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У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми
протидії  кіберзлочинності  та  торгівлі  людьми  на  сучасному  етапі;
проаналізовано  питання  правового  та  організаційного  забезпечення
протидії  кіберзлочинності  та  торгівлі  людьми;  кримінально-правові,
процесуальні  та криміналістичні аспекти протидії  цьому негативному
явищу; розглянуто відповідний міжнародний досвід,  а також кадрове
забезпечення  правоохоронних  органів.  Досліджено  використання
інформаційних  технологій  і  технічних  засобів  у  протидії
кіберзлочинності та торгівлі людьми.
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Публікації наведено в авторській редакції  з незначними коректорськими
правками.  Оргкомітет  не  завжди  поділяє  погляди  авторів  публікацій.  За
достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних
даних,  цитат,  власних  імен,  географічних  назв,  а  також за  розголошення
фактів,  що  не  підлягають  відкритому  друку,  тощо  відповідають  автори
публікацій та їх наукові керівники.

Електронна  копія  збірника  безоплатно  розміщується  у  відкритому
доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ
(http://www.univd.edu.ua) у розділі «Видавнича діяльність. Матеріали науково-
практичних конференцій, семінарів тощо»), а також у репозитарії ХНУВС
(http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/).

Видано  Координатором  проектів  ОБСЄ  в  Україні  в  рамках  проекту
«Посилення кримінального переслідування торгівлі людьми з використанням
інформаційних  технологій  в  Україні»,  за  фінансової  підтримки  уряду
Сполучених Штатів Америки.

Усі права захищено. Зміст посібника можна безкоштовно копіювати та
використовувати в освітніх та інших некомерційних цілях за умови посилання
на джерело інформації.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні та уряд Сполучених Штатів
Америки не несуть відповідальності за зміст та погляди, висловлені у цій

публікації.
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