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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «ІТправо: проблеми і перспективи розвитку в Україні», яка відбудеться 17 листопада 2017 р.
Місце проведення конференції: м. Львів, вул. Кн. Романа1/3, зал засідань (аудиторія 301).
Для участі у конференції запрошуються представники органів державної влади України,
міжнародних організацій, громадських об'єднань, науковці, професорсько-викладацький склад
науково-освітніх установ, аспіранти, здобувачі та фахівці, які практично займаються
проблематикою ІТ-права.
Мета конференції – розгортання науково-практичної дискусії щодо формування і
розвитку правових відносин пов’язаних з використанням інформаційних технологій.
Тематика конференції:
Секція 1. Публічно-правові проблеми сфери ІТ:
• закономірності та засади формування ІТ-права;
• забезпечення прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів суспільства і
держави у сфері ІТ-права;
• ІТ-законодавство: проблеми, пріоритети, напрями розвитку;
• інформаційна безпеки у сфері ІТ, організація діяльності суб’єктів забезпечення
інформаційної безпеки;
• система інформаційної безпеки: структура, функції, загрози інформаційній безпеці;
• регулювання охорони і захисту персональних даних у сфері ІТ;
• забезпечення права на приватність у сфері ІТ (Internet, Social networking service, Сloud
Technology, Big Data, Mobile device);
• віртуальна валюта та електронні гроші; правові аспекти обігу Bitcoin;
• досудове і судове блокування (обмеження) та блокування доступу до визначеного
(ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу);

• кіберзлочини та кіберзагрози;
• запобігання, виявлення і припинення правопорушень (злочинів) в ІТ сфері;
• відповідальність за вчинення правопорушень (злочинів) в ІТ сфері обшуки, перевірки,
тимчасовий доступ під час розслідування кібезлочинів та економічних злочинів у сфері ІТ;
• кримінально-процесуальні аспект розслідування кібезлочинів та злочинів у сфері ІТ;
• ІТ-право зарубіжних країн, порівняльне законодавство в сфері ІТ-права.
Секція 2. Приватно-правові проблеми сфери ІТ:
• правове регулювання IT-діяльності та сфера послуг IT-юриста;
• хмарні технології та бази даних у юридичній діяльності, договір про конфіденційність та
система правового захисту комерційної таємниці;
• договір про розробку програмного забезпечення;
• правові проблеми електронної комерції в Україні; захист прав споживачів при он-лайн
купівлі;
• договори про передачу прав інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної
власності в Інтернеті в Україні та за кордоном;
• правові проблеми віртуального середовища, ігрового простору та віртуальної власності.
Секція 3. Управління ефективністю діяльності, рекрутинг, психологічна підготовка
фахівців у ІТ сфері корпоративне управління в ІТ:
принципи та особливості здійснення;
• моделі управління ІТ командами;
• підбір персоналу у сфері ІТ (психологічні аспекти);
• управління персоналом в ІТ-компаніях;
• управління знаннями і досвідом ІТ компаній;
• формування макропсихологічних моделей поведінки персоналу ІТ компаній;
• дискусійні питання і практика управління відносинами у ІТ сфері;
• моделі і методи управління проектами ІТ компаній;
• метрики оцінки психологічної ефективності роботи ІТ команд;
• синегргія управлінської діяльності ІТ компаній: причини, інструменти, методи
досягнення.
Попередня програма

09:00 – 9:30

09:30 – 09:45

Реєстрація учасників.
Вітальне слово
Ортинський Володимир Львович – директор Навчально-наукового інституту
права та психології Національного університету «Львівська політехніка», д.ю.н.,
професор
Федасюк Дмитро Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи
Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор
Панельна дискусія
“ІТ-право: галузь права чи
інститут інформаційного права?”

09:45 – 10:45

БАРАНОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, керівник центу
теоретико-правовоих проблем інформаційної сфери Науково-дослідного
інституту інформатики і права Національної академії правових наук України

НОВИЦЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної
служби України
ХАРИТОНОВ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент
Національної академії правових наук України
ХАРИТОНОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності
та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична
академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України
10:45-11:00

Запитання від учасників конференції
Панельна дискусія
“ІТ-право з позиції практики”

