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«БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КІБЕРПРОСТОРІ»  
 

27 березня 2019 року  

м. Київ, вул. Кіото, 19 
 

Метою конференції є обмін досвідом в сфері економічного, соціального, нормативно-правового, 

адміністративного безпечного функціонування кіберпростору, технічного забезпечення кібербезпеки, 

боротьби із кіберзлочинністю, захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах.  

На конференції передбачаються наукові-тематичні дискусії з практиками ІТ-галузі як вітчизняними так і 
зарубіжними (MS Teams - зв’язок), провідними науковцями з кіберзахисту та агентами департаменту 

кіберполіції Національної поліції України 

НАУКОВІ НАПРЯМИ: 

• Кібербезпека в Україні: основні напрямки забезпечення. 

• Інформаційні технології забезпечення боротьби з кіберзлочинністю. 

• Кіберзахист на підприємстві: реалізація принципів. 

• Криптографічні методи захисту інформації. 
 

РОБОЧІ МОВИ: українська, англійська 
 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ІТ-ГАЛУЗІ, НАУКОВЦІВ, 

АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ РАЗОМ З КЕРІВНИКАМИ 
 

ВИМОГИ ДЛЯ УЧАСТІ: 

1. Здійснити реєстрацію до 14.03.2019 року. 

Можливі варіанти реєстрації: 

• Форма учасника на сайті КНТЕУ https://www.knteu.kiev.ua/  

• Форма учасника за  наступним 

посиланням:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gIj

ms5A05kaylaNuS-

IHKLLiJf46tn5MoIDZEZKXsFdUREdQVkwxWTREVT

ZZTzVUWk9UODJOMjJJWC4u 

 

• QR-код 

 

 

2. Надіслати тези до 15.03.2019 року на адресу організаційного комітету cyber@knute.edu.ua, які 

оформлені згідно з вимогами.  

3. Надіслати копію квитанції про оплату організаційного внеску. 

Організаційний внесок: 

• Очна участь (збірник тез друкований, е-збірник тез розміщений на сайті КНТЕУ та 

сертифікат учасника конференції) – 250 грн. 

• Дистанційна участь (збірник тез друкований, е-збірник тез розміщений на сайті КНТЕУ та 

сертифікат учасника конференції) – 200 грн. 

• Дистанційна участь (е-збірник тез розміщений на сайті КНТЕУ) – 100 грн. 
 

Оплата організаційного внеску здійснюється після підтвердження прийняття тез. 

КНТЕУ р/р № 31259296216398 в ДКСУ, код банку 820172,  

код ЄДРПОУ 01566117, код платежу 25010200   

https://www.knteu.kiev.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gIjms5A05kaylaNuS-IHKLLiJf46tn5MoIDZEZKXsFdUREdQVkwxWTREVTZZTzVUWk9UODJOMjJJWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gIjms5A05kaylaNuS-IHKLLiJf46tn5MoIDZEZKXsFdUREdQVkwxWTREVTZZTzVUWk9UODJOMjJJWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gIjms5A05kaylaNuS-IHKLLiJf46tn5MoIDZEZKXsFdUREdQVkwxWTREVTZZTzVUWk9UODJOMjJJWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gIjms5A05kaylaNuS-IHKLLiJf46tn5MoIDZEZKXsFdUREdQVkwxWTREVTZZTzVUWk9UODJOMjJJWC4u
mailto:cyber@knute.edu.ua


 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

1. Обсяг – 2 повні сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі 

Microsoft Word (без рисунків та таблиць). 

2. Всі поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, розміром 14 п., міжрядковий інтервал – 1 п., 

відступ на абзац – 1,2 см 

3. Формули – створені в Microsoft Equation 3.0 

4. Список використаних джерел, що оформлені згідно ДСТУ 7.1:2006 

5. Назва файлу тез за зразком: Прізвище_автора_Тези.docx. 
 

Відповідальність за зміст тез несе автор. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

ТЕЗИ ДРУКУЮТЬСЯ ПРИ ДОТРИМАННІ ВИМОГ  
 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ БЕЗКОШТОВНО ОПУБЛІКУВАТИ 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ: 

• «Вісник КНТЕУ» (фаховий з економічних та філософських наук) 

• «Товари і ринки» (фаховий з технічних наук) 

• «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (фаховий з економічних та юридичних наук) 

Всі журнали включені до наукометричних баз даних Index Copernicus, Research Bible (Японія), 

Directory of Research Journals Indexing (США). 

З вимогами щодо подання рукописів до наукових журналів можна ознайомитися на сайті КНТЕУ 

https://www.knteu.kiev.ua  

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Десятко Альона Миколаївна, 

Степашкіна Катерина Володимирівна 

Тел. робочий: +38 (044) 513-98-62  

 моб.: +38 (066) 210-73-71  

  +38 (067) 994-25-27 

E-mail: cyber@knute.edu.ua  

Адреса оргкомітету конференції: 

Київський національний торговельно-економічний університет,  

02156 м. Київ, вул. Кіото, 19 

УДК (без відступу на абзац, напівжирним) 

(через рядок) 

Прізвище, ім’я, по батькові автора 1 (без відступу на абзац, напівжирним)  

Науковий ступінь, вчене звання, посада 

Повна назва закладу вищої освіти/організації 

Прізвище, ім’я, по батькові автора 2 (без відступу на абзац, напівжирним)  

Науковий ступінь, вчене звання, посада 

Повна назва закладу вищої освіти /організації 

(через рядок) 

НАЗВА 

(вирівнювання – по центру, всі літери – прописні, напівжирним) 

(через рядок) 

Текст Тез. 

(через рядок) 

Список використаних джерел: (без відступу на абзац, напівжирним) 

1. …… 

https://www.knteu.kiev.ua/
mailto:cyber@knute.edu.ua

