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Діяльність сучасної людини постійно пов`язана з
процесами отримання, перетворення, накопичення,
зберігання, передачі інформації. Раніше для цього
використовувалися книги, а опрацьовувала їх сама
людина. На сьогоднішньому етапі розвитку суспільсьтва
людина вже не в змозі самотужки опрацювати
інформацію для вирішення виниклих проблем і на
допомогу залучає комп`ютер, який є надійним
інструментом і незамінним помічником для обробки
інформації.

Інформація є об`єктом права власності громадян,
організацій і держави.

XXI століття — це епоха інформаційного суспільства,
для якого важливим є переорієнтація на формування
інформаційної культури.

Для більш детального ознайомлення з питанням
інформації у всесвіті пропонуємо Вам переглянути цю
віртуальну виставку.



«Як правило, найбільшого успіху
досягає той, хто володіє кращою
інформацією. » 

Бенджамін Дізраелі

Інформаційно-комунікаційні 
технології



Путівник у прикладну наукометрію : навчальний посіб-
ник для студентів вищ. навч. закладів / Н. М. Рідей, 
О. В. Зазимко, Л. В. Кліх [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2014. - 344 с. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих

навчальних закладів II-IV рівнів акредитації при вивченні дисциплін
"Основи наукової діяльності", "Методологія наукових досліджень" та
ін., а також аспірантів та молодих учених. У навчальному
посібникупредставлена характеристика міжнародних наукомет-
ричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації,
оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки.
Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій
результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні
аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок
основних наукометричних показників, ручну методику побудови
індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в
наукометричних базах даних.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мульти-
медійних системах : підручник для вищих навч. зак-
ладів / П. Ф. Олексенко, В. В. Коваль, В. С. Лазебний
[та ін.] ; за ред. В. Ф. Мачуліна. - Київ : Наукова
думка, 2014. - 152 с.

У підручнику розглянуто прикладні питання цифрової обробки й

транспортування інформації у мультимедійних системах. Викладено
методи та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів,
а також особливості їх функціонування. Значну увагу приділено
сумісному використанню обробки й транспортування інформації у
процесі реалізації різних цифрових технологій.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Перекрест А. Л. Практикум з вивчення методів
цифрової обробки сигналів у прикладних програмних
пакетах : навчальний посібник / А. Л. Перекрест, О.
П. Чорний, Г. О. Гаврилець. - Кременчук : ПП Щерба-
тих О. В., 2015. - 144 с.

У навчальному посібнику розглянуто математичний опис типових
сигналів, процеси їх дискретизації та квантування, алгоритми
апроксимації, цифрового згладжування, спектрального аналізу
сигналів, цифрової та адаптивної фільтрації. Для кожної задачі
наведено приклади її реалізації у прикладних пакетах MathCad,
MatLab та Lab VIEW. Задачі цифрової та адаптивної фільтрації також
реалізовані на базі цифрового сигнального процесора й
спеціалізованого програмного забезпечення.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Методи нанолітографії / В. В. Петров, А. А. Крючин, 

Ю. А. Куницький [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 
2015. - 263 с. 

Викладено результати перспективних технологій виготовлення
нанорозмірних структур, а також досліджень авторів зі створення
оптичних систем з високою роздільною здатністю та методів
формування рельєфних наноструктур. Визначено технології, які
можна використовувати при виготовленні носіїв інформації майбутніх
поколінь. Визначено вимоги до систем формування нанорозмірних
структур на підкладках оптичних і магнітних носіїв інформації.
Наведено результати досліджень зі створення фоточутливих
матеріалів з високою роздільною здатністю і методів запису
інформації на них.

Для наукових та інженерно-технічних співробітників, які
займаються проблемами наноелектроніки і технологіями реєстрації
інформації.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології : 
навчальний посібник : рек. МОНУ / В. І. Косинський, 
О. Ф. Швець. - 2-ге вид., випр. - Київ : Знання, 2012. 
- 319 с.

