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Тематична виставка  

"Безпека та захист інформаційного простору" 

 
(надходження I півріччя 2017 р.) 

 

Законодавча, нормативно-правова і методична база  

у сфері інформаційної безпеки 
 

Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47/2017 : 

Доктрина інформаційної безпеки України // Інформація і право. – 2017. – № 1. – С. 132-139.  

                                                                                                                                                Р/844 

 

 

Ахрамович В. М. Адміністративний рівень інформаційної безпеки / В. М. Ахрамович // Сучасний захист 

інформації. – 2017. – № 1. – С. 10-14. 

                                                                                                                                                 Р/2300 

 

Досліджені: актуальність проблеми інформаційної безпеки, адміністративні рівні згідно міжнародних 

стандартів, вказано перелік необхідних документів для забезпечення політики безпеки організації, 

підприємства з різними за насиченістю засобами захисту.  Сформовані цілі безпеки, підкреслена важливість 

участі в розробці політики безпеки перших осіб, дотримання законності. Розкрито основні етапи аналізу 

ризиків для ІС. 
 

 

Бабенко В. О. Кластерний підхід до оцінки рівня інформатизації країн світу в умовах міжнародної 

глобалізації / В. О. Бабенко, А. С. Перепелиця, М. В. Сідоров // Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2016. – № 11. – С. 53-62. 

                                                                                                                                                 Р/1974 

 

Основний зміст дослідження становить гіпотеза про існування специфіки розвитку інформатизації в межах 

груп країн світу в умовах міжнародної глобалізації. В роботі було застосовано методичний підхід 

оцінювання рівня розвитку інформатизації країн світу в умовах міжнародної глобалізації із 

застосуванням кластерного аналізу та проведено кількісний аналіз середніх значень ознак-характеристик по 

кожному з отриманих кластерів країн світу. 
 

 

Бєлєвцева В. В. Удосконалення відповідальності за правопорушення у сфері обігу комп’ютерної 

інформації / В. В. Бєлєвцева // Інформація і право. – 2016. – № 4. – С. 95-99. 

                                                                                                                                                 Р/844 

 

Наведені підходи до удосконалення національного законодавства з питань відповідальності за 

правопорушення у сфері комп’ютерної інформації, а також напрями міжнародної співпраці щодо протидії 

кіберправопорушенням. 

 

 

 

С 21337 

   35 
 

    Власюк, Олександр Степанович.  

    Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики 

[Текст] : вибрані наук. праці / О. С. Власюк ; Національний ін-т стратегічних 

досліджень. - К. : НІСД, 2016. - 528 с. : табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

   Розглядаються науково-методологічні підходи до формування системи 

національної безпеки, висвітлюється еволюція загроз національній безпеці, 

досліджуються питання формування української національної ідентичності, 

людського розвитку, регіональної політики, інформаційної безпеки держави та 

реформування сектору безпеки, аналізуються проблеми забезпечення національної безпеки України в 

умовах російської агресії. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

Гахов С. О. Застосування методів правового регулювання під час здійснення організаційних заходів 

щодо кібернетичного захисту інформаційних систем підприємств, установ та організацій / С. О. Гахов 

// Сучасний захист інформації. – 2016. – № 3. – С. 67-71.  

                                                                                                                                                Р/2300 
 

У статті досліджуються питання організації кібернетичного захисту інформаційних систем підприємств, 

установ та організацій. Розглянуто методи правового регулювання та на їх основі запропонована методика 

розроблення організаційних документів щодо кібернетичного захисту інформаційних систем підприємств, 

установ та організацій. 

 
 

Р 355663 

    35 
 

    Довгань, Олександр Дмитрович.  

    Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-

правові та організаційні аспекти [Текст] : монографія / О. Д. Довгань ; Нац. акад. 

прав. наук України, НДІ інформатики і права, НАН України, Нац. б-ка України 

імені В. І. Вернадського. - К. : [НБУ імені В. І. Вернадського], 2015. - 388 с. : рис. - 

Бібліогр. у виносках. 
 

   У монографії розв’язується проблема забезпечення інформаційної безпеки в 

контексті глобалізації у синхронно-діахронному вимірі – від історіографії 

теоретичних та організаційних засад до інформатизації. Наскрізною лінією  проходить через видання 

розгляд у взаємозв’язку сучасних тенденцій процесу трансформації інформаційної безпеки в комплексне 

явище організації безпеки суверенних інформаційних ресурсів.   Особливу увагу приділено організаційно-

правовим аспектам нейтралізації загроз інформаційній сфері розвитку українського суспільства, у тому 

числі організації правового гарантування безпеки. Детально обгрунтовано і запропоновано шляхи правового 

вдосконалення інформаційної безпеки.  
 
 

 

Р 358165 

    35 
 

    Забезпечення інформаційної безпеки держави [Текст] : підручник / Є. В. 

Іванченко, І. С. Іванченко, В. О. Хорошко, Ю. Є. Хохлачова ; Національний 

авіаційний ун-т. - К. : [НАУ], 2016. - 256 с. - Бібліогр.: с. 253-254. 

 

   У підручнику наведена та систематизована сукупність відомостей про 

забезпечення інформаційної безпеки держави та шляхи її забезпечення, здійснено 

огляд організаційно-правового та аналітичного забезпечення безпеки, сучасних 

засобів забезпечення безпеки та нормативно-правового забезпечення 

інформаційної безпеки на базі міжнародних стандартів. 

 

 

 

Р 358192 

   006 
 

    Зіатдінов, Юрій Кашафович.  

    Стандартизація та сертифікація інформаційних управляючих систем [Текст] 

: навч. посіб. / Ю. К. Зіатдінов, І. Е. Райчев, О. Г. Харченко ; Національний 

авіаційний ун-т. - К. : [НАУ], 2016. - 184 с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-182. 

 

   Містить описання принципів формування вимог до проектованих програмних 

систем з подальшою побудовою моделей якості, що відображають вимоги і 

відповідають рекомендаціям міжнародних та національних стандартів якості. 

   Розглянуто основні поняття та методи визначення якості відповідно до змісту 

ядра професійних знань інженерії програмних систем. Викладено технології визначення якості програмних 

систем та методології сертифікації і оцінювання зрілості організацій-розробників програмних продуктів. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

Р 358046 

   004 
 

    Информационные технологии и безопасность [Текст] : материалы XVI международной науч.-практ. 

конф. [ИТБ-2016] / НАН Украины, Ин-т проблем регистрации информации НАН Украины, Нац. техн. ун-т 

Украины "КПИ" [и др.]. - К. : [ИПРИ НАН Украины]. 

   Вып. 16. - К., 2017. - 194 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Текст кн. укр., рос. 

 

   В сборнике представлены статьи, посвященные вопросам создания и внедрения информационных 

технологий, актуальным проблемам технологического и правового обеспечения информационной и 

кибербезопасности, противодействия информационным операциям и кибертерроризму, проведения 

аналитических исследований на основе анализа контента сети Интернет. 

 

 

Ільїн О. О. Аналіз уразливості інформаційного ресурсу Вищого навчального закладу та класифікація 

загроз інформаційної безпеки / О. О. Ільїн, С. О. Сєрих, В. В. Вишнівський // Сучасний захист інформації. 

– 2017. – № 1. – С. 66-72. 

                                                                                                                                                 Р/2300 

 

З метою синтезу системної моделі порушника інформаційної безпеки проведено аналіз уразливості 

інформаційних ресурсів Вищих навчальних закладів в Україні. Розглянуті можливі загрози та причини їх 

виникнення, методи забезпечення захисту інформації. Для формування дієвої системи моніторингу та 

управління в сфері інформаційної безпеки Вищого навчального закладу, а також вдосконалення відповідної 

нормативно-правової бази наведено класифікацію загроз та напрямки управління інформаційними 

ризиками закладів. 

 

 

Р 357207 

   004 
 

    Киричок, Тетяна Юріївна.  

    Мережеві електронні видання [Текст] : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. 

Лотоцька. - К. : НТУУ "КПІ", 2016. - 300 с. : табл. - Бібліогр.: с. 298. 

 

   Подано визначення та класифікацію, систематизовано нормативну базу, 

наведено формати представлення даних мережевих електронних видань. 

   Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту HTML  

та каскадних листів стилів (CSS). Викладено основи HTML. Узагальнено основні 

положення CSS.  

   У зручній табличній формі подано теги та атрибути HTML, коди і мнемонічні імена спеціальних символів, 

мнемонічні імена кольорів, що підтримуються браузерами, групи відтінків  веб-кольорів, а також 

властивості CSS. Кольорові ілюстрації унаочнюють методи та засоби  розмітки HTML. 

 
 

Ковальов К. Є. Забезпечення охорони державної та службової таємниці у сфері оперативно-

розшукової діяльності за законодавством окремих держав: порівняльний аналіз / К. Є. Ковальов, Б. Д. 

Леонов // Інформація і право. – 2017. – № 1. – С. 112-122.  

                                                                                                                                                Р/844 

 

«Метою статті є порівняльний аналіз охорони державної та службової таємниці за законодавством 

окремих держав для удосконалення законодавства України у цій сфері». 

 
 

Корченко А. Качественно-количественный метод оценивания рисков информационной безопасности  

/ А. Корченко, С. Казмирчук  // Захист інформації. – 2016. – Т. 18,  № 2. – С.157-170. 

                                                                                                                                                Р/1428 

 

Часто в процесі оцінювання виникають ситуації, при яких експерт не завжди чітко може оцінити ту чи іншу 

уразливість ресурсів інформаційних систем. Пропонується якісно-кількісний метод оцінювання ризиків. Він, 

на відміну від відомих методів, шляхом використання оцінок, дозволяє автоматизувати процес оцінювання 

ризиків і не привертати для цього експертів відповідної предметної області. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Р 358136 

   37 
 

    Кудінов, Вадим Анатолійович.  

    Методологічні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах [Текст] : 

навч.-метод. посіб. / Кудінов В. А., Скачек Л. М., Хорошко В. О. ; Національна академія внутрішніх справ. - 

К. : [ПВП "Задруга"], 2017. - 112 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 105-108. 

 

   Призначений для курсантів, студентів та слухачів, а також науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів МВС України. 

