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Тематична виставка 

 

9-18  лютого 2015 року   Державна науково-технічна бібліотека України проводитиме у читальному залі №1 

(2-й поверх) тематичну виставку видань з фонду ДНТБ України за 2012-2014 роки   

 

"Державне управління та захист національних інформаційних 

ресурсів." 
 
 

На виставці будуть представлені понад 200 примірників: монографії, наукові 

збірники, матеріали наукових конференцій, навчальні посібники, автореферати 

дисертацій, нормативно-правові акти,   патентна документація, періодичні 

видання. 

 

 

 

Основні напрями виставки: 

 
 Забезпечення конституційних прав і свобод громадян в інформаційній сфері 

 Формування відкритого і безпечного інформаційного простору 

 Забезпечення захисту інформаційного простору України від негативного 

зовнішнього впливу 

 Якісне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування 

 Перетворення виробництва інформаційної продукції та послуг на потужний 

чинник економічного зростання України 

 Інтеграція України до світового інформаційного простору 

 Збереження власної культурної ідентичності за умов посилення процесів 

глобалізації 

 Створення умов для ефективної діяльності системи забезпечення інформаційної 

безпеки 

 Військово-інформаційна безпека 

 Системи технічного захисту інформації 

 

До послуг користувачів: 

 термінове копіювання, сканування, консультації.  

Часи роботи: 10
00

 – 17
00 

Запрошуємо відвідати нашу виставку! 

 

 

mailto:gntb@gntb.gov.ua
http://gntb.gov.ua/


 Пропонуємо Вашій увазі деякі з книжкових видань 

експонованих на виставці:   

 
 

 

 

Р 350435 

 004 
 

    Інформація, комунікація, суспільство 2014, міжнар. наук. 

конф. (3 ; 2014 ; Львів / Славське).  
    Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2014 

"Інформація, комунікація, суспільство 2014", 21-24 травня, 

2014, Україна, Львів - Славське [Текст] : [наук. вид.] / Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", Каф. соц. комунікацій та інформ. 

діяльності, Каф. інформ. систем та мереж. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2014. - 326 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. 

покажч. : с. 324-325. 

 

Зі змісту: 

 

 Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World Wide Web 

 Психологічна та педагогічна компоненти документно-інфомаційної діяльності 

 Електронна демократія та електронне урядування 

 Лінгвістичні технології інформаційної діяльності 

 Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання 

даних 

 Проблеми маркетингу інформаційних продуктів та послуг 

 Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових 

досліджень 

 Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного 

суспільства 

 

 

 

 

Р 350839 

   004 
 

    Конах, Вікторія Костянтинівна.  

    Національний інформаційний простір України: 

проблеми формування та державного регулювання [Текст] 

: аналіт. доп. / В. К. Конах ; Національний ін-т стратегічних 

досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 74 с. : рис. - (Серія 

"Інформаційні стратегії" ; вип. 2). - Бібліогр.: с. 36-40. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. 

Стратегічно-концептуальні засади державної інформаційної політики в Україні: проблеми 

та можливі напрями вдосконалення 

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%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202014,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202014;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2F%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%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%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202014,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202014;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2F%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Розділ 2. 

Вітчизняне законодавство у сфері створення, поширення та використання інформації: 

проблеми і напрями вдосконалення 

Розділ 3. 

Інституційне управління інформаційною сферою в Україні: проблеми та можливі способи 

оптимізації 

Додаток 

Конвергентно-регуляторні органи управління інформаційною сферою за кордоном   

 

 

 

 

 

 

С 20509 

   338 
 

    Прокопов, Олексій Анатолійович.  

    Конкурентоспроможність національної економіки у сфері

 інформаційних послуг [Текст] : монографія / О. А. Прокопов 

; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2014. - 216 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 136-148 (200 

назв.). 