У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення

цифрових інформаційних технологій, особливості використання
комп'ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної
інформації та базові засади електронної економіки. Наведений
ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та
підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти
сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу
подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні
запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення
здобутих знань і навичок.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Олійник А. О. Інтелектуальний аналіз даних : навча-

льний посібник для студ. вищ. навч. закл.: рек. 
МОНУ / А. О. Олійник, С. О. Субботін, О. О. Олійник. 
- Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 278 с.

Книга містить систематизований виклад основних понять, моделей і
методів інтелектуального аналізу даних, які можуть використовува-
тися при вирішенні практичних завдань розпізнавання образів, прий-
няття рішень, класифікації та прогнозування. Розглянуто методи від-
бору інформативних ознак та критерії оцінювання індивідуальної і
групової інформативності, описано моделі інтелектуального аналізу
даних: асоціативні правила, дерева рішень, нейронні та нейро-нечіткі
мережі. Наведено аналіз градієнтних, еволюційних та мультиагентних
методів синтезу інтелектуальних моделей.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та
аналіз інформаційних систем : навчальний посібник
посібник для студ. вищ. навч. закл.: рек. МОНУ / Г.
В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, А. В. Притула. -
Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 292 с.

Книга містить осовні концепції проектування, моделювання та
аналізу інформаційних систем. Розглянуто основи мови UML, основні
етапи життєвого циклу інформаційних систем, шаблони, основи керу-
вання програмними проектами та RUP як одну з найефективніших мо-
делей. Наведено опис програмних засобів, що дозволяють автомати-
зувати різні етапи процесу управління програмними проектами.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Інформаційні технології та моделювання бізнес-
процесів : навчальний посібник для студ. вищ. навч.
закл.: рек. МОНУ / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик,
М. Б. Вітер, В. І. Дубук. - Київ : Центр учбової літера-
тури, 2012. - 304 с.

У навчальному посібнику проведено аналіз інформаційної техноло-

гії, що представляється як сукупність процесів, які оперують первин-
ною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті
експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати
знання та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено
галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прий-
няття рішення з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено
відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, меха-
нізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформа-
ційних та програмних продуктів і можливі загрози для них. Дослідже-
но питання захисту персональної інформації і протидії програмним
продуктам шкідливого характеру.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



Проскурович О. В. Комп'ютерні технології еконо-
мічного аналізу : навчальний посібник: рек. МОНУ /
О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. - Львів : Новий Світ-
2000, 2012. - 310 с.

Навчальний посібник розкриває найважливіші теоретичні та прак-
тичні питання організації і застосування комп'ютерних технологій в
економічному аналізі. Розглядаються основні теоретичні положення
інформаційної бази економічного аналізу (ЕА), сучасні підходи до цієї
проблеми, наводиться характеристика основних методів ЕА, загальна
характеристика автоматизованої обробки інформації за основними
його напрямками, організація інформаційної бази технічного забезпе-
чення автоматизованого управління на підприємстві. Викладаються
поняття і роль інформаційних систем та основні методики автоматизо-
ваної обробки інформації: з управління виробничо-збутовою діяльніс-
тю, з управління трудовими ресурсами та засобами виробництва, з
формувати собівартості продукції, фінансових результатів та фінансо-
вого стану на підприємстві.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



Сявавко М. С. Основи економічної інформатики : навча-

льний посібник. Кн. 1 / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. -
Львів : Магнолия 2006, 2011. - 236 с.

Перша книга навчального підручника складається з двох розділів.

У першому 1 розділі розглянуто лише основні найбільш важливі
поняття та складові інформатики та комп'ютерної техніки. Другий
розділ присвячений математичному моделюванню і програмуванню.

Опис математичного моделювання цієї книги базується на засадах 
математичного програмування. Поряд із класичною задачею лінійного
програмування розглянуто задачі за умов ризику та невизначеності. 
Наведено приклади розв'язування цих задач на комп'ютері.