Зі змісту: 

Розділ 1. Інформація та інформаційні технології 

Розділ 2. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України 

Розділ 3. Канали витоку інформації. Способи несанкціонованого зняття інформації з  

               технічних каналів її витоку 

Розділ 4. Методи, заходи та засоби захисту інформації 

Розділ 5. Програма реалізації методів інформаційної безпеки 

Список літератури. 

 

 

 

Р 357016 

   34 
 

    Куліш, Анатолій Миколайович.  

    Інформаційне право України [Текст] : навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. 

Кобзєва, В. С. Шапіро ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. - 108 с. - Бібліогр.: с. 101-107. 

 

   У навчальному посібнику аналізуються базові принципи та положення 

інформаційного права, його основні інститути, розглядається правове регулювання 

основних видів інформаційних відносин та інформаційної діяльності тощо. 

   Навчальний посібник відповідає програмі ВНЗ 3-4-го рівнів акредитації. 

 

Зі змісту: 

Загальна частина 

   Тема 9. Інформаційна безпека 

Особлива частина 

   Тема 14. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері державної таємниці 

«… віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з  установленням 

ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України 

у разі розголошення цих відомостей…». 

 

 

Матов О. Я.  Методика оцінки захищеності інформаційних систем / О. Я. Матов, В. С. Василенко // 

Інформаційні технології та спеціальна безпека. – 2016. – № 1. – С. 38-49. 

                                                                                                                                                Р/1384 
 

Для оцінки захищеності інформації автоматизованих систем запропоновано моделі відповідних систем 

захисту інформації та застосування ймовірностей подолання порушником засобів захисту тих чи інших 

властивостей захищеності – величин залишкового ризику, наведені вирази для їх розрахунків. 
 

 

Мелешко Є. В. Дослідження методів аналізу соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки 

держави / Є. В. Мелешко, В. С. Гермак, М. С. Якименко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2015. 

– Вип. 2. – С. 92-100.  

                                                                                                                                                Р/2152 
 

В роботі проведено дослідження сучасних методів аналізу соціальних мереж. Запропонована їх 

класифікація. Розглянуто основні методи та алгоритми, які відносяться до структурного, нормативного, 

динамічного та ресурсного напрямків аналізу соціальних мереж. 
 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 358066 

   339 
 

    Мельник, К. С.  

    Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції 

України [Текст] : [монографія] / Мельник К. С. ; [заг. ред. Пилипчук В. Г., Брижко В. М.] ; Науково-

дослідний ін-т інформатики і права НАПрН України. - К. : [ТОВ "ПанТот"], 2016. - 126 с. : іл. - Бібліогр.: с. 

111-125. 
 

   У монографії досліджуються актуальні теоретичні, правові та організаційні проблеми захисту 

персональних даних в умовах євроінтеграції України, зокрема, проблеми прав і безпеки людини у цій сфері. 

Висвітлюється стан наукової розробки, історико-правові аспекти  формування  інституту  захисту  

персональних  даних,  досвід  країн-членів  Ради Європи та Європейського Союзу щодо правового 

регулювання, організаційно-правового статусу уповноважених органів та судової практики у вказаній сфері, 

а також організаційно-правові проблеми захисту персональних даних в Україні. 
 
 

Б 18124 

   34  
 

    Повітряне і космічне право. Юридичний вісник [Текст] : наук. пр. Нац. авіац. ун-ту / Нац. авіац. ун-т. - 

К. : [НАУ]. -  

   № 4 (41). - К., 2016. - 212 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ. 
 

Зі змісту: 

Конституційне та адміністративне право 

   Олійник О. В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України. – С. 72-78. 

 
 

Р 357396 

   31 
 

    Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство 

знань, як основи інноваційного розвитку України [Текст] : матеріали круглого 

столу, 27 квітня 2016 року / НДІ інформатики і права НАПрН України, НДІ 

правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Навч.-наук. 

центр інформаційного права та правових питань інформ. технологій, Ф-т соціології 

і права НТУУ "КПІ". - К. : [НДІІП НАПрН України, ННЦ інформ. права та прав. 

питань інформ. технологій ФСП НТУУ "КПІ"], 2016. - 183 с. - Бібліогр. наприкінці 

ст. - Текст кн. укр., рос. 
 

   Доповіді учасників даного «круглого» столу, що опубліковані у збірнику, можуть бути корисними для 

вчених, фахівців та експертів інформаційної та інноваційної сфер, науково-педагогічних працівників, 

аспірантів, докторантів, студентів ВНЗ, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими 

проблемами розвитку інформаційного суспільства та його трансформації в суспільство знань, а також 

реальними та потенційними наслідками цієї трансформації. 
 

 

Р 357370 

   34 
 

    Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві [Текст] : 

матеріали наук.-практ. конф., 01 квітня 2016 року / НДІ інформатики і права 

НАПрН України, Нац. ін-т стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Ф-т соціології і права Національного техн. 

ун-ту України "Київський політехн. ін-т". - К. : [НТУУ "КПІ" Політехніка], 2016. - 

150 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

   Подано матеріали з актуальних питань проблем захисту прав людини в 

інформаційному суспільстві. Доповіді учасників конференцій можуть бути 

корисними для вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери, науково-

педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів ВНЗ, а також усіх, хто цікавиться сучасними 

суспільно-правовими проблемами розвитку інформаційного суспільства.  

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9A.%20%D0%A1.
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С 21387 

   35 
 

    Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного 

суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Текст] : монографія / [Марина 

Ажажа, Олена Алейнікова, Володимир Бут та ін.] ; за заг. ред. Сергія Чернова, 

Валентини Воронкової, Віктора Банаха [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 603 с. - 

Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на с.: 597-602. Текст кн. укр., англ. 
 

Зі змісту: 

   Розділ 18. Основні напрями державної політики в інформаційній сфері та 

шляхи вирішення проблем національно-комунікативної безпеки. – С. 288-318. 

 

 

Р 357444 

    5 
 

    Старостина, Ольга Валентиновна.  

    Информационное обеспечение населения в условиях техногенных 

катастроф, социально-экологических и межгосударственных конфликтов 
(Кризисная информациология) [Текст] = Infoware of Population in Conditions of 

Anthropogenic Catastrophes, Socio-ecological and Interstate Conflicts (Crisis 

Informatiology) : учеб. пособ. / О. В. Старостина, О. В. Яновская, Д. А. Борисенко ; 

[под общ. ред. Б. Б. Самотокина] ; Киевский междунар. ун-т. - Винница : ФОП 

Барановская, 2015. - 95 с. - (Tempus). - Библиогр.: с. 91-93. 
 

Из содержания: 

                                               4. Информационное право 

                                               5. Пропаганда и информационные войны.    
 

 

 

Р 357376 

   34 
 

    Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в 

інформаційній сфері [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., 08 червня 2016 року / 

НДІ інформатики і права НАПрН України, Апарат Ради нац. безпеки і оборони 

України, Київський НДІ судових експериз М-ва юстиції України, Навч.-наук. центр 

інформаційного права та правових питань інформ. технологій ФСП НТУУ "КПІ". - 

К. : [НТУУ "КПІ" Вид-во "Політехніка"], 2016. - 201 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

   Подано матеріали з актуальних проблем юридичної відповідальності за 

правопорушення в інформаційній сфері. Для законодавців, учених, фахівців та 

експертів інформаційної сфери, науково-педагогічних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними 

суспільно-правовими проблемами розвитку інформаційного суспільства, а також прав людини в 

інформаційному суспільстві.  
 

 

Толюпа С. В. Управление защитой информации в информационных системах на основе системного 

анализа / С. В. Толюпа, В. С. Наконечный, М. М. Ковбель // Сучасний захист інформації. – 2016. – № 1. – С. 

60-64.  

                                                                                                                                                Р/2300 

 

В статье показано, что методологические основы управления защитой информации в сегменте локальной 

информационной системы, базируются на системном анализе и общих закономерностях построения систем 

управления, решение которых заключается в совокупности разработанных методов, принципов построения 

архитектуры системы управления защитой информации с интеллектуальной поддержкой организационно-

технического и оперативного управления, что позволяет принимать оперативные и обоснованные решения 

для обеспечения требуемого уровня защищенности информации. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Фаль О. М. Стандартизація у сфері безпеки інформаційних технологій / О. М. Фаль // Кибернетика и 

системный анализ. – 2017. – Т. 53,  № 1. – С. 91-98. – Текст рос. 

                                                                                                                                                Р/450 

 

Наведено огляд міжнародних стандартів, які розробляються у ПК 27 «Методи захисту ІТ» Об’єднаного 

технічного комітету 1 ISO/IEC «Інформаційні технології». Стандарти охоплюють криптографічні механізми, 

оцінку та тестування захищеності продуктів та інформаційних систем, контрзаходи і послуги безпеки. 

Розглянуто  як опубліковані стандарти, так і ті, що перебувають у процесі розроблення. 

    

 

Р 357098 

   1 
 

    Філософія інформаційно-комунікативного суспільства: теоретико-

методологічний контекст [Текст] : монографія / В. Г. Воронкова, О. В. Соснін, 

В. О. Нікітенко, М. Ю. Максименюк ; [за ред. В. Г. Воронкової] ; Запорізька 

держ. інженерна академія. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 276 с. - Бібліогр.: с. 238-

274. 
 

Зі змісту: 

Розділ 7. Проблеми зростаючої ролі інформаційно-комунікативної функції 

держави та шляхи вирішення проблем національної безпеки 

Вступ 

7.1. Основні напрямки державної політики в інформаційній сфері 

7.2. Проблеми зростаючої ролі інформаційно-комунікативної функції держави в умовах інформаційного    

       суспільства та шляхи їх вирішення 

7.3. Проблеми інформаційно-комунікативної безпеки держави 

7.4. Напрями удосконалення системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки 

7.5. Місце і роль освіти і науки у вирішенні проблем національної безпеки 

7.6. Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем  

       та технологій 

Висновки 

Список використаних джерел. 
 

 

Шатун В. Т. Інформаційна безпека – невід’ємна складова національної безпеки України / В. Т. Шатун, 

О. В. Гладун // Наукові праці Чорноморського держаного університету імені Петра Могили комплексу 

«Києво-Могилянська академія». Серія: Державне управління. – 2016. – Т. 267, Вип. 255. – С. 174-180. 
                                                                                                                                                  

Р/1886«Д» 

 

Акцентовано увагу на сучасному стані захищеності інформаційних ресурсів держави. Здійснено оцінку 

державної політики у сфері захисту інформації. Проаналізовано основні загрози національній безпеці в 

інформаційній сфері та заходи державної політики щодо її забезпечення.  
 