 

 

Зі змісту: 

 

 

Розділ 1. Теретико-методичні засади конкурентоспроможності національної економіки у 

сфері інформаційних послуг 

1.1. Характеристика параметрів конкурентоспроможності національної економіки на 

міжнародному ринку інформаційних послуг 

1.2. Фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки у сфері 

інформаційних послуг 

1.3. Програмно-цільові документи з підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки на ринку інформаційних послуг 

Розділ 2. Аналіз конкурентоспроможності національних економік у сфері інформаційних 

послуг 

2.1. Роль країн з різними типами економічних систем на міжнародному ринку 

інформаційних послуг 

2.2. Детермінанти розвитку міжнародного ринку інформаційних послуг у контексті 

глобалізації 

2.3. Світовий досвід використання програмно-цільових інструментів підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки в ІТ-індустрії 

Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки України у сфері 

інформаційних послуг 

3.1. Позиціонування України у міжнародній торгівлі інформаційними послугами 

3.2. Програмно-цільові інструменти як напрям підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки у сфері інформаційних послуг 

3.3. Удосконалення механізму програмно-цільових інструментів з підвищення 

конкурентоспроможності України у сфері інформаційних послуг 
 

 

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%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%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


 

 

 

Р 349991 

   34 
 

    Баранов, О. А.  

    Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, 

методологія і практика [Текст] : [монографія] / О. А. Баранов. 

- К. : [Едельвейс], 2014. - 434 с. - Бібліогр.: с. 351-415. 

 

В монографії досліджено особливості інформаційного 

суспільства як суспільства з широким використанням 

комп’ютерних інформаційних технологій, а також його основні 

категорії – інформаційна сфера, інформаційна інфраструктура, 

інформація, інформаційні процеси і багато іншого. Показано, 

що інформаційне право, як результат діалектичного розвитку правового регулювання в 

інформаційній сфері, є системоформуючим фактором в інформаційному суспільстві. 

   Метою роботи є опис і дослідження теоретичних і методологічних проблем формування 

правового забезпечення інформаційної сфери.  Основна увага приділена дослідженню 

теоретико-методологічних проблем формування та становлення інформаційного права, 

порівняльно-правовому аналізу українського, європейського інформаційного 

законодавства та міжнародного права. Крім того, досліджені питання практики 

застосування вітчизняного інформаційного законодавства та запропоновані конкретні 

рекомендації щодо його вдосконалення. 

 

 

Р 349934 

   004 
 

    Информационные технологии  

и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности [Текст] : сб. науч. 

тр. / НАН Украины, Ин-т проблем регистрации информации НАН Украины, Нац. акад. 

правовых наук Украины, НИИ информации и права, Нац. техн. ун-т Украины "КПИ" [и 

др.]. - К. : ИПРИ НАН Украины, 2014 - . Вып. 14. - К., 2014. - 180 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в конце ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Додонов А. Г.  Методика аналитического исследования динамики событий на основе 

мониторинга веб-ресурсов сети Интернет. –  С. 3-17. 

   Архипов О. Є., Архипова Є. О.  Особливості розуміння понять «інформаційна безпека» 

та «безпека інформації». – С.18-30. 

   Горбачик О.С.  Інформаційні технології як фактор трансформації системи 

організаційного управління. – С. 31-39. 

   Березін Б. О., Ланде Д. В., Шиховець О. В.  Живучість інформаційних об’єктів при 

довготерміновому зберіганні із використанням архівних носіїв. – С. 40-45. 

   Брайчевський С. М.  Електронні енциклопедичні ресурси як елемент технології 

інформаційної безпеки. – С. 46-49. 

   Кузнецова М. Г.  Проблеми інформаційної безпеки в системах організаційного 

управління. – С. 50-56. 

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%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%90.


   Левченко О.В.  Система індикаторів оцінки стану інформаційної безпеки держави. – С. 

57-59. 

   Сенченко В. Р.  Концепція побудови інформаційно-аналітичної системи управління 

міграційними процесами в Україні. – С. 60-67. 

   Мельник К. С.  Актуальні питання захисту персональних даних в інформаційних 

ресурсах. – С. 68-73. 

   Кронівець Т. М.  Захист персональних даних осіб, які навчаються у вищих навчальних 

закладах України, як складова інформаційної безпеки особистостей. – С. 74-80. 