Посібник перш за все спрямований на студентів економічного
профілю і здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
Може бути корисний науковим співробітникам, аспірантам і студен-
там, які спеціалізуються в галузі моделювання і програмування.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



Інформаційні системи в менеджменті : підручник для
студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. О. Новак, В.
В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко. - 2-ге вид. -
Київ : Каравела, 2010. - 536 с.

Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо

запровадження модульно-рейтингових технологій в навчальний
процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими
інформаційного забезпечення менеджменту сучасного підприємства.
Підручник детально знайомить читача з основними напрямами
застосування інформаційних систем та технологій в управлінні
сучасним підприємством (організацією, фірмою) в сучасному бізнесі, з
концепцією інформаційного суспільства та роллю комунікацій в
процесах управління, з науковими підходами до інформації та її ролі в
процесах управління.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі
світових комунікаційних систем : підручник для студ.
вищ. навч. закл.: рек. МОНУ / А. А. Чічановський, О. Г.
Старіш. - Київ : Грамота, 2010. - 568 с.

Підручник містить виклад питань, що пов'язані із сучасними
підходами до природи інформації, із становленням парадигми
сприйняття цивілізації як інформаційного суспільства, і висвітлює
місце та роль комунікаційних систем у контексті глобалізації. У
виданні на засадах ноосферної парадигми інформації та теорії
відкритих систем узагальнено й систематизовано результати
наукових досліджень авторитетних фахівців у сферах новітньої
інформатизації, інформаційної політики та інформаційної безпеки
держави.

Місце знаходження: читальний зал наукової літератури та нормативно-
технічної документації (5 корпус, ауд. 511)



Голенищев Э. П. Информационное обеспечение
систем управления : учебное пособие для студ. вузов
/ Э. П. Голенищев, И. В. Клименко. - Ростов на Дону :
Феникс, 2010. - 315 с.

В учебном пособии раскрывается роль баз данных как одной из
основных компонент автоматизированных информационных систем.
Разъясняются задачи и требования, предъявляемые к базам данных,
методы их организации и этапы проектирования, основные модели
данных и принципы организации данных в памяти ЭВМ, языковые
средства определения и манипулирования данными. Собраны и
использованы учебные материалы лучших авторов и исследова-
телей, методистов и преподавателей по соответствующим специа-
льностям.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Интеллектуальные информационные технологии
проектирования автоматизованных систем диагнос-
тирования и распознавания образов : монография / С.
А. Субботин, А. А. Олейник, Е. А. Гофман [и др.] ; под
ред. С. А. Субботина. – Харьков : Компания СМИТ,
2012. - 318 с.

Монография содержит постановку, анализ и авторское решение

проблемы разработки информационных технологий построения
диагностических моделей на основе методов математического моде-
лирования и искусственного интеллекта для проектирования и
реализации автоматизированных систем диагностирования и
распознавания образов. Предложены новые и усовершенствованы
существующие методы построения диагностических и распознающих
моделей на основе нейро-нечѐтких сетей, деревьев решений, искус-
ственных иммунных систем. Приведены и обобщены результаты
проведенных экспериментов по исследованию предложенных инфор-
мационных технологий и составляющих их методов, моделей и
программных средств.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Валькман Ю. Р. Модельно-параметрическое прос-
транство: теория и применение : [монография] / Ю.
Р. Валькман, В. И. Гриценко, А. Ю. Рыхальский. -
Киев : Наукова думка, 2012. - 192 с.

В монографии предложены и обоснованы теория и практика
построения баз знаний (БЗ) исследователей и проектировщиков
сложных объектов. Предложен и исследован новый формальный
аппарат, названный модельно-параметрическим <М,Р>-простран-
ством, для построения и использования соответствующей
мультимодельной, гетерогенной, многомерной, сложноструктуриро-
ванной, семантически насыщенной вычислительной среды (интегри-
рованной информационной модели) сложной системы знаний.
Определены меры совместимости и согласованности моделей знаний
в <М,Р>-пространстве, рассмотрены свойства этих мер.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Куссуль Н. Н. Анализ рисков чрезвычайных
ситуаций на основе спутниковых данных: модели и
технологии / Н. Н. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю.
Шелестов. - Киев : Наукова думка, 2014. - 184 с.