 

Р 358512 

   34 
 

    Шахбазян, Каріна Суремівна.  

    Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та 

приватно-правові аспекти) [Текст] = International-legal regulation of relations in the 

Internet: aspects of regulation by means of international public & private law : 

монографія / К. С. Шахбазян ; Центр інтелект. власності та передачі технологій 

НАН України. - К. : Фенікс, 2015. - 419 с. - Бібліогр.: с. 397-414. 

 

   У монографії досліджується міжнародне законодавство, «м’яке право», 

законодавство України, ЄС та його держав-членів, США, країн СНД у сфері 

регулювання відносин, пов’язаних з діяльністю в мережі Інтернет, зокрема визначаються міжнародно-

правові основи, а також суб’єкти міжнародно-правового регулювання Інтернет-відносин, досліджено 

діяльність міждержавних та неурядових міжнародних організацій у цій сфері, пов’язаного із захистом прав 

людини, боротьбою з кіберзлочинністю, запобіганню поширенню протиправної інформації в Інтернет та 

розвитком електронної комерції. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Шаховал О. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / О. Шаховал, І. 

Лозова, С. Гнатюк // Захист інформації. – 2016. – Т. 18,  № 1. – С. 57-65. 

                                                                                                                                                Р/1428 

 

У цій статті викладено дослідження сучасного рівня кібербезпеки в Україні, наведено приклади важливості 

її забезпечення. Проведено аналіз національних стратегій кібербезпеки держав Європи, Америки, Африки, 

Азії та Океанії, досліджено термін «кібербезпека» в контексті опрацьованих документів. Висвітлено 

проблеми сучасного вітчизняного законодавства, що регулює діяльність у сфері кібербезпеки. Також 

розглянуто причини виникнення перших стратегій кібербезпеки, простежено тенденції у сфері захисту 

кіберпростору. Відповідно до отриманих результатів запропоновано практичні рекомендації щодо створення 

національної стратегії кібербезпеки України. 
 

 

Юдін О. Система термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів / О. 

Юдін, С. Бучик  // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22,  № 3. – С. 289-296.  

                                                                                                                                                Р/1408 
 

У статті запропоновано систему термінів та визначень методології захисту державних інформаційних 

ресурсів у порівнянні з тими, що використовуються в керівних документах з питань захисту інформаційних 

ресурсів та введеними авторами в попередніх дослідженнях. 
 
 

Юдін О. Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних 

інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту / О. Юдін, С. Бучик // Захист інформації. – 2016. – 

Т. 18,  № 2. – С.107-114. 

                                                                                                                                                Р/1428 
 

Дана технологія базується на дослідженнях, які були проведені авторами раніше і пов’язана з вперше 

розробленою методологією побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам; 

проведеним аналізом світового дерева ідентифікаторів інформаційних ресурсів та місцем в ньому 

українського сегмента ідентифікаторів об’єктів; розробленою авторами структурно-логічною моделлю 

організації ієрархічної гілки кодів-вузлів українського сегмента ідентифікаторів об’єктів державних органів; 

розробленими моделями та принципами інформаційної безпеки, методами та моделями реалізації системи 

управління інформаційною безпекою державних інформаційних ресурсів; розробленими теоретичними 

основами та методологією аналізу ризиків дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів. 
 

 

 

Р 354646 

   004 
 

    Юдін, Олександр Костянтинович.  

    Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови класифікатора 

загроз [Текст] : [монографія] / О. К. Юдін, С. С. Бучик ; Національний авіаційний 

ун-т. - К. : [НАУ], 2015. - 214 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 178-192. 

 

   Проведено аналіз сучасного забезпечення захисту державних інформаційних 

ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах. Приділено значну увагу 

нормативно-правовому забезпеченню захисту державних інформаційних 

ресурсів. Докладно розкрито в авторській інтерпретації правові аспекти формування системи державних 

інформаційних ресурсів, а також введено нові терміни та визначення проблематики захисту державних 

інформаційних ресурсів. 

 

 

Юдін О. К. Класифікація загроз інформаційному  ресурсу ДПСУ на стадії модернізації / О. К. Юдін, М. 

А. Стрельбіцький  // Вісник Інженерної академії України. – 2016. – Вип. 4. – С. 166-170.  
 

                                                                                                                                                Р/1139 
 

При формуванні класифікатора загроз інформаційному ресурсу ДПСУ на стадії модернізації використано 

методологічний підхід на базі методу «подвійної трійки захисту». Наведені функціональні профілі 

загроз державним інформаційним ресурсам дозволять сформувати технологію та процедури захисту 

інформаційних ресурсів прикордонного відомства на стадії модернізації. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%B4%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Програмні системи захисту інформації 

 
Гнатюк С. Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів 

захисту інформації в системі урядового зв’язку / С. Гнатюк // Захист інформації. – 2016. – Т. 18,  № 2. – С. 

150-156. 

                                                                                                                                                Р/1428 
 

Робота присвячена питанням удосконалення математичних моделей оцінки надійності програмно-керованих 

засобів захисту інформації в Державній системі урядового зв’язку за рахунок встановлення та використання 

нових функціональних залежностей та аналітичних виразів і алгоритмів обчислення коефіцієнтів для 

підвищення точності прогнозування експлуатаційних показників. 
 
 

Гнатюк С. Є. Моделювання надійності програмного забезпечення програмно-керованих засобів 

зв’язку / С. Є. Гнатюк, Л. М. Сакович, Є. В. Рижов // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 

Серія: Технічні науки. – 2016. – № 1. – С. 106-111.  

                                                                                                                                                Р/431 
 

У статті досліджено наявні математичні моделі надійності програмних засобів та показано відсутність 

єдиної універсальної моделі і великий діапазон відхилення результатів моделювання при отриманні одних і 

тих же вихідних даних. Запропоновано математичні статистичну та динамічну моделі надійності залежно 

від умов фіксування відмов програмних засобів. 
 

 

Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер для розв’язування науково-технічних задач / О. М. 

Хіміч, І. М. Молчанов, В. І. Мова [та ін.] // Наука та інновації. – 2016. – № 5. – С. 17-31. 

                                                                                                                                                Р/1928 
 

Розроблено новий вітчизняний інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури 

Інпарком_рg, призначений для математичного моделювання процесів в оборонній галузі, галузях 

машинобудування, будівництва тощо. Створено інтелектуальне програмне забезпечення для 

автоматичного дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближеними 

даними різної структури. Реалізовано прикладне програмне забезпечення для математичного 

моделювання задач у будівництві, електрозварюванні та процесах фільтрації. 

 

 

Комплексный подход к оценке уязвимости коммерческих программных продуктов / О. В. Иванченко, 

А. П. Буланый, К. В. Смоктий, О. В. Гавриш // Системи та технології. – 2015. –  № 2. – С. 34-42. 

                                                                                                                                                Р/1378 

 

Рассмотрены актуальные вопросы оценки эффективности коммерческих программных продуктов по 

критерию уязвимости источников информации. Представлен комплексный подход, разработанный на 

основе использования известных информационных технологий, применение которого позволяет сравнивать 

соответствующие программные модули путем анализа и контроля их уровня защищенности от уязвимостей. 

В ходе исследований получены количественные оценки уязвимости различных программных продуктов. 

Результаты исследований представлены в графическом виде. 

 

 

 

Р 354454 

   004 
 

    Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем [Текст] : 

монографія / В. С. Яковина, Д. В. Федасюк, М. М. Сенів, О. О. Нитребич ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 220 с. : іл., табл. - 

Бібліогр.: с. 204-218. - Авт. на тит. арк. не зазнач. 

 

   Висвітлено питання, які стосуються моделей та методів оцінювання та 

прогнозування показників надійності програмних засобів з урахуванням їхньої 

складності та етапу життєвого циклу. Описано засоби підтримки прийняття рішень 

під час виробництва та уведення в експлуатацію програмних продуктів  із заданими  

                                           вимогами до надійності. 
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   004 
 

    Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків 

Чорнобильської катастрофи [Текст] : [матеріали XV Міжнар. наук. семінару, Київ - оз. Світязь, 4-8 липня 

2016 року] / [за наук. ред. М. М. Єрмошенка] ; Національна академія упр., Міжнародна академія 

інформатики. - К. : [Нац. акад. упр.], 2016. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 

 

Зі змісту: 

Секція 1. Інформаційні технології, системи управління та методи прийняття рішень 

   Семенов С. Г., Давыдов В. В., Мовчан А. В. Система формирования цифрового идентификатора 

программного обеспечения для защиты авторских прав. – С. 110-116. 

 

 

Шерстюк В. Г. Формальная модель текущей ситуации в задачах обеспечения безопасности облачных 

геолокационных систем / В. Г. Шерстюк, С. Н. Скорик // Проблеми інформаційних технологій. – 2016. – № 

1. – С. 148-154. 

                                                                                                                                                Р/2277 

 

 «Вопрос информационной безопасности может быть рассмотрен на примере облачных геолокационных 

сервисов. Одним из наиболее распространенных программных продуктов в данной сфере приложений 

является облачный сервис  ArcGis Online [8]». 
 
 

Яковина В. С. Аналіз математичних моделей розподілу зусиль тестування для оцінювання надійності 

програмного забезпечення з урахуванням  недосконалого відлагодження / В. С. Яковина, В. А. 

Мацелюх, О. О. Нитребич // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. –  № 3. – С. 93-99.  

                                                                                                                                                Р/1769 

 

Ряд моделей надійності програмного забезпечення з урахуванням недосконалого відлагодження базуються 

на функції розподілу зусиль тестування. В цій статті здійснено огляд найвідоміших математичних моделей 

розподілу зусиль тестування та проведено їх порівняльний аналіз з використанням двох емпіричних наборів 

даних.  

 

Телекомунікаційні мережі  

та інформаційно-комунікаційні технології 
 

 

Авдєєва Г. К. Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю / Г. К. Авдєєва 

// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2016. – Вип. 1. – С. 

268-277. 

