НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ:
ПРАВОВІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ»

Шановні колеги!
Кафедра права та кафедра комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»,
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
МВС України,
Колегія адвокатів України
запрошують Вас прийняти узяти участь у науково-практичному семінарі
«Забезпечення кібербезпеки: правові та технічні аспекти»,
який відбудеться 8 листопада 2018 року
Попередня програма:
9.30 – Реєстрація учасників. Ранкова кава
10.00 – Відкриття семінару. Привітання від адміністрації університету та
факультетів
10.20 – Сесія 1. Технічні аспекти забезпечення кібербезпеки
10.20 – Дмитро Узун, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки, «Етичний хакінг»
10. 55 – Олександр Потій, доктор технічних наук, професор, заступник
головного конструктора АТ «Інститут інформаційних технологій», «Аспекти
мобільної аутентифікації»
11.30 – Сесія 2. Особливості правового забезпечення кібербезпеки
11.30 – Антон Стєбєлєв, кандидат юридичних наук, адвокат Колегії
адвокатів України, старший викладач кафедри права Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», «Конституційні права і свободи людини і громадянина як об’єкти
кібербезпеки»
12.00 – Перерва на каву

12.30 – Віктор Павліковський, доктор юридичних наук, доцент, доцент
кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», «Кіберзлочинність та
обмежені можливості традиційного кримінального права»
13.00 – Сесія 3. Комп’ютерна криміналістика
13.00 – Віталій Колесник, завідувач відділу досліджень у сфері
інформаційних технологій Харківського НДЕКЦ МВС України, «Електронні
докази в сучасній комп’ютерній криміналістиці: особливості процесуальної
фіксації, вилучення й дослідження»
13.30 – Сергій Золотарьов, старший судовий експерт сектору
комп’ютерно-технічних видів досліджень відділу досліджень у сфері
інформаційних технологій Харківського НДЕКЦ МВС України, «Судова
комп’ютерно-технічна експертиза та її роль у захисті кібербезпеки держави».
14.00 – Підведення підсумків роботи семінару
До початку семінару планується видання збірника тез матеріалів за темою
семінару.
Увага! Видання збірника матеріалів семінару заплановане
в друкованому вигляді.
 Робочі мови семінару: українська, англійська, російська.

Для участі в семінарі необхідно до 22 жовтня 2018 року надіслати заявку, тези
доповіді за електронною адресою: v.selevko@khai.edu та сплатити організаційний
внесок за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, кафедра права, каб. 220, або
переказати кошти можна через термінал на розрахункову картку Приват Банку
4149 4391 0418 7632, одержувач Селевко Володимир Борисович. Відсканована
квитанція про переказ коштів повинна бути надіслана одночасно з поданням тез
доповіді.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (редагування, рецензування, видання
збірника матеріалів семінару, програма семінару, канцелярські витрати, а також
кіберкава-брейк та обід) складає: 100 грн.
Збірник матеріалів семінару буде виданий до початку роботи семінару і
наданий під час його проведення, а в разі заочної участі – надісланий поштою
протягом 10 днів після закінчення семінару.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези доповідей, які не
відповідають установленим вимогам.
За додатковою інформацією звертатися: кафедра права Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», тел. 0677731158 – Селевко Володимир Борисович, 0950334188 –
Каткова Тетяна Геннадіївна.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ:
1. Комп’ютерний набір з одиничним інтервалом на папері формату А4 (1
прим.).
2. Шрифт – Times New Roman 14, звичайний.
3. Береги по 2 см з усіх боків.

4. Обсяг від 2 до 5 сторінок у друкованому й електронному варіантах у
форматі rtf.
5. Прізвище та ініціали автора, наукового керівника, назва вищого
навчального закладу, тема виступу – без виділення, звичайним шрифтом.
6. Список використаної літератури не потрібен.

ЗАЯВКА
на участь у семінарі

Прізвище, ім’я, по батькові
______________________________________________________________
Посада__________________________________________________________________
Науковий ступінь та наукове звання (якщо є) _________________________________
Назва доповіді ___________________________________________________________
Місце роботи (навчання), посада
________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи та посада
наукового керівника (для аспірантів) _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Чи потрібен примірник друкованого варіанту збірника матеріалів?_______________
Адреса, на яку вислати запрошення та збірник (у разі потреби)___________________
_________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________________________
Е-mail ___________________________________________________________________
Форма участі у семінарі (особиста присутність чи заочна участь) _________________

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Каткова Т. Г.
к.ю.н., доцент, доцент кафедри права
Національний університет ім. М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"

Закони про роботів: сучасний стан та перспективи розвитку

Питання використання роботів набувають особливої актуальності у світлі
вибухового росту індустрії робототехніки та розвитку інформаційних технологій.
Сьогодні роботи залишають заводи та лабораторії та виходять на наші дороги, в
наше небо, офіси та дома. Ми знаходимося в центрі революції робототехніки.
Популярні технологічні компанії інвестують мільярди в робототехніку та
штучний інтелект, збільшилась кількість патентних заявок на роботів. В ЗМІ
майже щодня з’являються статті, присвячені автомобілям без водіїв або дронам.
За таких умов однією з наукових проблем сучасної юриспруденції є проблема
визнання правосуб’єктності роботів, яка широко обговорюється по всьому світу.
Проблема із законодавчим регулюванням роботів пов’язана із складністю самого
об’єкта регулювання. «Роботи» або «роботи-агенти» або «електронні особистості»
- це нові істоти, які мають бути введені у правопорядок, не зашкодивши іншим
правовим інститутам та не помилившись із ідентифікацією цієї істоти.
.