   Бойко Ю. Д., Бойко Г. Ф., Дулеба Н. В.  Оцінка економічної безпеки підприємства на 

основі сценарного аналізу точки беззбитковості. – С. 81-90. 

   Панченко В. М.  Визначення понять «пропаганда» та «спеціальна інформаційна 

операція»: порівняльний характер. – С. 91-97. 

   Мохор В. В., Богданов О. М., Бакалинський О. О., Цуркан В. В.  Формування 

системи понять у галузі управління інформаційною безпекою. –  С. 98-99. 

   Мохор В. В., Цуркан В. В.  Аналіз соціоінженерних атак на людину в кіберпросторі . –  

С. 100-102. 

   Кузмичев А.  И.  Оптимальное размещение средств контроля для защиты объекта: 

задачи, модели, реализация  в EXCEL. –  С. 103-109. 

   Балагура І. В.  Дослідження закономірностей відвідування реферативної бази даних 

«Україніка наукова». – С. 110-111. 

   Скулиш Є. Д., Довгань О. Д.   Інформаційна війна – комплекс інформаційних загроз. – 

С. 112-116. 

   Забара І. М.  Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції в міжнародному 

праві. – С. 117-127. 

   Зоринец Д. И., Ландэ Д. В., Снарский А. А. Скрытые связи в социальных сетях. – С. 

128- 131. 

   Нечаєв О. О. Оцінка властивостей відновлення терористичних мереж. – С. 132-178. 

   Косогов О. М. Інформаційна безпека у сфері оборони як складової воєнної безпеки. – 

С.140-143. 

   Додонов О. Є. Підходи до визначення компетенції фахівців щодо інформаційної 

безпеки в корпоративному мережевому середовищі. – С. 144-152. 

   Добровська С. В. Аналіз публікаційної активності з напрямку «захист інформації» за 

реферативною базою даних «Україніка наукова». – С.153-159. 

   Михайлюта О. О. Реакція розважального компоненту української преси на 

дезінформацію російських ЗМК. – С.160-164. 

   Штыфурак Ю. М. Комплексная оценка безопасности информации на основе 

нейросетевых технологий. – С.164-166. 

   Іванов В. В. Загальні підходи до управління інформаційними ризиками. –  С.167-170. 

   Додонов А. Г., Ландэ Д. В., Путятин В. Г. Автоматизированная система обработки 

информации и управления. – С.171-176. 

  

 

   

 

Р 348041 

   004 
 

    Дубов, Дмитро Володимирович.  

    Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як 

важлива передумова інноваційного розвитку України 
[Текст] : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван ; Нац. ін-т 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 112 с. - (Серія "Інформаційні стратегії" ; 

випуск 1). 

 

Комплексно розглянуто проблеми та перспективи модернізації інформаційної 

інфраструктури (зокрема – розбудова каналів широкосмугового доступу до мережі 

Інтернет), її впливу на інноваційний розвиток держави. Розглянуто світовий досвід 

поширення широкосмугового доступу (ШСД), моделей державної підтримки таких 

процесів. Проведено загальний аналіз стану поширення ШСД в Україні, можливих 

пріоритетних нормативно-правових та організаційних заходів, що дали б змогу 

концептуалізувати й систематизувати свою політику щодо більш активної розбудови 

ШСД. 

 

 

С 20198 

   31 
 

    Інформатизація і модернізація соціокультурної 

сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. 

М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. 

- К. : [НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського], 2013. - 208 с. - Бібліогр. в кінці розд. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Ментальні особливості інформатизації в соціокультурному розвитку України 

Розділ 2. Особливості організації сучасного інформаційного виробництва в Україні 

Розділ 3. Організація сучасної інформаційної діяльності у вітчизняних бібліотечних 

установах 

Розділ 4. Особливості трансформації міжнародного досвіду в організації розвитку 

бібліотечної системи України 
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   31 
 

    Боднар, Ірина Романівна.  

    Сучасні реалії інформаційного суспільства: проблеми 

становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / 

І. Р. Боднар ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2013. - 320 с. - Бібліогр.: с. 289-303.  