                                                                                                                                                  Р/999 
 

Статтю присвячено питанням використання спеціальних знань у боротьбі з найбільш поширеними видами 

комп’ютерних злочинів і способам виявлення їх слідів. Наведено приклади успішного розслідування 

шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Проаналізовано сліди 

комп’ютерних злочинів у вигляді результатів роботи антивірусних і тестових програм. Запропоновано 

способи виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж і баз даних. 
 
 

Бараннік В. В. Метод підвищення стійкості відеоконтенту до кібернетичних атак у 

інфокомунікаційних системах / В. В. Бараннік, С. А. Підлісний // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22, № 2. 

– С. 123-130. – Текст рос. 

                                                                                                                                                Р/1408 
 

Обгрунтовується важливість застосування відеоінформаційного ресурсу (ВІР).  Проводиться аналіз впливу 

кібернетичних загроз на втрату категорій інформаційної безпеки ВІР. Вказується на наявність проблемних 

недоліків для методів протидії кібернетичним атакам. Аргументується необхідність створення методу 

підвищення стійкості ВІР до DDoS-атак в інфокомунікаційних системах в режимах, коли кібератаки не 

виявлені або замасковані. 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

 

С 21068 

   004 
 

    Басюк, Тарас Михайлович.  

    Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем [Текст] : навч. 

посібник / Т. М. Басюк, П. І. Жежнич ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : 

Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 428 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 413-416. 

 

Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних мультимедійних 

інформаційних систем, які формують інформаційну складову сучасного 

суспільства. Розкрито особливості понять «мультимедійна система», 

«мультимедійний продукт»,   «мультимедійні мережі та сервіси»,   «мультимедійне  

програмне забезпечення». 

 

 

Бойчук В. О. Метод ідентифікації протидій атакам на комп’ютерні системи на базі ієрархічної 

темпоральної пам’яті / В. О. Бойчук, А. А. Бойчук, К. С. Герасимчук // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 4. 

– С. 68-73. 

                                                                                                                                                Р/2063 

 

У статті розглянуто недоліки сигнатурного методу та методу пошуку аномалій в ідентифікації атак на 

комп’ютерні системи. Запропоновано класифікацію елементів комп’ютерних систем для ідентифікації атак, 

яка складається з множин сенсорів і рецепторів. На її основі сформовано графічний образ двійкових вхідних 

даних. 

 

 

Ведмідь Т. За лаштунками видимого Інтернету / Т. Ведмідь // Бизнес и безопасность. – 2016. –  № 6. – С. 

23-29.  

                                                                                                                                                Р/1070 

 

Темна павутина – цим терміном позначають сукупність веб сайтів, видимих публічно, але які при цьому 

мають прихований ІР-адрес сервера, на якому вони розміщуються. Такі сайти можуть відвідувати всі веб-

користувачі, але з’ясувати, хто є їх автором, дуже складно. У той же час,  на подібні сайти неможливо 

потрапити, використовуючи популярні пошукові системи. 

 

 

Дорогий Я. Ю. Розподіл ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з використанням хмарних технологій / 

Я. Ю. Дорогий // Электроника и связь. – 2016. – Т. 21,  № 1. – С. 42-49. 

                                                                                                                                                Р/1325 
 

У статті розглянуті питання щодо розподілу ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з використанням 

хмарних технологій, визначення параметрів для формування критерію оптимальності управління критичною 

ІТ-інфраструктурою. Запропонований критерій оптимальності управління чітко визначає умови 

функціонування критичної ІТ-інфраструктури. 

 

 

С 21316 

   004 
 

    Дужий, В. І.  

    Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки 

інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною 

диверсністю [Текст] = Information Technologies to Ensure Functional Safety 

Information and Control Systems with Architecture and Technology of Diverity : 

[монографія] / В. І. Дужий ; за ред. В. С. Харченка ; Нац. аерокосмічний ун-т імені 

М. Є. Жуковського "ХАІ", Каф. комп'ютерних систем та мереж. - [К.] : [Юстон], 

2015. - 216 с. : рис.: 30, табл.: 16. - (Проект TEMPUS - GREENCO 530270-TEMPUS-

1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Green Computing and Communication). - Бібліогр.: с. 

162-179 (153 найм.). - Текст кн. укр., англ. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%86.
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   Монографія базується на результатах дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук (PhD) у галузі зеленого і безпечного комп’ютинга і комунікацій (спеціальність 

05.13.06 – інформаційні технології). Присвячена розробленню інформаційної технології забезпечення 

функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем (ІУС), яка базується на створенні нової  моделі 

та методу виробу раціональних варіантів використання архітектурно-технологічної диверсності (АТД).  

 
 

 

 

С 21314 

   32  

    

    Електронний парламент України: досвід створення [Текст] : наукове видання 

/ [Баран Л. Б., Вишневський В. В., Гуляєв К. Д. та ін.] ; НАН України, Ін-т 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Ін-т кібернетики імені В. 

М. Глушкова [та ін.]. - К. : [Юстон], 2015. - 452 с. : рис., табл. -  Авт. зазнач. на 

звороті тит. арк. 
 

    Подано узагальнення багаторічного досвіду українських вчених, які працюють у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій, кібернетики, математики, 

системного аналізу та за суміжними напрямками наукових досліджень, зі 

створення інформаційно-аналітичних систем для підтримки законотворчого 

процесу. Розглянуто організацію державного управління на основі створеної вітчизняної інтегрованої 

інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент» (ПАСЕП) з використанням глобальної 

інформаційної мережі, що забезпечує функціонування певних органів в режимі реального часу та реалізує 

принципи максимально простого і доступного спілкування громадянина з органами влади для вирішення 

важливих питань державної політики. 

 

 

 

Р 358150 

   327 
     

    Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження [Текст] : 

монографія / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков, І. І. Погорська, Н. О. Піпченко ; Ін-т 

міжнар. відносин Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - К. : Центр вільної 

преси, 2016. - 456 с. - (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). - Бібліогр.: 

с. 433-454.  - Парал. тит. арк. англ. Авт. на обкл. не зазнач. 

 

Зі змісту: 

Глава 4. Міжнародна комунікація у зовнішній політиці США: концепції і 

практика (Н. О. Піпченко) 

                                                1. Міжнародна комунікація як інструмент зовнішньополітичної діяльності 

                                                2. Віртуальна дипломатія як складова міжнародної комунікації 

                                                3. Міжнародна інтернет-комунікація США: від віртуальної дипломатії до   

                                                    соціальних медіа 

                                                4. Вплив міжнародної комунікації на зовнішньополітичну діяльність США. 

 

 

 

Иванов М. Безопасность в социальных сетях / М. Иванов // Бизнес и безопасность. – 2016. –  № 5. – С. 26-

29.  

 

                                                                                                                                                Р/1070 

 

Главное преимущество социальных сетей – это возможность людей расширять свой кругозор, общаясь с 

огромным количеством различных людей, с которыми они бы никогда не смогли пересечься вне сети. Но 

все эти интернет ресурсы несут огромную опасность – нарушают право человека на конфиденциальность 

персональных данных, которые они указывают при заполнении профиля. 
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Р 357185 

   621.39 

 

"Інфокомунікації - сучасність та майбутнє", міжнародна науково-практична конференція (6 ; 2016 ; 

Одеса). 
    Шоста міжнародна науково-практична конференція "Інфокомунікації - сучасність та майбутнє", 

27-28 жовтня 2016 року [Текст] : збірник тез / Одеська нац. акад. зв'язку імені О. С. Попова : [в 3-х ч.]. - О. : 

ОНАЗ, 2016. -  

   Ч. 2. - О., 2016. - 108 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

 

Секція 3. Інформаційні мережі та технології 

   Железнов С. А. Управління інформаційною безпекою: алгоритм сертифікації системи інформаційної 

безпеки. – С. 12-15. 

   Кіхай Л. І., Кіхай Ф. І. Питання захисту від несанкціонованого доступу до лінійних споруд оптичних 

мереж зв’язку. – С. 30-31. 

      Саввов И. С. Анализ процесса аудита системы информационной безопасности предприятия. – С. 79-

81. 

 

 

 

Р 357186 

   621.39 

 

"Інфокомунікації - сучасність та майбутнє", міжнародна науково-практична конференція (6 ; 2016 ; 

Одеса). 
    Шоста міжнародна науково-практична конференція "Інфокомунікації - сучасність та майбутнє", 

27-28 жовтня 2016 року [Текст] : збірник тез / Одеська нац. акад. зв'язку імені О. С. Попова : [в 3-х ч.]. - О. : 

ОНАЗ, 2016. -  

   Ч. 3. - О., 2016. - 152 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

 

Секція 6. Інформаційна безпека 

   Защолкін К. В.,  Іванова О. М. Поширення методу вбудування цифрових водяних знаків F5 на LUT-

орієнтовані інформаційні контейнери. – С. 111-114. 

   Стрельницький О. О. Захист інформації в системі контроля використання повітряного простору. – 

С.114-116. 

   Сальник С. В. Імітаційне моделювання мобільних радіомереж класу MANET з урахуванням 

особливостей методів виявлення вторгнень. – С. 117-119. 

   Примаченко В. І. Апаратне та програмне забезпечення програмно керованого радіо. – С. 120-122. 

   Сальник С. В., Сальник В. В. Методика розробки методів виявлення та запобігання вторгнень в 

мобільних радіомережах класу MANET. – С. 122-124. 

   Цвілій О. О., Приходько Ю. О., Сіренко О. А. Дослідження стандартів інформаційної безпеки для 

органів оцінки відповідності з міжнародним визнанням. – С. 124-126. 

 

 

 

Р 357855 

   004 
 

    Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж [Текст] 

: монографія / Александер М. Б., Балабан С. М., Карпінський М. П. [та ін.] ; 

Тернопільський нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя. - Т. : [ТНТУ імені Івана Пулюя], 

2016. - 160 с. : рис. - Бібліогр.: с. 127-157. 
 