Работа посвящена разработке методов и технологий геопростран-
ственного анализа рисков стихийных бедствий. Предлагается поста-
новка задачи геопространственной оценки рисков, связанных со сти-
хийными бедствиями, и приведена методология ее решения на осно-
ве использования разнородной информации (спутниковых и назем-
ных данных, а также данных моделирования). Обосновываются эта-
пы решения этой задачи и ансамблевый подход к обработке данных
разной природы. Рассматриваются примеры практического примене-
ния разработанных методов и информационных технологий для оцен-
ки риска затоплений и засух.

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених

науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кіберне-
тики, обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та
знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних сис-
тем та мереж, управління проектами і програмами, математичного моде-
лювання та обчислювальних методів, математичного та програмного
забезпечення обчислювальних машин і систем, інформаційних техноло-
гій проектування та створення програмних продуктів, системного ана-
лізу і теорії оптимальних рішень, структурної, прикладної, комп'ютерної
та математичної лінгвістики.

"Львівська політехніка" національний університет
Вісник... : збірник наук. праць. № 805. Інформаційні
системи та мережі. - Львів : Вид-во ун-ту, 2014. - 464 с. 

Місце знаходження: читальний зал комп`ютерної літератури та електронних ресурсів 
( 3 корпус, ауд. 25-А)



Статті за темою 
в передплачених періодичних

виданнях

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань(головний корпус, ауд. 248-А)



Дзьобань О. Інформаційне суспільство як мережево-
комунікативний простір управління / О. Дзьобань, О.
Соснін // Віче. - 2015. - № 10 (390), травень. - С. 7-12.

У статті досліджуються впливи мережевих систем комунікації у
процесі глобалізації на горизонтальні й вертикальні сегменти і
структури суспільств. Доведено здатність мереж як соціальних
інститутів диктувати розв'язання тих чи інших соціальних проблем і
водночас бути залежними від соціально-економічної і політичної
ситуації в країні та світі загалом. Автори дослідження підкреслюють,
що мережевий принцип охоплює дедалі більшу кількість сфер,
зокрема яскраво виявляє себе в розвитку менеджменту і маркетингу,
освіти, культури, бізнесу, медіа тощо.
Вони доходять висновку про формування такого явища, як керована

свобода, що може нести в собі приховану загрозу, якій необхідно
запобігти.

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Копитко Т. Сучасні напрями оптимізації використан-
ня електронно-інформаційних ресурсів / Т. Копитко
// Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4 (225),
квітень. - С. 21-24.

У статті розглядається роль бібліотек в інформаційному суспільстві,

зокрема сучасні напрямки розвитку та використання оптимізованих
електронно-інформаційних ресурсів на базі книгозбірень, нові підходи
до їх каталогізації. Проаналізовано формування їх бібліографічного
опису та забезпечення швидкого доступу суб`єктів наукової діяльно-
сті до оперативної й достовірної інформації.

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Медвєдева В. Інноваційні технології - майбутнє
бібліотеки / В. Медвєдева // Вісник Книжкової
палати. - 2015. - № 8 (229), серпень. - С. 28-32.

У статті проаналізовано процеси еволюції бібліотечної діяльності під

впливом інноваційних технологій, порушено проблеми, пов`язані з
активацією ролі книгозбірень у розвиткові інформатизації українського
суспільства. Розглянуто шляхи вдосконалення функціональних можли-
востей бібліотечних установ.

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Павленко Т. Інституційний репозитарій як інформа-
ційно-технологічна система відкритого доступу до
інтелектуальних продуктів університетської спільно-
ти / Т. Павленко, І. Киричок // Бібліотечний форум
України. - 2014. - № 4 (46). - С. 17-19.

