
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі Міжнародної науково-

практичної конференції «Економічна та 

інформаційна безпека: актуальні 

питання та інновації», яка відбудеться 

4 листопада 2021 року о 10
00 

годині
 

в 

каб. № 129 Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх 

справ. 
До участі у Міжнародній науково-

практичній конференції запрошуються: 

практичні працівники, науковці, науково-

педагогічні працівники навчальних 

закладів, здобувачі вищої освіти. 

Напрями роботи конференції: 

1. Правове регулювання інформаційної 

безпеки в Україні. 

2. Економічна безпека держави та 

підприємства в умовах інноваційного 

розвитку. 

3. Кримінальний аналіз. 

4. Використання інформаційних систем та 

технологій в діяльності Національної 

поліції. 

5. Удосконалення методичного 

забезпечення інформаційної підготовки 

фахівців Національної поліції України. 

6. Використання інформаційних 

технологій у забезпечені економічної 

безпеки. 

За підсумками роботи 

конференції буде видано збірник 

матеріалів у PDF-форматі. 

Участь у конференції 

безкоштовна. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Для публікації приймаються 

оригінальні, не опубліковані раніше, 

відредаговані матеріали, які мають 

наукову та практичну цінність. Тези 

подавати українською мовою обсягом 

до 3 сторінок в електронному варіанті 

(файл MS Word з ім'ям - Прізвище.rtf 

електронною поштою за адресою 

оргкомітету). Шрифт: Times New Roman 

14; абзаци - півтора інтервали; 

параметри сторінки: формат А4, поля: 

зліва – 3см, справа – 1см, зверху – 2см, 

знизу – 2см. Вгорі на першому аркуші – 

Прізвище та ініціали автора, посада та 

місце роботи, науковий ступінь, вчене 

звання. Назва доповіді ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ. Перелік посилань у кінці 

рукопису подається мовою оригіналу 

та в послідовності посилань у тексті. 

Посилання в тексті позначаються у 

квадратних дужках, наприклад [4, с. 

35], [8, арк. 8; 9, с. 99]. Тези повинні 

відповідати вимогам, що ставляться до 

наукових публікацій.  

До матеріалу додається заявка: 

П.І.Б., науковий ступінь, звання, 

посада, місце роботи, поштова адреса 

та контактний телефон, E-mail. 

Для участі необхідно до 25 

жовтня 2021 р. надіслати на 

електронну пошту оргкомітету 

Міжнародної науково-практичної 

конференції заявку на участь (зразок 

додається) та тези виступу. 

Міжнародна  науково-практична 

конференція проводиться очно-

дистанційно. В процесі проведення 

семінару передбачається використання 

ZOOM-режиму.  

Ідентифікатор конференції: 

849 0951 2822 

Код доступу: 111111 

 

Адреса оргкомітету: 49005, 

Україна, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, 

кафедра економічної та інформаційної 

безпеки, оргкомітет Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Економічна та інформаційна безпека: 

актуальні питання та інновації». 

   

Контактні телефони:  

(056) 756-44-96, моб. 050-928-27-35 
(Рижков Едуард Володимирович - 

завідувач кафедри);  

097-940-98-56 (Насонова Світлана 

Сергіївна – відповідальний секретар 

конференції, доцент кафедри);  

 

E-mail: konferenciabezpeka@ukr.net 



ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Економічна та 

інформаційна безпека: актуальні питання 

та інновації» 
 
Прізвище, 

ім'я, по-батькові 

 

Назва доповіді   

Місце роботи   

Підрозділ 

(кафедра, відділ …) 

 

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

E-mail  

Контактний телефон  

Форма участі очна чи 

дистанційна (ZOOM–

режим) 

 

 

 

«____» ___________ 2021 

 

  

Зразок оформлення тез для 

публікації 

  
Петренко  О.І. 

професор  кафедри  комунікаційного 

права  Придніпровського 

гуманітарного інституту,  

к.ю.н., доцент 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ  

 

<текст> 

 

Бібліографічні посилання: 

 

 

 

Матеріали науково-практичної 

конференції як зразок для оформлення тез: 

 

 
 

 

МВС України 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Кафедра економічної  

та інформаційної безпеки 
 
 

 

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
«Економічна та 

інформаційна безпека: 

актуальні питання та 

інновації»  
 

4 листопада 2021 року 
 

м. Дніпро 