   У монографії здійснено  аналіз загроз інформаційним ресурсам які обробляються 

в системах з використанням безпроводових сенсорних мереж. Описано прості та 

ефективні методи контролю та візуалізації параметрів, що характеризують роботу 

сенсорної мережі. Здійснено організацію контролю та візуалізації  параметрів 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20-%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%286%20;%202016%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20-%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%286%20;%202016%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20-%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%286%20;%202016%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20-%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%286%20;%202016%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
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сигналів інформаційних вузлів, які являються складовими частинами мережі, створюють і використовують 

засоби моделювання безпроводових сенсорних мереж. Обгрунтовано доцільність використання кластерної 

моделі зі симплексним покриттям його поля для візуалізації областей трансформації сенсорів, сигнали яких 

зазнали атак. Реалізовано аналітичний метод дослідження зміни параметрів сигналів з використанням 

геометричних моделей в основі побудови яких використано чотири точкові симплекси. Доведено 

доцільність використання аналітичного методу для дослідження зміни сили сигналів інформаційних вузлів. 

Запропоновані методи моделювання допоможуть суттєво зменшувати час і фінансові затрати на 

розроблення апаратного і програмного забезпечення мереж порівняно з використанням реальних пристроїв. 
 

 

 

Р 357092 

   004 
 

    Касилов, Олег Викторович.  

    Компьютерные сети [Текст] : учеб. пособ. для студентов специальности 

"Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии" / О. В. Касилов, В. 

С. Бреславец ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехн. ин-т". - Х. : Типография 

Мадрид, 2016. - 206 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 204-205. 

 

Из содержания: 

     7. Основы безопасности  

        7.1. Сетевые угрозы 

                                                   7.2. Методы атак 

                                                   7.3. Политика безопасности  

                                                   7.4. Использование межсетевых экранов. 

 

 

Колісник О. В. Метод управління надійністю комп’ютерної мережі великого масштабу / О. В. 

Колісник, Д. С. Колісник // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. –  № 3. – С. 73-80. – Текст 

рос. 

                                                                                                                                                Р/1921 

 

Запропоновано класифікацію мережних відмов, архітектура системи аналізу стану мережних вузлів, метод 

управління надійністю критичних вузлів на основі динамічного програмування Беллмана. Дано 

рекомендації щодо подальшого розвитку запропонованих методів і алгоритмів. 

 

 

 

Р 357450 

   004 
 

    Комп'ютерні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / [Н. М. Єршова, К. 

В. Меркулова, О. М. Шибко, Л. Ю. Кривенкова] ; під заг. ред. Єршової Н. М. - Д. : 

ПДАБА, 2015. - 172 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 168-169. - Авт. зазнач. на звороті 

тит. арк. 

 

   Викладаються теоретичні основи комп'ютерної схемотехніки, комп'ютерних 

мереж, WEB-технологій, WEB-дизайну та крос-платформного програмування. 

Розглядаються елементи програмування на мовах Java, JavaScript та  HTML. 

 

 

 

Коник Р. С. Методика підвищення живучості комп’ютерних мереж / Р. С. Коник  // Сучасний захист 

інформації. – 2016. –  № 3. – С. 40-47. 

                                                                                                                                                Р/2300 

 

У «глобальному суспільстві ризику» виникають нові вимоги до безпеки технічних систем, які включені у 

ланцюги життєзабезпечення, пов’язані безпосередньо з  повсякденною діяльністю людей. Уже на 

початковому етапі розробки та впровадження цих систем потрібно якомога правильніше визначатися з 

цілями й необхідним рівнем безпеки, спрогнозувати можливі втрати у разі виникнення нештатних ситуацій, 

мати можливість попереджувати розвиток небезпечних станів системи, спланувати способи відновлення 

функціонування або «безпечну зупинку». 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Корченко О. Аналіз сучасних засобів створення пристроїв вібраційного впливу на інформаційні 

системи критичної інфраструктури / О. Корченко, І. Терейковський, Є. Косюк // Захист інформації. – 

2016. – Т. 18,  № 2. – С.124-132. 

                                                                                                                                                Р/1428 

 

Проаналізовані  методи та засоби інфразвукового впливу на комп’ютерні апаратні засоби критичної 

інфраструктури. 
 
 

Мазовский В. Сети бесшовного резервирования / В. Мазовский // Мир Автоматизации. – 2016. – № 3. – С. 

40-42.  

                                                                                                                                                Р/2214 

 

Отказоустойчивость сети Ethernet на сегодняшний день является насущной необходимостью, и 

популярность протокола MRP, а также производных от него – прямое тому доказательство. Эти протоколы 

обеспечивают восстановление сети за определенное время, которое зависит от размера сети, количества 

узлов, топологии и реализации протокола тем или иным производителем. 
 

 

 

Р 358279 

   070 
 

    Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент [Текст] : зб. 

наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та 

міжнародних відносин, Каф. міжнар. інформації. - Чернівці : ЧНУ. 

   Вип. 3-4. - Чернівці, 2016. - 248 с. 

 

   До спареного (ІІІ і ІV) випуску збірника увійшли статті науковців і молодих 

дослідників, присвячені актуальним проблемам сучасного інформаційного 

суспільства, зокрема практичним питанням розвитку медіасфери, а також 

підготовки управлінців у сфері медіакомунікацій. 

 

 

 

Р 358028 

   629.7 
 

    Моделі застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій на 

основі безпілотних авіаційних комплексів у надзвичайних ситуаціях [Текст] : 

монографія / І. С. Романченко, С. Л. Данилюк, С. М. Чумаченко [та ін.] ; за заг. 

ред. І. С. Романченка, О. І. Лисенка, С. М. Чумаченка ; Центральний НДІ 

Збройних Сил України, Укр. НДІ Цивільного Захисту, Ін-т телекомунікаційних 

систем Національного техн. ун-ту України "Київський політехн. ін-т імені Ігоря 

Сікорського", Національний авіаційний ун-т. - К. : [НАУ], 2016. - 332 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. на тит. арк. не зазнач. 

 

   У монографії розглянуто методи, моделі та способи застосування інформаційно-телекомунікаційних 

технологій на основі безпілотних авіаційних комплексів для вирішення завдань попередження, моніторингу 

та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

 

 

Мясіщев О. А. Аналіз захищеності комп’ютерних мереж на основі побудови дерева атак / О. А. 

Мясіщев, О. О. Мартинюк, Н. М. Гіневська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Технічні науки. – 2016. –  № 5. – С. 243-246. 

                                                                                                                                         Р/1055«Т» 

 

У статті розглядається аналіз захищеності комп’ютерних мереж на етапах проектування і експлуатації (а 

також програмні засоби для його автоматизації). Описані основні етапи базового аналізу захищеності, 

методи аналізу ризиків, які дозволяють провести оцінку на базовому рівні. Також описана топологія 

комп’ютерної мережі у вигляді гіперграфа та представлений зв’язок між хостами у вигляді матриць. 
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Наумовець А. Г. Внесок Національної академії наук України в інноваційний розвиток України / А. Г. 

Наумовець // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 19-24.  

                                                                                                                                                  Р/250 

 

Виступ на Сесії Загальних зборів НАН України та урочистому засіданні, присвяченому 25-й річниці 

референдуму про незалежність України (14 грудня 2016 р.). Зроблено короткий ретроспективний екскурс і 

наведено результатів діяльності НАН України у сфері інновацій за останні 25 років, у тому числі за 

напрямком інформатика та інформаційні технології.  

 

 

Одарченко Р. Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж / Р. 

Одарченко, В. Гнатюк // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 143-149.  

                                                                                                                                                Р/1408 

 

У даній роботі проаналізовано еволюцію стільникових мереж зв’язку від 1-го до 5-го поколінь. Крім того, 

були проаналізовані системи безпеки цих мереж і також була показана їх еволюція. Більш детально були 

розглянуті можливі технічні рішення для систем безпеки найсучасніших на даний час мереж LTE. 

 

 

Платоненко А. В. Загрози інформаційної безпеки для користувачів сучасних мобільних пристроїв та 

засоби їх захисту / А. В. Платоненко // Сучасний захист інформації. – 2017. – № 1. – С. 128-132. 

                                                                                                                                                 Р/2300 

 

Розглянуто вразливості сучасних мобільних пристроїв з використанням високошвидкісних мобільних 

мереж. 

 

 

Р 352696 

  621.39 

 

   Попов, Валентин Іванович 
    Англо-Російсько-Український словник [Текст] : акроніми та скорочення у сфері 

телекомунікаційних та інформаційних технологій (більше 15 000 скорочень) / В. І. Попов, А. І. Семенко, 

А. О. Лунтовський ; Держ. ун-т телекомунікацій : [в 2-х т.]. - К. : [ДУТ, Видавництво ПВП "Задруга"], 2015.  

   Т. 1 : [A-N]. - К., 2015. - 768 с. : табл. - Обкл. англ. Текст кн. укр., рос., англ. 

 

   В Україні існує постійна потреба в удосконаленні і розвитку термінології у галузі телекомунікацій та 

інформаційних технологій, поданої саме українською мовою, з метою запобігання небезпеки засмічення 

мови «жаргонізмами» та для адекватного перекладу з дотриманням міжнародних стандартів. Перший том 

поданого словника містить термінологію з першої літери А по літеру N (включно) з наступних галузей 

знань: електроніка; лінії зв’язку; телекомунікації та радіозв’язок; мережі та їх сервіси; сучасні технології 

передачі і мультиплексування сигналів. 

 

 

 

Р 352697 

   621.39 

 

   Попов, Валентин Іванович 
    Англо-Російсько-Український словник [Текст] : акроніми та скорочення у 

сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій (більше 15 000 

скорочень) / В. І. Попов, А. І. Семенко, А. О. Лунтовський ; Держ. ун-т 

телекомунікацій : [в 2-х т.]. - К.: [ДУТ, Видавництво ПВП "Задруга"], 2015. - 

   Т. 2: [O-Z]. - К., 2015. - 383 с. : табл. - Обкл. англ. Текст кн. укр., рос., англ. 

 

   Другий том словника містить термінологію з  літери О по літеру Z (включно). 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рибалка А. В. Аналіз методів технологій стиснення інформації в телекомунікаційних системах / А. В. 

Рибалка, Ю. В. Хмельницький // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 

– 2016. –  № 5. – С. 160-162. 

