
 

 

Організатори: 
Державний університет телекомунікацій 

 

Житомирський військовий інститут 

 Імені С. П. Корольова 

 

Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Шановні колеги! 
Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут захисту 

інформації, кафедра управління 

інформаційною та кібернетичною безпекою 

запрошує Вас узяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції 

“Стратегії кіберстійкості: управління 

ризиками та безперервність бізнесу”,  

яка відбудеться 25 лютого 2021 року. 

До участі у конференції запрошуються  

науковці вітчизняних та зарубіжних вищих 

навчальних закладів, аспіранти та 

здобувачі, а також студенти. 

 

Форма участі у конференції: 

дистанційна. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Організаційний комітет: 

 
Савченко В.А. — д.т.н., професор, 

директор Інституту захисту 

інформації Державного університету 

телекомунікацій. 

 

Легомінова С.В. — д.е.н., доцент, 

завідувач кафедри Управління 

інформаційною та кібернетичною безпекою 

Державного університету телекомунікацій. 

 

Гайдур Г.І. — д.т.н., професор, завідувач 

кафедри Інформаційної та кібернетичної 

безпеки Державного університету 

телекомунікацій. 

 

Шуклін Г.В. — к.т.н., завідувач кафедри 

Систем інформаційного та кібернетичного 

захисту Державного університету 

телекомунікацій. 

 

Дзюба Т.М. — к.т.н., доцент, доцент 

кафедри Управління інформаційною та 

кібернетичною безпекою Державного 

університету телекомунікацій. 

 

Мужанова Т.М. — кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри 

Управління інформаційною та 

кібернетичною безпекою Державного 

університету телекомунікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всеукраїнська конференція 

(Інтернет-конференція) 

 
25.02.2021 

 Київ, Україна 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Кафедра Управління 

інформаційною та кібернетичною 

безпекою 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 



У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПЛАНУЄТЬСЯ  РОБОТА  ЗА 

ТАКИМИ СЕКЦІЯМИ: 

 
1. Сучасні аспекти забезпечення 

безперервності бізнесу 

2. Новітні тренди управління ризиками 

кібербезпеки 

3. Організаційні аспекти забезпечення 

кіберстійкості підприємства 

4. Засоби мережевої та операційної безпеки 

5. Протидія кібератакам на системи і бізнес-

сервіси компанії 

6. Безпека об’єктів критичної 

інфраструктури  компанії 

7. Освіта й обізнаність, формування культури 

кібербезпеки 

8. Законодавча й нормативна основа 

забезпечення кіберстійкості 

 
Приклад оформлення матеріалів: 

 

ОЦІНКА СТАНУ КІБЕРБЕЗПЕКИ В 

УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 
 

Величко М. В., к.е.н., доц., Ященко В.В. 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпропетровськ, Україна 

 
Література 

 1. Родіонова І. В. Основні форми та етапи 

здійснення трансфера технологій промислових 

підприємств. Вісник Запорізького національного 

університету. 2012. № 3. С. 59–64. URL: 

http://web.znu.edu.ua/ herald/issues/2012/eco-3-

2012/059-64.pdf

 Умови участі та порядок подання 

 матеріалів: 

 
Для участі в конференції просимо Вас 

 до 18 лютого 2021 року (включно) 

 надсилати на електронну адресу: 

upravlinnya.kiberbezpekoyu@gmail.com 

такі документи: 

- тези доповіді обсягом 2-4 сторінки; 

- заявку на участь у конференції. 

 

Участь у конференції  безкоштовна. 

 

Кожному автору буде відправлено посилання на 

електронну версію збірника матеріалів 

конференції тез протягом трьох тижнів після 

проведення заходу. 

 
Відомості про автора необхідно оформити за  

формою: 

 

- прізвище, ім’я, по-батькові; 

- посада; 

- науковий ступінь; 

- вчене звання; 

- повна назва організації; 

- поштова адреса; 

- контактний телефон; 

- електронна адреса; 

- секція конференції; 

- назва доповіді. 

 

Сподіваємось на Вашу участь! 

Будемо вдячні за поширення 

інформації серед колег та інших 

зацікавлених осіб. 

До зустрічі на конференції!!! 

 Вимоги до оформлення матеріалів: 

 
 тези подаються в електронному варіанті у 

форматі  doc або .docx  редактор Microsoft 

Word; 

 обсяг тез –  2-4 сторінки формату А4; 

 шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., 

інтервал між рядками – 1.5,  поля – 20 мм; 

 кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна 

бути підписана, таблиця – мати назву; 

 формули слід друкувати за допомогою 

редактора формул Microsoft Equation і вказувати 

номер формули у круглих дужках; 

 список літератури має містити лише 

джерела, на які є посилання в тексті;  

 приклад оформлення посилань: [1, с. 45]. 

Посилання в дужках на різні джерела подавати 

через крапку з комою [1; 2];  

 література оформлюється відповідно до  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

 

 

Увага! Якщо Ви не отримали повідомлення на 

свою електронну адресу про прийняття матеріалів, 

відправте роботу повторно або з’ясуйте дане 

питання за вказаним нижче телефоном. 

 

 

 

 

 Контактна інформація: 

 

Державний університет телекомунікацій  

вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна 
E-mail: upravlinnya.kiberbezpekoyu@gmail.com 
Телефон: (093) 049-23-32 
Відповідальний: Запорожченко 

Михайло Михайлович 
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