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Кримінальні загрози 

в секторі безпеки: 

практики ефективного 

реагування

Панельна дискусія

Запрошуємо взяти участь в 
панельній дискусії, що включає 
дві сесії: 

мілітаризація кіберпростору                     
та інформаційна війна проти 
суверенних держав;

сучасні технології протидії 
кіберзлочинності: світовий досвід            
і український контекст;

Darknet, тіньовий бізнес                                 
і  організована злочинність; 

IT- комунікації і кібербезпека;

сучасні тенденції розвитку    
кіберзагроз в Україні та світі;

взаємодія держави і бізнесу;

держава у смартфоні: цифровий   
прорив у майбутнє України;

сучасні методи захисту персональних 
даних і конфіденційної інформації            
на шляху від пристроїв до хмарного 
зберігання;

цифрова грамотність людини 
постмодерну.

проблеми кваліфікації             
кіберзлочинів;

особливості розслідування 
кіберзлочинів;

особливості кібербезпеки                             
на об'єктах критичної інфраструктури;

злом платіжних систем                         і 
методи захисту;

1. Сучасні тренди кібербезпеки     
в умовах діджиталізації  

2. Smart технології і стартап проекти   
для створення комфортного                        
і безпечного міського середовища 

Перша сессія. Можливі теми для обговорення 
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досягнення і перспективи 
інфраструктурного, технологічного та 
соціального розвитку сучасних міст;

міська мобільність і безпека 
дорожнього руху;

можливості інтелектуальної 
відеоаналітики в здійсненні контролю 
за безпекою міського трафіку, 
виявленні правопорушень    і 
надзвичайних подій, розшуку людей і 
майна;

участь бізнесу у трансформації міст.

редизайн міських територій;

безпечні міста – безпечна країна;

інноваційні технології боротьби                  
із злочинністю у великих містах;

інтернет речей, що робить життя 
комфортнішим;

цифрова трансформація міського 
середовища;

Друга сессія. Можливі теми для обговорення 
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Офіційні мови панельної дискусії: 
українська, англійська.

Форма проведення конференції: 
безпосередня або дистанційна участь.

Усім бажаючим взяти безпосередню участь в панельній дискусії 
необхідно до 10 вересня 2019 р. зареєструватися на веб-сторінці              
за посиланням:

Реєстрація

Ви отримаєте

 https://legalforum.nlu.edu.ua/events/kriminalni-zagrozi-v-sektori-
bezpeki-praktiki-efektivnogo-reaguvannja/.

безкоштовний 

екземпляр збірника 

матеріалів 

панельної дискусії

міжнародний 

сертифікат 

учасника панельної 

дискусії

безкоштовну 

публікацію                       

тез доповіді
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Направляйте тези доповіді не пізніше 15 вересня 2019 року                              
на електронну  адресу: legalforumorg@gmail.com

Тези доповіді мають відповідати заявленому контенту панельної 
дискусії.

Сплатіть організаційний внесок 200 грн. за наступними                 
банківськими реквізитами:

Поповнення карткового рахунку Приватбанку                                                
№ 5168 7427 0793 1709  (отримувач Таволжанський Олексій 
Володимирович).

Дистанційна участь у форумі

Особи, які дистанційно братимуть участь у панельній дискусії можуть опублікувати 
тези доповіді на платній основі.

Надайте контактну інформацію автора (телефон, емейл, тощо).

Вимоги для оформлення публікації:

Приклад:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4                 
у текстовому редакторі Microsoft Word 
for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 
2007 

у вигляді файла з розширенням *.doc; 
шрифт – Times New Roman, розмір – 
14,  1,5 міжрядковий інтервал;             
абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів 
у тезах доповіді: сесія панельної 
дискусії, прізвище   та ініціали    
автора (ів) (шрифт – напівжирний); 
посада, навчальний заклад, місце 
роботи; (шрифт – курсив); назва 
статті (великі літери, шрифт – 
напівжирний); текст.

м. Харків, Україна

 Іванов І.І.

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Перша сесія «Світові тренди кібербезпеки в умовах діджиталізації»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

· Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 
літератури». У тексті посилання на використані джерела позначаються 
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком 
та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12]. 

Збірник матеріалів панельної дискусії буде надісланий на вказану поштову 
адресу протягом місяця після проведення Форуму.

· Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів 
учасника конференції (наприклад, Іванов І.І._Тези).

 Редакція залишає  за собою право відхилити тези, які не відповідають 
встановленим вимогам або тематиці форуму.