                                                                                                                                         Р/1055«Т» 

 

У статті розглядаються питання аналізу технологій стиснення інформації для розв’язання задач дослідження 

та удосконалення оптимального представлення інформації в телекомунікаційних системах за критеріями 

прийнятної якості наданих послуг. Забезпечення необхідної якості передачі інформації є важливою та 

складною проблемою в системах телекомунікації, адже за допомогою показників якості та коректності 

передачі даних оцінюється необхідна якість наданих послуг споживачам. 

 

 

Сальник С. В. Метод виявлення вторгнень в мобільних радіомережах класу MANET на основі 

нечіткої бази знань / С. В. Сальник, В. В. Сальник, Я. А. Стемпковська // Наука і техніка Повітряних Сил 

Збройних Сил України. – 2016. –  № 4. – С. 93-98. 

                                                                                                                                                Р/2266 

 

В статті представлено метод виявлення вторгнень в мобільних радіомережах класу MANET на основі 

нечіткої бази знань, який ґрунтується на нейро-нечіткій моделі ANFIS. Розробка методу полягала в: 

модифікації моделі ANFIS для застосування її в мобільних радіомережах класу MANET, проведенні 

самонавчання бази знань методів виявлення вторгнень, покращенні можливостей конкурування та навчання 

нейронів мережі, підрахунку потенціалу нейронів мережі, застосуванні нейрон-нечіткого алгоритму. 

 

 

Сєвєрінов О. В. Аналіз загроз персональним даним в мобільному пристрої під час використання 

різноманітних додатків / О. В. Сєвєрінов // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. –  № 4. – С. 42-

45. 

                                                                                                                                                Р/1903 

 

Стаття присвячена аналізу сучасних загроз персональним даним в мобільних пристроях. Основна увага 

приділяється питанню захищеності інформації, яка зберігається та функціонує в Android-пристроях. 

 

 

Сергієнко І. В. Комп’ютерні технології і науково-технічний прогрес / І. В. Сергієнко // Вісник 

Національної академії наук України. – 2016. – № 11. – С. 56-75.  

                                                                                                                                                Р/250 

 

У статті розглянуто проблеми, пов’язані з розробленням сучасних комп’ютерних технологій. Відзначено 

важливу роль, які відіграють при цьому  математичне моделювання, методи оптимізації,  алгоритмічні мови 

програмування, методологія захисту інформації в системах, досконалість сучасних комп’ютерів, на яких 

реалізуються комп’ютерні технології. Наведено короткий аналіз основних розробок у цій галузі, здійснених 

за останні 5–7 років ученими Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН  України. 

 

 

 

Р 356413 

   004 
 

    Снігур, Анатолій Васильович.  

    Основи роботи в Internet [Текст] : навч. посіб. / А. В. Снігур, І. Р. Арсенюк, І. С. 

Колесник ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 105 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 104 (11 назв). 

 

   Розглядуються структура, типи підключення та можливості налагодження 

глобальної мережі. Аналізуються архітектура клієнт-сервер, процеси відкриття і 

перегляду Web-сторінок, інтерфейс та можливості програми Microsoft Office Outlook, 

процеси отримання та відправлення повідомлень. Описано способи зберігання інформації на жорсткому 

диску та дискетах тощо, зберігання посилань, а також мережева етика або правила хорошого тону в Internet. 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 357087 

   621.3 
 

    Сучасні проблемиі досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій 

[Текст] : тези доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя / Українська 

федерація інформатики, Запорізький нац. техн. ун-т, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.]. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], 2016. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

5 секція «Безпека інформаційно-комунікаційних систем» 

   Бабаш А. В., Квашнин В. О., Тарасов А. Ф. Способы защиты передаваемых данных с использованием 

специализированного протокола. – С. 229-230. 

   Воскобойник В. А., Касьяненко Е. Н. Метод противодействия утечке информации по скрытым 

каналам, основанным на изменении длин передаваемых пакетов. – С. 231-232. 

   Воскобойник В. А., Триш Ю. С. Исследование моделей и алгоритмов биометрической аутентификации 

пользователей информационных систем по инфракрасному изображению сосудистого русла. – С. 233-

234. 

   Карпуков Л. М., Щекотихин О. В., Савченко Д. К. Защита ВОЛС на рубеже прокладки ВОК. – С. 234-

236. 

   Карпуков Л. М., Щекотихин О. В., Савченко Д. К. Защита информации в ВОСПИ. – С. 236-238. 

   Козіна Г. Л., Гальченко А. В. Дослідження властивостей алгоритмів заперечуваного шифрування. – С. 

238-240. 

   Неласа Г. В., Верещак М. І. Розпаралелювання та порівняльний аналіз методів дискретного 

логарифмування на GPGPU. – С. 240-241. 

   Неласа Г. В., Сидоренко Т. С. Розробка паралельних моделей протоколів квантової криптографії під 

технологію GPGPU. – С. 242-243. 

  

 

Б 17922 

   621.39 
    

    "ТАК": телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології [Текст] : збірка доп. 

Міжрегіональної наук.-практ. конф. молодих учених, Красноармійськ, 16-17 листопада 2015 р. / [відп. ред. 

А. А. Зорі] ; ДВНЗ "Донецький нац. техн. ун-т". - Красноармійськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2015. - 265 с. : граф., 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.   

 

Зі змісту: 

Секція 1. Телекомунікації, електроніка, радіоелектронні пристрої 

   Лебединський М. О., Мащенко А. Г., Бойко В. В. Безпека Wi-Fi мереж. – С. 75-79. 

 

 

 

Торошанко Я. І. Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості 

складних систем /  Я. І. Торошанко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. –  № 3. – С. 31-

36. 

                                                                                                                                                Р/1921 

 

Представлені аналітичні вирази для визначення однопараметричної і багатопараметричної чутливості 

складних систем. Показана доцільність використання математичного апарату аналізу чутливості складних 

систем в задачах управління перевантаженнями в комп’ютерних  телекомунікаційних мережах шляхом 

адаптивного передбачуваного управління мережею. 

 

 

Федухин А. В. Доказательство безопасности компьютерных систем / А. В. Федухин, Ар. А. Муха, Н. В. 

Сеспедес Гарсия // Математичні машини і системи. – 2016. – № 3. – С. 93-101.  

                                                                                                                                                Р/1052 

 

Стаття присвячена питанням безпеки комп’ютерних систем критичного застосування. Розглянуто способи 

доказу функціональної безпеки, наводяться необхідні поняття і визначення. 
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Чуприн В. Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет / В. Чуприн, В. 

Вишняков, М. Пригара // Захист інформації. – 2016. – Т. 18,  № 4. – С. 323-335. 

                                                                                                                                                Р/1428 

 

У системах опитування або голосування через мережу Інтернет з метою забезпечення умов для вільного 

висловлювання думки опитуваних необхідно збереження таємниці голосів. Для цього використовують 

криптографічний захист інформації, який потребує генерування випадкових чисел. Вкрай бажано, щоб ці 

числа були дійсно, а не псевдовипадковими. У даній роботі пропонується механізм отримання дійсно (не 

псевдо) випадкових чисел на будь-яких клієнтських вузлах мережі Інтернет без додаткових програмних 

засобів або фізичних пристроїв. 

 

 

 

С 21318 

   004 
 

    Яновська, О. В.  

    Моделі й метод надання доступу до сервісів розподіленої хмарної системи 

[Текст] = Models and Methods for Services Provision in a Distributed Cloud System : 

[монографія] / О. В. Яновська ; за ред. В. С. Харченка ; Нац. аерокосмічний ун-т 

імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т", Каф. комп'ютерних систем 

та мереж. - [К.] : [Юстон], 2016. - 210 с. : мал.: 85, табл.: 23. - (Проект TEMPUS - 

GREENCO 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Green Computing and 

Communication). - Бібліогр.: с. 178-192 (123 найм.). - Текст кн. укр., англ. 

 

      Монографія базується на результатах дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук (PhD) у галузі зеленого і безпечного комп’ютинга і комунікацій (спеціальність 

05.13.06 – інформаційні технології). Присвячена розробленню моделей і методу надання доступу до ресурсів 

однорангової розподіленої хмарної системи з необхідним рівнем якості обслуговування. Пропонуються 

моделі доступності сервісів хмарних систем з клієнт-серверною й одноранговою розподіленою мережною 

архітектурою. 

 

 

Яцків Н. Г. Перспективи використання технології блокчейн в мережі Інтернет речей / Н. Г. Яцків, С. В. 

Яцків // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – № 1. – С. 98-102. 

 

Р/1051 

 

Розкрито потенційні переваги та виділено проблеми, які необхідно вирішити для ефективного використання 

даної технології в середовищі Інтернет речей. 

 

 

Інформаційне протиборство у воєнних конфліктах. 

Інформаційно-психологічна безпека 

 
Ведмідь Т. Практичні поради до узабезпечення від негативних та ворожих впливів у соціальних 

мережах / Т. Ведмідь // Бизнес и безопасность. – 2016. –  № 4. – С. 17-25.  

                                                                                                                                                Р/1070 

 

Користування Інтернетом у добу соціальних медіа чи, як її ще називають, Web 2.0 несе в собі багато загроз 

для користувачів Інтернету. Ми більш детально в цій статті зупинимося на двох групах загроз: загрози для 

дітей та загрози для держави, особливо в контексті російської агресії. 

 

 

Гізун А. Аналіз сучасних теорій інформаційно-психологічних впливів в аспекті інформаційного 

протиборства / А. Гізун, В. Гріга // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22,  № 3. – С. 272-282.  

                                                                                                                                                Р/1408 

 

Проаналізовано моделі та концепції здійснення  інформаційно-психологічного впливу, захисту від нього, 

моделі виявлення психологічних та інформаційних атак, життєві цикли інформаційного протиборства. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.
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С 21264 

   339 
 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 3 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1190 с. : граф., табл. - ). - Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 

Європейські цінності глобального економічного простору 

   Миронець С. М. Психологічне забезпечення діяльності Міжнародних гуманітарних місій в контексті 

транскордонної безпеки. – С. 1049-1058. 

 

 

 

Р 357067 

   32 
 

    Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, 

інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою [Текст] : аналіт. доп. / [Бевз Т. А., Кармазіна М. 

С., Ротар Н. Ю. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. 

Ф. Кураса, 2015. - 193 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. у змісті та на с. 192. 

 

Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи «Донбас у системі 

інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з 

антиукраїнською пропагандою», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І.Ф.Кураса НАН України  у 2015 році. Внаслідок виконання проекту досліджено регіональні особливості 

Донбасу, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою у системі інформаційної 

безпеки держави. 

