
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

з науково-дослідницької роботи за 2016 рік.

1. Прізвище, імя та по-батькові  – Іванов Володимир Георгійович.

2. Науковий ступінь, посада – доктор технічних наук, професор.

3. Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи на 2016 р.: «Застосування 
інноваційних методів інформаційної аналітики у сфері захисту інформації», – 2 друк. 
арк.

4. Тема фактично виконаної науково-дослідницької роботи за 2016 р.:  «Застосування
інноваційних методів інформаційної аналітики у сфері захисту інформації», – 2,2 
друк. арк.

4.1 Форми впровадження НДР: опубліковано розділ колективної монографії, 2 
наукові статті та 4 тез наукових доповідей.
4.2.Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає у тому, що отримали 
подальший розвиток та узагальнення методи, моделі та інформаційні технології 
кодування зображень на основі перетворень та класифікації, методи захисту 
мультимедійних даних на основі інноваційних методів стеганографії і 
несиметричного шифрування, теоретичні та практичні питання створення та 
використання інформаційних систем безпеки, питання інформатизації правової сфери 
й технологічні та юридичні аспекти дослідження інформаційних об’єктів.

8. Участь у  конференціях та семінарах.

1)  ХІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна 
наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 24-25 грудня 2015 р., м. 
Переяслав-Хмельницький, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди.

2)  VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи 
розвитку ІТ-індустрії», 28-29 квітня 2016 р., м. Харків, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця.

3) Міжнародна інтернет-конференція «Безпекове інноваційне суспільство: 
взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання», 25 травня 2016 р., м. 
Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку 
Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка.

4) Міжнародна юридична науково-практична інтернет-конференція  
«Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства»,  6 
жовтня 2016 року, м. Київ.

  5)   Международная научно-практическая конференция «Права и обязанности 
человека в современном мире», 11-12 ноября 2016 г., г. Одесса, Причерноморская 
фундация права.   

9. Видавнича діяльність у 2016 р.

Монографії.: 
Информационные технологи в управлении, образовании, науке и 

промышленности: монография / под. ред. В.С. Пономаренко. – Х.: Издатель Рожко 
С.Г., 2016. – 566 с. Раздел 3 «Кодирование изображений на основе фурье- и вейвлет-
преобразований в терминах jpeg-технологий» – С. 41-55. (1/ 0,5 друк. арк.).

Наукові статті.



2

1. Статистический анализ эффективности основных преобразований в системах 
сжатия  // Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. 
Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 19. - 245 с. С. 161-166. (0,7/ 0,35 друк. арк.).

2. Інформаційна безпека в сучасному інформаційному суспільстві  // Безпекове 
інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання: 
матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-
ка. – Харків : Право, 2016. – С. 56-62.(0,3 друк. арк.)

Тези наукових доповідей та повідомлень:

1) Захист інформації засобами комп’ютерної стенографії // Безпекове інноваційне 
суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання: матер. міжнар. 
інтернет-конф., (25 травня 2016 р., м. Харків). – Харків: Право, 2016. – С. 53-56.(0,2 
друк. арк.).
2)  Захист авторських прав мультимедійних даних // Юриспруденція у формуванні 
правової держави та громадянського суспільства: матер. міжнар. юрид. наук.-практ. 
конф. (6 жовтня 2016 р., м. Київ).– К.: Видавничий дім «АртЕк» 2016. – С. 59-63 (0,25 
друк. арк.).
3) Технологічні і правові аспекти електронного цифрового підпису  // Права та 
обов’язки людини у сучасному світі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 
листопада 2016 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – 
С. 125-128. (0,3 друк. арк.).
4) Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти // Права та 
обов’язки людини у сучасному світі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 
листопада 2016 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – 
С. 128-131. (0,3 друк. арк.).

9.1.  Публікації у наукометричних базах даних:
Захист авторських прав мультимедійних даних // Юриспруденція у формуванні 

правової держави та громадянського суспільства: матер. міжнар. юрид. наук.-практ. 
конф. (6 жовтня 2016 р., м. Київ).– К.: Видавничий дім «АртЕк» 2016. – С. 59-63 (0,25 
друк. арк.). – «Science  Index».

Д.т.н., професор  Іванов В.Г

Затверджено на засіданні кафедри   криміналістики
(протокол  № 3  від 30  листопада 2016 р.). 
Зав. лабораторією Дуднікова  І.Є.