 

У монографії досліджуються сучасні парадигми 

інформаційного суспільства. Висвітлюються проблеми 

глобалізації інформаційного простору. Особлива увага 

приділена аналізу інформаційного розвитку промислово розвинених країн та країн, що 

розвиваються. Аналізується розвиток системи масової інформації та комунікації в Україні. 

Розглядаються концепції інформаційної політики України. Висвітлені основні напрями 

процесу інформатизації в Україні. Проаналізовані проблеми розвитку процесів 

інформатизації в країнах, що розвиваються, та запропоновані перспективи розвитку 

процесів інформатизації  в Україні. Визначено пріоритетні напрями державної політики у 

сфері інформаційної безпеки. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

 

 

С 20233 

   001 
 

    Наука України у світовому інформаційному просторі 

[Текст] : [наук. вид.] / НАН України. - К. : Академперіодика.  

   Вип. 9. - К., 2014. - 64 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Як має бути організована науково-освітньо-технологічна 

сфера в Україні, яке місце посідають у цій системі Академії 

наук, зокрема – Національна академія наук України? Дискусія 

щодо цього питання точиться у різних зібраннях, на різних 

рівнях, на сторінках різноманітних наукових і публічних 

видань 
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   31 
 

    Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : 

[монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-

ка України імені В. І. Вернадського. - К. : [НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського], 

2013. - 250 с. - Бібліогр.: с. 239-243 (45 назв). 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Особливості розвитку соціальних мереж в інформаційній системі 

постіндустріального суспільства 

Розділ 2. Соціальні мережі в розбудові комунікативного простору сучасного суспільства 

Розділ 3. Соціальні медіа як віртуальна соціальна лабораторія 

Розділ 4. Мережеві технології у сфері науки і освіти як інноваційний чинник формування 

громадянського суспільства 

Розділ 5. Світова практика цензури і фільтрації контенту в мережі Інтернет 

Розділ 6. Мережеве спілкування як простір гуманітарної культури 

 

 

 

Р 346554 

   327 
 

    Кіслов, Денис Васильович.  

    Інформаційні війни [Текст] : монографія / Д. В.Кіслов ; 

Київський національний торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2013. 

- 300 с. - Бібліогр. в кінці розд.  

 

Зі змісту: 

 

 Розділ 1. Сучасне інформаційне суспільство 

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%96%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Розділ 2. Основні поняття і сутність інформації, комунікації та інформаційних воєн 

 Розділ 3. Інтернет як новітня мережа загальносвітового поширення інформації 

 Розділ 4. Політичні процеси та інформаційні технології 

 Розділ 5. Інформаційна безпека сучасності 

 Розділ 6. Структурний та змістовний вимір інформаційних воєн сучасності 

 Розділ 7. Інформаційно-психологічні операції 

 Розділ 8. Міжнародні стандарти інформаційних протистоянь 

 Розділ 9. Мас-медійні гравці та тероризм  в системі засобів масової інформації 

 Розділ 10. Інструментарій іміджології у веденні інформаційних воєн 

 Розділ 11. Методології та технології інформаційних воєн 

 Розділ 12. Специфіка  українського менталітету з погляду проведення спеціальних 

інформаційно-психологічних стратегічних і тактичних операцій 
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   004 
 

    Тенденції впливу глобального інформаційного середовища 

на соціокультурну сферу України [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. 

Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - 

К. : [НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського], 2013. - 224 с. - Бібліогр. в кінці розд. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Глобалізація: етнокультурна трансформація в умовах розвитку нації-держави 

Розділ 2. Глобальні інформаційні ресурси як складова інформаційного забезпечення 

соціокультурної сфери сучасної України 

Розділ 3. Досвід інституту президентства в глобальних науково-інформаційних ресурсах 

Розділ 4. Україніка в системі глобальних інформаційних ресурсів 

Розділ 5. Пошуки власного коріння в глобальних інформаційних мережах: новий 

соціально-культурний і соціально-психологічний феномен 

Розділ 6. Критерії якості у відборі електронних ресурсів для комплектування вітчизняних 

інформаційних баз 

Розділ 7. Інформаційна безпека в контексті розвитку сучасних інформаційних технологій  

 

 

 

 

 


