
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УНІВЕРСИТЕТ БЕЛЬСЬКО-БЯЛА (ПОЛЬЩА)
АКАДЕМІЯ WSB У ДОМБРОВІ ГУРНІЧІЙ (ПОЛЬЩА)

БЕЗПЕКОВИЙБЕЗПЕКОВИЙ
VII НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙVII НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ

ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЄДЕЛЬВЕЙС" ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
С. ВЕРХНЄ СТУДЕНЕ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.

КОНГРЕСКОНГРЕС



У рамках
науково-
практичної
програми
Конгресу
проходитимуть
конференції:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

- Безпека комп'ютерних мереж та інтернет;

- Безпека тистем електронного урядування;

- Захист програмного забезпечення та

обладнання;

- Кбербезпека тазахист критичної

інформаційної         інфраструктури;

- Криптологія;

- Стенографія та стеноаналіз;

- Конаурентна розвідка та управління

знаннями;

- Приватність та захист персональних даних;

- Організаційно-правові питання безпеки

інформації;



У рамках
науково-
практичної
програми
Конгресу
проходитимуть
конференції:

БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ

-Економічна безпека (податки і фінанси);

- Фізична безпека (захист матеріальних
активів, топ-менеджменту компанії і
співробітників);

- Юридична безпека (рейдерство:
актуальність, протидія, агресивні
взаємовідносини з правоохоронними
органами);

- Інформаційна корпоративна безпека

(кібербезпека в компанії, інформаційна гігієна

співробітників).



У рамках
науково-
практичної
програми
Конгресу
проходитимуть
конференції:

КІБЕРБЕЗПЕКА В СИСТЕМІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

-Безпека процесу цифрової трансформації

здоров'я; 

- Захисту критичної інфраструктури у сфері

охорони здоров'я;

- Стандарти інформаційної безпеки для

охорони здоров'я України;

- Механізми захисту інформації систем і

даних пацієнтів.



- Науковців;

- Власників і керівників компаній;

- Заступників директорів з
профільних питань (заступників
директорів з фінансів, з правових
питань, з управління людськими
ресурсами, керівників IT відділів
та ін.);

- Керівників і фахівці служб
безпеки

АЙЗЕК АЗИМОВ

Для кого захід?



- катання на лижах, сноубордах та санчатах;

– відпочинок у горах Закарпаття;

– екскурсія на водоспад «Шипіт» та одну з  найбільших

гір Карпат – Гимбу;

– неформальне спілкування з колегами біля каміну та

ще багато цікавого.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНГРЕСУ:

Високогірна туристична база “Едельвейс”

Європейського університету

 на горі Бескид

 (Мижгірський район, Закарпатська обл. 

с. Верхній Студений – 30 км. від смт. Воловець)



ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ЗАХІД ТА УМОВИ

УЧАСТІ У НЬОМУ -
 В ІНФОРМАЦІЙНОМУ

ЛИСТІ КОНГРЕСУ

БЕЗПЕКОВИЙ
КОНГРЕС - 

 УНІКАЛЬНИЙ ЗАХІД,
ЯКИЙ ВАРТО
ВІДВІДАТИ