 

 

 

 

Р 358271 

   355 
 

    Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері [Текст] : монографія / 

Пєвцов Г. В., Гордієнко А. М., Залкін С. В. [та ін.]. - Х. : [Вид-вець Рожко С. Г.], 

2017. - 276 с. - Бібліогр. : с. 265-275. 

 

   У монографії представлена характеристика воєнних конфліктів ХХІ століття, 

проведений аналіз інформаційного протиборства у локальних війнах та воєнних 

конфліктах останнього часу, гібридної війни як нової форми воєнного конфлікту та 

технології «кольорових революцій». Представлена структура, функції та завдання 

органів управління інформаційно-психологічної боротьби в збройних силах 

провідних країн світу. Запропоновано загальні підходи до планування та проведення інформаційно-

психологічних операцій та погляди щодо розвитку інформаційно-психологічної боротьби у Збройних Силах 

України. 

 

 

 

Качинська К. А. Засоби Інтернет-комунікацій як важливий інструмент масової  маніпуляції 

свідомістю / К. А. Качинська // Інформація і право. – 2016. – № 4. – С. 71-84. 

                                                                                                                                                 Р/844 

 

У статті проаналізовані найпоширеніші методи маніпулювання свідомістю особи, суспільства та держави та 

використання з цією метою різних засобів Інтернет-комунікацій. 
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Кирилов В. Використання Інтернету терористичними організаціями в сучасному світі / В. Кирилов // 

Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2016. – № 3. – С. 90-93.  

                                                                                                                                                Р/990 

 

Здійснено аналіз та характеристику терористичних сайтів, з’ясовано хто виступає  об’єктом інформаційного 

тероризму і чому саме Інтернет є настільки привабливим для терористичних організацій. Проаналізовано, 

якими методами і механізмами користуються терористичні угрупування для досягнення власної цілі і 

подальшого залучення несвідомих людей до своїх терористичних лав. Також пропонуються заходи з 

протидії використання терористичними угрупуваннями мережі Інтернет. 

 

 

 

Р 357657 

   327 
 

    Почепцов, Георгій Г.  

    Сучасні інформаційні війни [Текст] / Георгій Почепцов. - 2-е вид., допов. - К. : 

Києво-Могил. акад., 2016. - 504 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.   

 

   У книжці Георгія Почепцова, відомого фахівця в галузі інформаційної війни, 

системно викладено історію виникнення і розвитку методології 

інформаційних воєн та розкрито різницю між американською, британською і 

російською моделями. Вперше вводиться поняття смислової війни, розглядається її 

роль у сучасному світі. 

 

 

Рижук О. Поняття інформаційних та гібридних війн в умовах глобалізації / О. Рижук // Освіта регіону. 

Політологія. Психологія. Комунікації. – 2016. – № 3. – С. 84-89.  

                                                                                                                                                Р/990 

 

   Наведено ряд визначень щодо поняття «інформаційна війна», які даються провідними науковцями. 

   Зазначено, що в сучасному світі існують потужні види зброї, що роблять класичні війни вкрай 

небезпечними як для самого агресора, так і для усього світу. 

   Проаналізовано поняття «гібридна війна». Вказано на дії Росії щодо України під час активної фази 

гібридного протистояння. 

 

 

 

 

С 21368 

   355 
     

    Світова гібридна війна: український фронт [Текст] : [монографія] / [В. П. 

Горбулін, Г. М. Яворська, О. І. Їжак та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбуліна ; 

Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2017. - 496 с. - Бібліогр. у 

виносках. -  Авт. зазнач. на початку ст. 

 

   У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту 

стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально 

досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти 

України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – 

як новітній вид глобального протистояння.  Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових 

інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності. Детально розглянуто причини та 

передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної 

війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, 

інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими 

напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що 

відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних 

безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%93
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Скляренко О. О. Новітні технології як елемент в формуванні безпеки / О. О. Скляренко // Проблеми 

науки. – 2016. – № 2. – С. 44-51. 

                                                                                                                                                Р/1101 

 

Проведено стислий аналіз досвіду та ситуації в сфері новітніх технологій (нанотехнологій та 

наноіндустрії) провідних країн світу та їх значення у сфері обороноздатності. Проаналізовано та 

продемонстровано перші вдалі вітчизняні кроки в сфері нанодіяльності. 

 

 

Трансформація парадигм захисту інформації, інформаційної та соціально-психологічної безпеки 

(Частина 1) / С. О. Гнатюк, В. О. Гнатюк, В. Г. Кононович, І. В. Кононович  // Інформатика та математичні 

методи в моделюванні.  – 2016. – Т. 6,  № 3. – С. 227-239. – Текст англ. 

                                                                                                                                                Р/2357 

 

У роботі представлені результати ретроспективного аналізу етапів трансформації парадигми сфери 

інформаційної безпеки – від захисту інформації та інформаційної безпеки до захисту свідомості та 

поведінки людей. Сформульовані сучасні парадигми інформаційного захисту. Описані нові проблеми 

забезпечення захисту критичних інформаційних інфраструктур. 

 

 

Кібербезпека – проблема ХХІ століття 
 

Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених та ієрархічних систем управління / В. 

Кононович, С. Стайкуца, І. Кононович [та ін.] // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22,  № 3. – С. 255-260.  

 

                                                                                                                                                Р/1408 

 

На базі історичного аналізу трансформації основних підходів до захисту інформації, яка використовується 

для управління, запропоновано адаптивний підхід до побудови ієрархічної чотириступеневої системи 

кібербезпеки: від забезпечення безпеки інформаційних пакетів і відомостей до забезпечення безпеки 

матриць цінностей та картин бачення світу. 

 

 

Архипов А. Приставка кибер- : все ли очевидно? / А. Архипов // Захист інформації. – 2016. – Т. 18,  № 3. 

– С. 203-209. 

                                                                                                                                                Р/1428 

 

У статті аналізуються основні властивості сучасних кіберсистем, зміст і взаємозв’язок понять 

«кіберпростір», «кібербезпека», «кіберзагроза».  

 

 

Борсуковський Ю. В. Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та 

кібернетичної безпеки України / Ю. В. Борсуковський, В. Л. Бурячок // Сучасний захист інформації. – 

2017. – № 1. – С. 34-40. 

                                                                                                                                                 Р/2300 

 

Проведено детальний аналіз сучасних кіберзагроз. Сформульовано базові вимоги і рекомендації щодо 

напрямків фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки відповідно до діючих глобальних загроз в 

інформаційному просторі. 

 

 

Ведмідь Т. Кіберзагрози для вітчизняного бізнесу та побудова оптимальної моделі протидії / Т. Ведмідь 

// Бизнес и безопасность. – 2016. –  № 5. – С. 14-25.  

                                                                                                                                                Р/1070 

 

Сучасні підприємства більше не користуються брандмауерами, що діють як захисна стіна, повністю 

захищаючи підприємства. Професіоналізм нападників давно зробив ці системи неефективними. Що нам 

потрібно нині, так це системи, які би контролювали наші ІТ в режимі реального часу і подавали нам сигнал, 

коли в них відбувається якась незвична діяльність. Крім того, потрібні команди, які в разі такої незвичної 

діяльності можуть проаналізувати систему, відновити або відключити, щоби дуже швидко припинити атаку. 
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Гахов С. О. Кіберпростір як основна категорія науки кібернетика / С. О. Гахов // Сучасний захист 

інформації. – 2017. – № 1. – С. 53-57. 

                                                                                                                                                 Р/2300 

 

Досліджуються підходи до визначення поняття та змісту кіберпростору. Встановлено сутність 

кіберпростору як основної категорії науки кібернетика. Встановлені істотні ознаки кіберпростору як 

середовища існування процесів функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем. Визначена 

система характеристик кіберпростору. 

 

 

Євсеєв С. П. Методологія оцінювання безпеки інформаційних технологій автоматизованих 

банківських систем України / С. П. Євсеєв // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22,  № 3. – С. 297-309. – 

Текст рос. 

                                                                                                                                                Р/1408 

 

Запропонована методологія дозволяє враховувати практично весь спектр найбільш актуальних загроз 

кібербезпеки, інформаційної безпеки та безпеки інформації ІТ АБС України, а на основі отриманої 

синергетичної оцінки розробляти, впроваджувати та супроводжувати безпечні ІТ АБС.  

 

 

Б 18209 

   004  
 

    Information Technology and Security [Text] / National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic 

Institute", State Institution "Institute of special Communication and information Protection". - K. : [State Institution 

"Institute of special Communication and information Protection of Nat. Technical Univ. of Ukraine "KPI"], 2012 - .  

   Vol. 4, Issue 1 (6), January-June 2016. - K., 2016. - 132 p. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст англ. та укр. 

 

Зі змісту: 

   Гончар С., Леоненко Г. Наслідки можливих кібератак на об’єкти критичної інфраструктури. – С. 108-

113. 

 

 

Красильников С. Р. Розробка освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 

«Кібербезпека» на компетентнісній основі / С. Р. Красильников // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Технічні науки. – 2016. –  № 3. – С. 82-86. 

                                                                                                                                         Р/1055«Т» 

 

В статті проаналізована динаміка зміни переліку спеціальностей із захисту інформації, висвітлено підходи 

до розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності «Кібербезпека» на 

компетентнісній основі, охарактеризовано набір професійних компетентностей фахівця із захисту 

інформації, до яких віднесено соціально-особистісна, загальнонаукова, експериментальна, проектувальна, 

технологічна, організаційно-управлінська. Зміст кожної складової професійної компетентності розкрито 

через набір результатів навчання, які має досягти здобувач вищої освіти під час вивчення обов’язкових та 

вибіркових дисциплін. 

 

 

Кононович І. В. Методи зменшення турбулентних та сингулярних явищ у моделі динаміки інцидентів 

кібербезпеки / І. В. Кононович // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2016. – № 2. – С. 

116-126. 

                                                                                                                                                Р/2357 

 

Розглядаються шляхи вирішення проблеми гіперболічного зростання кількості інцидентів кібербезпеки. 