11:00-11:45

11:45-12:00

БАЧИНСЬКИЙ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ,
кандидат юридичних наук, ІТ адвокат, керуючий партнер Адвокатського
об’єднання “Бачинський, Коломієць та партнери”, керівник курсу ІТ право в УКУ
ГОРОДИСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ,
кандидат юридичних наук, директор Школи права Українського католицького
університету, керуючий партнер Dexis Partners
ДЖОЧКА ОЛЬГА,
ІТ-юрист
КОРНАГА ЮРІЙ,
партнер юридичної фірми «Axon Partners», Голова Львівського офісу
РОМАНЯК МАРТА ОЛЕГІВНА,
начальник управління інформаційних технологій Львівської міської ради
Запитання від учасників конференції
Панельна дискусія
“Захист інтелектуальної власності у сфері ІТ”

12:00-12:45

ЯВОРСЬКА ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНІВНА,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри завідувач кафедри
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного
факультету Львівського національного університету ім. Івана. Франка
ТАРАСЕНКО ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка
ЕННАН РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія», старший науковий
співробітник Науково-дослідного
інституту
інтелектуальної
власності Національної академії правових наук України
ЗЕРОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
асистент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, молодший науковий
співробітник Науково-дослідного
інституту
інтелектуальної
власності Національної академії правових наук України
РИМАРЧУК ГАЛИНА СЕРГІЇВНА,
кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та процесу

Інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»,спеціаліст відділу захисту прав інтелектуальної власності юридичної
компанії “A.Z.PARTNERS”
12:45-13:00

Запитання від учасників конференції

13:00-14:00

Обід
Панельна дискусія
“Кримінально-правовий захисту діяльності ІТ-компаній”

14:00-14:45

КАРЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ,
доктор юридичних наук, професор.проректор з науки Луганського державного
університету внутрішніх справ
КОЛОМІЄЦЬ ВАЛЕРІЯ РУДОЛЬФІВНА,
адвокат, партнер практики кримінально-правового захисту Адвокатського
об’єднання “Бачинський, Коломієць та партнери”, Голова правління віділення
Асоціалії правників у Львівській області, керівник Львівського обласного
відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають
безоплатну правову допомогу»
САВІНОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА,
доктор юридичних наук, професор, завідувач Центру інформаційно-правових
проблем національної безпеки Науково-дослідного інституту інформатики і
права Національної академії правових наук України

14:45-15:00

Запитання від учасників конференції

15:00-16:45

Доповіді учасників конференції

16:45-17:00

Заключне слово

Умови участі у конференції:
Участь у конференції може бути безпосередньою або заочною.
Розмір організаційного внеску становить:
• для безпосередніх учасників становить 800 грн;
• для заочних учасників розмір організаційного внеску становить 500 грн.
Внесок за безпосередню участь покриває:
• можливість прослухати пленарне засідання та експертні панельні дискусії, участь у
секційних засіданнях;
• публікація матеріалів конференції на сайті aphd.ua та у Віснику асоціації докторів
філософії, що буде присвячений виключно питанням ІТ-права (електронна та друкована публікації
одночасно);
• участь в неформальних зустрічах на кава-перервах та святковій вечері по завершенню
конференції.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 05 листопада 2017 р.
(включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ГО «A.Ph.D» шляхом натискання кнопки
«ДОЛУЧИТИСЯ».
Вимоги до публікацій:
• Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати наукового
дослідження, відредаговані та охайно оформлені.

• Матеріали, що не відповідають ІТ-тематиці, вимогам щодо оформлення, представлені
пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не повертаються.
• Роботи проходитимуть перевірку на плагіат. Організатори можуть відмовити у публікації
з причин наявності текстових запозичень або низької якості публікації.
• Обсяг доповіді (тез) до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація –
книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, шрифт – Times New Roman, кегль –
14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
• Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер
джерела з переліку, який наведений у кінці тез доповіді).
• Сторінки не нумеруються.
• Перший рядок – назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times
New Roman № 12, праворуч); друший рядок –прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт
звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Третій рядок – науковий ступінь, вчене
звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами
• У кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури,
при оформленні якого слід дотримуватися вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
“Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
Проїзд до місця проведення конференції, проживання у готелі та харчування оплачуються
учасниками або за рахунок сторони, що відряджає.
Контактні особи:
Бачинський Тарас Володимирович
+38 (097) 218-42-75 (tarasbachynskyy@legalaid.ua),
Радейко Роман Ігорович
+38 (097) 951-87-25 (radeyko@gmail.com)
Загальна контактна електронна пошта
itlaw2017@gmail.com

