
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА 

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ДОНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ КІБЕРПОЛІЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

НАУКОВИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 

 

«Кібербезпека у системі національної безпеки України: 
пріоритетні напрями розвитку» 

 

26 квітня 2018 року 
 

МЕТА КРУГЛОГО СТОЛУ: 

- визначення актуальних загроз та пошук нових можливостей забезпечення 

національної системи кібербезбеки як складової системи забезпечення 

національної безпеки України з огляду на постійне формування нових 

підходів до кібервтручань;  

- обговорення пріоритетних напрямів розвитку національної системи 

кібербезпеки: комплексного застосування сукупності правових, 

організаційних, технічних заходів тощо;  

- визначення актуальних шляхів захисту інформаційних інфраструктур з 

метою вироблення нових підходів протидії кіберзагрозам. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ОБГОВОРЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ: 

1. Пріоритетні напрями розвитку національної системи кібербезбеки як 

складової системи національної безпеки України.  

2. Кіберзагрози для інформаційної інфраструктури та ефективні заходи 

протидії. 

3. Нормативно-правове забезпечення національної системи кібербезбеки в 

умовах розвитку інформаційної структури держави.  

4. Особливості професійної підготовки фахівців з кібербезпеки. 

 

Реєстрація учасників круглого столу відбуватиметься 26 квітня 2018 року 

з 1000
 до 1100 . Початок роботи круглого столу об 1100. 



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Маріупольський державний університет. 

Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а, аудиторія 210. 

Робочі мови круглого столу – українська, англійська.  

Збірник матеріалів Наукового круглого столу буде опубліковано до 

початку роботи Наукового круглого столу.  

КОНТАКТИ 

Для отримання додаткової інформації звертатися:  

Меркулова Катерина Володимирівна 

(0629) 58-75-55 – Кафедра математичних методів та системного аналізу; 

 Е-mail: kafedra-mm@ukr.net 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  

Структура:  актуальність теми; основні положення; висновки за темою.  

Обсяг: до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word. Формат сторінки – 

А4 (297*210 мм), всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, 

міжрядковий інтервал – 1,5. У правому верхньому куті: прізвище і ініціали – 

великими літерами; місце роботи, науковий ступінь, вчене звання – курсивом. Назва – 

по центру, великими літерами, напівжирним. Відступ першого рядка - 1 см. 

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word, формул-Microsoft 

Equation 3.0. При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 

8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання». 

Матеріали доповідей/тез і заявку на участь у круглому столі подавати до 

16.04.2018 р. на електрону адресу kafedra-mm@ukr.net. 

 

Заявка на участь  

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«Кібербезпека у системі національної безпеки України: 
пріоритетні напрями розвитку» 

(26 квітня 2018 р.) 

П.І.Б. учасника (повністю)   

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Місце роботи / навчання (повна 
назва ВНЗ, організації, установи)  

 

Назва доповіді  

Заплановані форми участі у 

круглому столі (потрібне 

підкреслити) 

Доповідь 

Участь в обговоренні 

Публікація доповідей / тез  

Контактний телефон   

E-mail   
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