Процес росту кількості інцидентів кібербезпеки представляється як перехідний процес, який описується 

математичною моделлю циклічної багатоетапної обробки інформаційних потоків із позитивними 

зворотними зв’язками. Як доповнення до математичної моделі, представлена логіко-лінгвістична модель 

процесів росту інцидентів. Для кардинального вирішення проблеми інцидентів інформаційної безпеки 

запропоновані позасистемні заходи, що забезпечують функціональну повноту засобів контролю доступів. 

Одним із засобів є технологія визначення ідентичності. 
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Лахно В. Моделювання роботи адаптивної системи розпізнавання кібератак в умовах неоднорідних 

потоків запитів у модулях е-business / В. Лахно, Т. Петренко, М. Пирог // Безпека інформації. – 2016. – Т. 

22, № 2. – С. 135-142.  

                                                                                                                                                Р/1408 

 

Запропоновано математичну модель функціонування адаптивної системи розпізнавання кібератак (АСРК) 

при неоднорідних потоках запитів та мережних класах кіберзагроз в СЕВ. 

 

 

Лахно В. Совершенствование киберзащиты информационных систем за счет адаптивных технологий 

распознавания кибератак / В. Лахно, А. Терещук, Т. Петренко // Захист інформації. – 2016. – Т. 18,  № 2. – 

С. 99-106. 

                                                                                                                                                Р/1428 

 

В статье предложена категориальная модель и алгоритм информационно-экстремального обучения 

адаптивной системы интеллектуального распознавания киберугроз с возможностью комбинирования 

методологии, основанной на адаптивных сплайнах, и гиперэллипсоидной коррекции решающих правил на 

основе кластеризации признаков. 

 

 

Левченко Д. Д. Аналіз політики та моделей безпеки баз даних / Д. Д. Левченко // Системи управління, 

навігації та зв’язку. – 2017. – Вип. 1. – С. 16-19. – Текст рос. 

                                                                                                                                                Р/2152 

 

Головною ідеєю даної статті є захист даних від несанкціонованого доступу. У роботі були розглянуті 

проблеми безпеки, а також проаналізовані загрози для баз даних. 

 

 

Лук’янчук Р. В. Сучасний формат державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної 

безпеки: досвід Європейського Союзу / Р. В. Лук’янчук // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Серія: Державне управління. – 2016. –  № 2. – С. 34-38. 

                                                                                                                                                Р/1276 

 

Розглянуто заходи, завдяки яким здійснюється посилення кібербезпеки, охарактеризовано сучасні механізми 

боротьби з кіберзлочинністю та пріоритетні напрямки діяльності відповідних державних інституцій. 

Проведено аналіз поточного стану забезпечення кіберзахисту в ЄС.  

 

 

Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-

телекомунікаційних системах / О. Корченко, В. Гнатюк, Є. Іванченко [та ін.] // Захист інформації. – 2016. – 

Т. 18,  № 3. – С. 229-247. 

                                                                                                                                                Р/1428 

 

У роботі запропоновано метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів, який реалізується у 8 

етапів. Цей метод дозволяє визначити найбільш важливі об’єкти захисту, а також прогнозувати категорії 

кіберінцидентів, які виникнуть внаслідок реалізації кібератаки, та їх рівень небезпеки (критичності). Крім 

того, цей метод та сформовані на його основі інструментальні засоби будуть корисними для команд 

реагування на кіберінциденти типу CERT/CSIRT для ефективної обробки кіберінцидентів (зокрема 

диспетчеризації) та адекватного на них реагування, а також для підрозділів, на які покладаються обов’язки 

щодо захисту інформаційно-телекомунікаційних систем як в межах підприємства, так і  в межах держави. 

 

 

Национальная программа SAFE CARD повысит безопасность платажей // Фуэте. Финансовые услуги и 

электронные технологии. – 2016. –  № 1-2. – С. 40-41. 

                                                                                                                                                Р/1504 

 

Кибермошенничество в сфере платежных инструментов – актуальная проблема для Украины. 

    Национальная программа содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SAFE 

CARD в Украине продлится год: с октября 2016 года по сентябрь 2017 года. Этот проект, основанный при 

финансовой поддержке Государственного департамента США, будет координироваться Украинской 

межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА. 
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Р 356030 

   004 
 

    Новиков, Алексей Николаевич.  

    Модели и методы кибернетической защиты информационно-

коммуникационных систем на основе логико-вероятностного подхода [Текст] : 

монография / А. Н. Новиков, А. Н. Родионов, А. А. Тимошенко ; Нац. техн. ун-т 

Украины "Киевский политехн. ин-т". - К. : НТУУ "КПИ", 2015. - 275 с. : рис., табл. 

- Библиогр.: с. 262-274. 

 

Подано сучасні моделі, методи та алгоритми кібернетичного захисту на основі 

логіко-ймовірнісного підходу, які застосовують для розв’язання задач аналізу 

захищеності й синтезу захищених інформаційно-комунікаційних систем.  Запропоновано підходи до 

розв’язання задач параметричного та структурного синтезу систем кібернетичного захисту з використанням 

методів нелінійного програмування. Розглянуто варіанти моделювання можливих наслідків змін параметрів 

і топології інформаційно-комунікаційних систем та їх впливу на стан захищеності системи в цілому. 

Наведено приклади застосування розроблених моделей, методів і алгоритмів у практиці кібернетичного 

захисту. 

 

 

Проблемні питання та актуальні завдання підготовки фахівців з кібернетичної безпеки галузі знань 

«Інформаційні технології» / В. Л. Бурячок, І. Р. Пархомей, М. М. Степанов, В. Б. Толубко // Сучасний 

захист інформації. – 2016. –  № 2. – С. 4-9. 

 

                                                                                                                                                Р/2300 

 

… у роботі, для забезпечення потреб силових структур, а також виробничої та банківської сфери України у 

фахівцях, спроможних виявляти ознаки та активно протидіяти сторонньому кібернетичному впливу, 

авторами пропонується підхід до запровадження в системі вищої освіти України профілю навчання 

«кібернетична безпека». Крім того, чітко визначено критерії, яким мають відповідати такі фахівці. 

 

 

Розробка моделі інтелектуального розпізнавання аномалій і кібератак з використанням логічних 

процедур, які базуються на покриттях матриць ознак / Г. С. Бекетова, Б. Б. Ахметов, О. Г. Корченко, В. 

А. Лахно // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22,  № 3. – С. 242-254. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                                Р/1408 

 

Актуальність досліджень, спрямованих на подальший розвиток моделей і методів захисту на основі 

інтелектуального розпізнавання  загроз КВКЗ і забезпечення їх інформаційної безпеки, є однією з ключових 

проблем кіберзахисту  критичної інфраструктури держави. У статті запропоновано схему адаптивної 

системи захисту інформації  КВКЗ і описано модель побудови системи кіберзахисту на основі логічних 

процедур і матриць ознак кібератак, аномалій і загроз. 

 

 

Стайкуца С. В. Ідентичність об’єктів інформаційної мережі як елемент моделі кібербезпеки / С. В. 

Стайкуца, В. Й. Кільдішев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. –  

№ 2. – С. 185-189. 

 

                                                                                                                                                Р/1051 

 

Наведені потенційні загрози безпеки телекомунікаційній мережі. Враховуючи роль соціально-

психологічного (людського) фактору в інцидентах інформаційної безпеки сформульовано цілі та 

обґрунтовані задачі, функції та процеси визначення ідентичності об’єктів соціальної взаємодії та 

менеджменту ідентичності в інформаційно-комунікаційних мережах. Розроблені моделі загроз інформації та 

дій порушника як складової моделі кібербезпеки. Впровадження системи визначення ідентичності об’єктів 

взаємодії може привести до покращення ситуації з кіберзлочинністю та укріпити безпеку людини та безпеку 

суспільства. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фасетна система класифікації інформаційних загроз визначеній цільовій аудиторії в кібернетичному 

просторі / Ю. Г. Даник, О. О. Писарчук, О. В. Лагодний, Г. С. Гайдарли // Озброєння та військова техніка. – 

2016. –  № 3. – С. 46-51. 

                                                                                                                                                Р/1126 

 

Запропоновано фасетну систему класифікації інформаційних загроз цільовій аудиторії в кібернетичному 

просторі, що усуває недоліки ієрархічних систем класифікації і дає можливість отримувати код 

інформаційної загрози для каталогізації, архівації та ідентифікації. 

 

 

 

 

Р 357392 

   31 
 

    Фурашев, Володимир Миколайович.  

    Систематизація і розвиток теоретичних основ трансформації інформаційних 

відносин на шляху до кіберцивілізації [Текст] : наук. доп. / Фурашев В. М., 

Петряєв С. Ю., Поперечнюк В. М. ; Національний техн. ун-т України "Київський 

політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського", Ф-т соціології і права, Каф. інформаційного 

права та права інтелектуальної власності, НДІ інформатики і права НАПрН 

України. - К. : [ФСП НТУУ "КПІ"], 2016. - 56 с. - Бібліогр. у виносках. 

 

   Проаналізовані теоретичні основи трансформації інформаційних відносин в умовах перехідного періоду 

від індустріального суспільства через становлення та розвиток інформаційного суспільства до 

кіберцивілізації. 
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"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет. 

    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб. 

наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). -  

   № 27 (1199). - Х., 2016. - 141 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос. 

 

Зі змісту: 

   Косенко А. В., Бочарова В. А., Пугачова А. Ю. Кібертероризм в Україні: проблеми та шляхи їх 

вирішення. – С. 8-12. – Текст рос.  

Розглянуто і проаналізовано особливості терористичної діяльності, різні трактування поняття 

«кібертероризм», відображена можливість і актуальність протиборства в кіберпросторі та його небезпека, як 

на державному, так і на міжнародному рівнях. Практичною цінністю є дослідження специфіки обстановки з 

кіберпреступністю в Україні та запропоновані першочергові заходи для вирішення даної проблеми. 

Бібліогр.: 16 назв. 

 

 

Харченко В. Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації / В. 

Харченко, О. Корченко, С. Гнатюк // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 150-155.  

 

                                                                                                                                                Р/1408 

 

… на базі керівних документів щодо безпеки міжнародної цивільної авіації, запропонована базова модель 

формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації, що дозволить сформувати відповідну 

державну авіаційну систему кібербезпеки України. 
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