На досвіді інституційного репозитарію Харківського національного
медичного університету розкрито переваги відкритого доступу до
наукової інформації та знань. Розглянуто особливості реалізації інфор-
маційно-технологічної системи відкритого доступу до інтелектуальних
продуктів університетської спільноти. Підкреслено роль бібліотеки у
цьому процесі.

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



У статті визначено поняття «інформаційна агресія» на прикладі
російського втручання у внутрішні справи України, розглянуто
методи та інструменти ведення інформаційної війни. На конкретних
прикладах показано основні маніпулятивні технології та прийоми, їх
вплив на психіку, свідомість та поведінку людини. Наведено дані
соціологічних опитувань, а також визначено напрями
вдосконалення системи захисту вітчизняного інформаційного
простору. Обґрунтовано важливість результатів дослідження та
рекомендацій для розуміння природи, інструментів та методів
ведення сучасних інформаційних воєн, а також для здійснення
ефективної державної політики протидії інформаційним агресіям.

Горбань Ю. О. Інформаційна війна проти України та
засоби її ведення / Ю. О. Горбань // Вісник
Національної академії державного управління при
Президентові України. - 2015. - № 1. - С. 136-141.

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



У статті здійснено аналіз загострення протиріч і посилення
протиборств між різними соціальними системами, охоплюючи державні
і недержавні суб`єкти, спричинених умовами ускладнення соціальної,
економічної, політичної і культурної реальності. Розглянуто теоретичні
розробки і практичні результати використання інформаційних засобів
для трансформації соціальних систем, де лідерство безперечно і
неподільно належить США.

Сенченко О. Інформаційні війни як фактор
трансформації соціальних систем / О. Сенченко //
Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9 (230),
вересень. - С. 40-46.

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Право  власності  на 
інформацію

“Хто володіє інформацією—
той володіє світом”

Натан Ротшильд



Кормич Б. А. Інформаційне право : підручник для студ.
вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / Б. А. Кормич. - Харків :
БУРУН і К, 2011. - 334 с.

В підручнику аналізуються базові принципи та положення інфор-
маційного права, його основні інститути, розглядається правове ре-
гулювання основних видів інформаційних відносин та інформаційної
діяльності.

Рекомендовано студентам, аспірантам юридичних вищих навча-
льних закладів, а також закладів підготовки кадрів з державного уп-
равління, фахівцям та науковцям, які займаються проблемами інфор-
маційного права, інформаційних відносин та інформаційної діяльно-
сті.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



Синеокий О. В. Основы информационного права и
законодательства в области высоких технологий и ИТ-
инноваций : учебное пособие / О. В. Синеокий. -
Харьков : Право, 2011. - 592 с.

Пособие соответствует учебной программе для высших учебных
заведений и содержит системное изложение учебного курса по
информационному праву. Рассмотрены общетеоретические положения
информационного права как складывающейся отрасли права, науки и
учебной дисциплины, проблемы формирования новейших институтов.

Для студентов юридических и неюридических специальностей
высших учебных заведений. Представленный материал не дублирует
ранее опубликованные труды, в связи с чем может стать полезным
для ученых-юристов и практических работников в сфере защиты
информации, журналистов, политологов, государственных служащих,
работников образования и всем тем, кто использует информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



У виданні охарактеризовано організаційно-правові основи політики
концептуального розвитку нанотехнологій та модернізації систем
передавання інформації у сфері боротьби зі злочинністю. Розкрито
основи правового регулювання волоконно-оптичних технологій, що
використовуються в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Уперше у вітчизняній літературі окрему увагу приділено системному
дослідженню організаційно-правових особливостей інформаційних
технологій, наноіндустрії та нових обчислювальних електронних
систем інтелектуального оброблення інформації у галузі протидії
злочинності. Визначено інноваційні перспективи застосування високих
технологій щодо стримування інформаційної злочинності.

Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне пра-
во України : навчальний посібник /О. В. Синєокий. -
Харків : Право, 2010. - 360 с.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



Чанишева Г. І. Право на інформацію за трудовим за-
конодавством України : монографія / Г. І. Чанишева, 
Р. І. Чанишев. - Одеса : Фенікс, 2012. - 196 с.

