внутрішніх бізнес-процесах. Можливості
технології block-chain для малого та середнього бізнесу. Практика
застосування хмарних технологій, мобільних і електронних
фінансових послуг, інтернету та мобільного банкінгу, цифрових банківських сервісів,
електронних грошей в мобільній та електронній комерції. Судова практика вирішення
суперечок, що виникають при використанні цифрових технологій: електронний документ,
цифровий підпис, електронний договір та ін. Багатоступеневі системи захисту
інформаційних систем і цифрового бізнесу, нові виклики безпеки впровадження сучасних
технологій при переході від Інтернету людей до Інтернету речей. Презентація цифрових
практик, технологій та рішень.

Роуд-шоу продуктів та рішень ПриватБанку для бізнесу, яке присвячено технологіям,
що змінюють країну. Ви матимете можливість власноруч випробувати найсучасніші
розробки найкращих в Європі технології, які впроваджує ПриватБанк та які вже сьогодні
допомагають змінити на краще життя нашої держави, малого та великого бізнесу,
кожного українця.

Пропозиції для бізнесу

Олексій Хахлюк – Глава представництва Nokia в Україні

Олег Якимчук - директор по взаємодії з органами державної влади
Google

Петро Яцук - Голова Наглядової ради «Анте Медіа» дата-центру
«Парковий»

Дмитро Йоргачов – генеральний директор ВАТ «Одескабель»

Леон Кацнельсон - технічний директор, IBM Analytics Platform IBM,
Canada

Володимир Попов – генеральний директор компанія UALinux

Віктор Онопрієнко - директор Інституту інформаційних технологій

Дмитро Прядко - директор компанії APS Solutions, Президент
Асоціації закупівельників України
Майстер-клас з актуальних питань практики проведення публічних електронних
закупівель в Україні - Державне підприємство ProZorro разом з електронним торговим
майданчиком «Public Bid».

Модератор: Коляденко В. А.
Голова Комітету з електронних комунікацій при ТПП України, к.п.н.,
заслужений економіст України.

Під час роботи Форуму провідні світові і українські компанії презентують сучасні
технологічні розробки для розбудови цифрових екосистем підприємства, різноманітних
бізнесів, найкращі світові практики їх використання малим і середнім бізнесом.
На Форумі будуть презентовані найкращі досягнення талановитих українських дітей,
членів малої академії наук України, стартапи та презентації.
Формат проведення заходу передбачає он-лайн трансляцію за участі дипломатичних місій
та представництв торгових місій ТПП України за кордоном.

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ФОРУМУ

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ФОРУМІ
«Цифрова Україна-Switch on your business»
27 квітня 2017 р., м. Одеса
Форум проходитиме в місті Одеса, у приміщенні Одеської національної академії зв'язку
ім. О.С. Попова. Початок роботи 27 квітня 2017 року о 10:00.
Мови проведення Форуму: українська, англійська, російська
РЕЄСТРАЦІЯ ВІДКРИТА ДО 25 КВІТНЯ 2017 РОКУ.

