
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ» 
Наукова школа “Кібербезпека” НАУ 

Кафедра безпеки інформаційних технологій НАУ 
Кафедра твердотільної електроніки та  

інформаційної безпеки УжНУ 
ГО “АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ” 

 

 
 

ХIІ міжнародна науково- 
технічна конференція 

 
Присвячується 90-річчю 

Національного авіаційного університету 
 

The 12th International Scientific 
Conference 

«ITSEC» 
 

2-4 Травня 2023 р. 

May, 2-4, 2023 

Україна, м. Ужгород 
(88000, Україна,  

м. Ужгород, вул. Волошина 54, 

ДВНЗ "Ужгородський національний  

університет») 

Шановні науковці, експерти, докторанти, 
аспіранти та студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІI міжна-

родної науково-технічної конференції «ITSEC», 

що відбудеться 2-4 травня 2023 року в м. Ужго-

род. 

Основною метою конференції є 

ознайомлення з сучасними досягненнями та висві-

тлення результатів наукових досліджень з усіх ас-

пектів інформаційної та кібербезпеки, бізнес-ана-

літики і консолідації інформації. 

 

Теми, що представляють інтерес: 
✓Інформаційне протиборство та захист від 
інформаційної зброї; 
✓Кібервійни та проблеми розробки і 
використання засобів захисту від кіберзброї; 
✓Кібербезпека, протидія кібертероризму та 
організованій кіберзлочинності; 
✓Фізико-технологічні проблеми захисту 
інформації; 
✓Захист критичної інформаційної 
інфраструктури держави; 
✓Захист цивільної авіації від кіберзагроз; 
✓Ризик-менеджмент, системний аналіз та 
прийняття рішень в управлінні інформаційною 
безпекою та бізнесовій аналітиці; 
✓Технології CERT/CSIRT; 
✓Управління інцидентами інформаційної 
безпеки; 
✓Криміналістичний аналіз комп’ютерних 
систем; 
✓Криптологія, стеганологія та квантова 
криптографія; 
✓«Крадіжка особи» та захист персональних 
даних; 
✓Приватність та інформаційна безпека у 
соціальних медіа; 
✓Безпека хмарних обчислень, блокчейн 
технології; 
✓Наукоємні та корпоративні технології 
інформаційного менеджменту; 
✓Технології бізнес аналітики, консолідації 
інформації та менеджменту знань; 
✓Безпека кіберфізичних систем 
 

Робочі мови: українська, англійська. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

До 17 квітня 2023 р. – онлайн-реєстрація  

https://cutt.ly/W34REXt  

подання матеріалів тез доповідей та презентацій 

на постер-сесію (online) на адресу: 
itsec.bit@gmail.com; 

До 01 травня 2023 р. – оплата оргвнеску (за ба-

жанням задонатити у грн.) отримувачу коштів:  

ГО "АСКБ"  

код ЄДРПОУ: 41836499  

Банк: Відділення N°28 ПУМБ в м. Київ  

р/р: UA243348510000000002600985144  
Збірник матеріалів буде опубліковано в електронному 

вигляді за результатами виступів на конференції 

(offline) та постер-сесії (online). 
 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ПУБЛІКУВАННЯ У 

ЗБІРНИКУ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1-й крок. Реєстрація https://cutt.ly/W34REXt. 

2-й крок. Подання матеріалів тез на 

itsec.bit@gmail.com. 

Правила подання матеріалів тез 

https://cutt.ly/M34WZze . 

Шаблон оформлення https://cutt.ly/X34EdfV. 

3-й крок. Отримання листа-підтвердження від 

оргкомітету. 
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