У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні
питання юридичного забезпечення права па інформацію за трудовим
законодавством України. Визначаються поняття, суб'єкти, правова
природа, зміст права на інформацію, його нормативне закріплення у
міжнародних актах та актах національного трудовою законодавства
Виділяються ознаки і види трудоправової інформації, інформації про
персональні дані працівника. Формулюються та обґрунтовуються про-
позиції щодо удосконалення актів чинного трудового законодавства
та проекту Трудового кодексу України у сфері забезпечення права на
інформацію працівників і роботодавців та їх представників.

Місце знаходження: читальний зал економіко-гуманітарної літератури (5 корпус, ауд. 513)



Статті за темою 
в передплачених періодичних

виданнях

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Висвітлено стан сучасного інформаційного законодавства України 
в сфері створення, поширення та використання інформації. Звернено 
увагу на відсутність продуманої державної інформаційної та комуніка-
тивної політики, що створює об'єктивну загрозу інформаційній безпеці 
суспільства та України загалом. Запропоновано напрями вдосконален-
ня цього законодавства шляхом внесення змін.

Суббот А. Інформаційна безпека суспільства :
[висвітлено стан сучасного інформаційного
законодавства України в сфері створення, поширення
та використання інформації] / А. Суббот // Віче. -
2015. - № 8 (388), квітень. - С. 29-31

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Пилипчук В. Глобальні виклики й загрози національній
безпеці в інформаційній сфері / В. Пилипчук, О.
Дзьобань // Вісник Національної академії правових
наук України. - 2014. - № 3 (78). - С. 43-52.

У статті розглянуто основні геополітичні зміни в інформаційній
сфері, тенденції розвитку інформаційного простору на глобальному,
регіональному і національному рівнях, ключові проблеми та сучасні
виклики і загрози національній безпеці в інформаційній сфері.

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів
регулювання відносин інформаційного суспільства, дослідженню
проблем правозастосування у зазначеній сфері, окресленню концепції
методології юридичної регламентації інформаційних відносин. З позиції
юридичної доктрини аналізується поняття інформації та система
регулювання інформаційних відносин, невід'ємною частиною яких є
відносини інтелектуальної власності, робиться висновок про
поширення на регулювання інформаційних відносин як загальних
положень Цивільного кодексу України, так і окремих норм цивільного
законодавства.

Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у 
сфері інформаційних відносин / А. Кодинець // Право 
України. - 2015. - № 7. - С. 96-104. 

Місце знаходження: читальний зал періодичних видань (головний корпус, ауд. 248-А)



Новосельська І. Теоретико-правові питання охорони
авторського права в мережі Інтернет / І. Новосе-
льська, А. Бобровник // Підприємництво, господарство
і право. - 2015. - № 6 (234). - С. 7-10.

У статті досліджуються технологічні особливості розміщення
інформації в Інтернеті, відповідальність за порушення авторських
прав у мережі Інтернет, нормативно-правовий аспект охорони таких
прав в мережі Інтернет і ставлення суспільства до необхідності
захисту авторського права в інформаційному просторі.
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Яремчук Ю. Є. Оптимізація діяльності експертів з над-
звичайних ситуацій в умовах інформаційної війни / Ю. 
Є. Яремчук, Л. О. Нікіфорова, А. А. Шиян // Сучасний
захист інформації. - 2015. - № 1. - С. 62-67.

В статті показано, що в умовах інформаційної війни експерт з
надзвичайних ситуацій повинен володіти додатково спеціальним
набором знань, вмінь та навичок із застосування моделей та методів
інформаційного впливу на соціально-економічні системи. Такі
експерти є координаторами — людьми, які здатні або розробити нові
моделі та методи, які до них не були відомі, або ж, знаючи лише
частину інформації, здатні адекватно відтворити ці моделі та методи.
Описано спеціальні структури для їх виявлення та навчання.
Наведено вимоги, за яких діяльність експертів з надзвичайних
ситуацій буде оптимальною в умовах інформаційної війни.
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