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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «ІТправо: проблеми і перспективи розвитку в Україні», яка відбудеться 16 листопада 2018 р.
Місце проведення конференції: м. Львів, вул. Кн. Романа1/3, зал засідань (аудиторія 302).
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 – проведення 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;
 Data protection у США та ЄС. GDPR.;
 забезпечення права на приватність у сфері ІТ (Internet, Social networking service, Сloud
Technology, Big Data, Mobile device);
 захист прав споживачів при он-лайн купівлі;
 правові засади застосування технології Blockchain;
 правові аспекти обігу криптовалюти. Криптовалютні біржі та юридичні засади трейдінгу.
ICO. Smart Contracts;
 досудове і судове блокування (обмеження) та блокування доступу до визначеного
(ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу);
 відповідальність за вчинення правопорушень (злочинів) в ІТ сфері;
 кіберзлочини та кіберзагрози. Протидія кіберзлочинам (скімінг, кеш-трепінг; фішинг;
онлайн-шахрайство; піратство; кардшарінг; соціальна інженерія; мальвер; протиправний контент;
рефайлінг);

 кримінально-процесуальні аспекти 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;
 підприємництво і запуск стартапів. Правові аспекти краудфандингу;
 юридичний супровід стартапів. Договір про співпрацю;
 хмарні технології та бази даних у юридичній діяльності, договір про конфіденційність та
система правового захисту комерційної таємниці;
 договір про розробку програмного забезпечення;
 VR (право власності на віртуальні об’єкти, інтелектуальні права тощо);
 договори про передачу прав інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної
власності в Інтернеті в Україні та за кордоном;
 електронна комерція (правила користування сайтів та інтернет-магазинів); захист прав
споживачів при он-лайн купівлі. Договір публічної оферти.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Розмір організаційного внеску становить 450 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 2018 р.
(включно) мають надіслати тези доповіді на електронну пошту itlaw2017@gmail.com. Реквізити
для оплати за участь у конференції буде надіслано учасникам, після перевірки тез на дотримання
вимог публікації протягом 1-2 робочих днів.
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.
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