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Інформаційні технології, комп`ютерна інженерія та захист інформації. 

 

Список складено 30.03.2017 року, посилання активні, сайти діючі. 

Укладач Найдьонова О.О., зав. відділу ІБВ бібліотека ЦНТУ. 

 

Information and Telecommunication Sciences [Електронний ресурс] : 

[сайт] / Нац. техн. ун-т України "КПІ". - Електрон. журн. - К. : НТУУ 

"КПІ", [2010?] . – Режим доступу : http://infotelesc.kpi.ua/. – Назва з титул. 

екрана. – Дата перегляду : 30.03.2017. 

Журнал включено до переліку фахових наукових видань України. 

Публікації журналу представлені в базах даних "Україніка наукова", УРЖ 

"Джерело", Наукова періодика України, "ВІНІТІ" (Росія). Завершується 

запровадження єдиної технічної платформи  Open Journal Systems (OJS) з 

метою представлення публікацій у Світовій системі безкоштовного 

відкритого доступу, а в подальшому – також і в комерційній базі "Scopus", 

за вимогами якої формується та здійснюється політика видання журналу. 

 

Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : [сайт] / 

Нац. авіац. ун-т. - Електрон. журн. - К. : НАУ, [2010?]. – Режим доступу : 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/index. – Назва з титул. екрана. – Дата 

перегляду : 30.03.2017. 

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті науково-технічного 

характеру. 

 

 

Інформатика, управління та обчислювальна техніка [Електронний ре-

сурс]: [сайт]/ Нац. техн. ун-т України “КПІ” . - Електрон. журн. - К.: НТУУ 

"КПІ", 2007. – Режим доступу : http://it-visnyk.kpi.ua/. – Назва з титул. 

екрана. – Дата перегляду : 30.03.2017. 

У збірнику висвітленно результати досліджень із створення компонентів 

обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв авто-

матики та передавання даних, систем автоматизації програмування, кон-

тролю й діагностики, штучного інтелекту. Рекомендовано для аспірантів, 

студентів, фахівців з обчислювальної техніки, систем керування, 

автоматизації програмування, штучного інтелекту та інших 

інформаційно-обчислювальних систем. 

 

Інформаційні технології та комп 'ютерна інженерія [Електронний ре-

сурс] : [сайт] / Вінниц. нац. техн. ун-т. - Електрон. журн. – Вінниця : 

ВНТУ, [2004?] . – Режим доступу : 

https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/index. - Назва з титул. екрана. – Дата 

перегляду : 30.03.2017. 

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні 

результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються 

http://infotelesc.kpi.ua/
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/index
http://it-visnyk.kpi.ua/
https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/index
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також огляди сучасного стану розробки важливих наукових 

проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. 

 

Інформаційна безпека [Електронний ресурс] : [сайт Наук. б-ки  

Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля] : [архів журналу] / Східноукр. нац. ун-т 

ім. В. Даля. - Електрон. журн. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009.  – 

Режим доступу : http://library.snu.edu.ua/index/informacijna_bezpeka/0-59 

. – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду : 30.03.2017. 

Журнал підготовлено кафедрою безпеки інформаційних систем СНУ 

ім. В. Даля. Внесений до «Переліку наукових фахових видань 

України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних 

робіт на здобуття науковіх ступенів доктора і кандидата наук» з 

технічних наук. 

 

Інформаційна безпека людини, суспільства, держави [Електронний ре-

сурс] : [сайт] / Національна академія Служби безпеки України. - Електрон. 

журн. - К. : НА СБУ, 2009. – Режим доступу : 

http://academy.ssu.gov.ua/ua/page/fah.htm . – Назва з титул. екрана. – Дата 

перегляду : 30.03.2017. 

Видання є збіркою публікацій у юридичній та технічній галузях на-

ук, яка друкується у формі науково-практичного журналу. 

 

Безпека інформації [Електронний ресурс] = Ukrainian Scientific Journal of 

Information Security : [сайт] / Нац. авіац. ун-т. - Електрон. журн. - К. : НАУ, 

2012. – Режим доступу :  http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity. – 

Назва з титул. екрана.  – Дата перегляду : 30.03.2017. 

Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових дос-

ліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної без-

пеки. 

 

Комп’ютерні засоби, мережі та системи [Електронний ресурс] : [сайт 

Наук. електр. б-ки період. видань НАН України] / Нац. ак. наук України ; 

Ін-т кібер. ім. В.М. Глушкова НАН України . - Електрон. журн. - К. : Наук. 

електр. б-ка період. видань НАН України, 2002. – Режим доступу : 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/6347. – Назва з титул. екрана.  

– Дата перегляду : 30.03.2017. 

У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із пробле-

мами висвітлення досліджень у розвитку онтологій предметних га-

лузей, застосування інформаційних нанотехнологій під час впровад-

ження навчаючих систем, методи і принципи побудови апаратних і 

програмних засобів комп’ютерних систем. 
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Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту 

інформації в Україні [Електронний ресурс] : [сайт] / Нац. техн. ун-т 

України "КПІ". - Електрон. журн. - К. : НТУУ "КПІ", 2000. – Режим дос-

тупу : http://pnzzi.kpi.ua/index.htm. – Назва з титул. екрана.  – Дата перег-

ляду : 30.03.2017. 

Розглядаються загальні питання інформаційних технологій і практичні 

аспекти захисту інформаційних ресурсів, нормативно-правові, методоло-

гічні і метрологічні аспекти захисту інформації в інформа-

ційно-телекомунікаційних системах та захисту мовної інформації, актуа-

льні питання функціонування системи криптографічного захисту інфор-

мації, сучасні проблеми і тенденції розвитку системи захисту інформації. 

 

 

Проблеми програмування [Електронний ресурс] : [сайт Наук. електр. 

б-ка період. видань НАН України] / Ін-т прог. систем НАН України. - 

Електрон. журн. - К. : ІПС НАН України, 2003. – Режим доступу : 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/177. – Назва з титул. екрана.  – 

Дата перегляду : 30.03.2017. 

Заснування журналу обумовлено потребою всебічного сприяння 

розвитку та координації наукових досліджень в галузі програму-

вання. Основним завданням журналу є публікація оригінальних та 

оглядових праць з питань програмування для спеціалістів 

академічних і галузевих інститутів, інших фахівців, що працюють в 

галузі програмування. 

 

Системи обробки інформації [Електронний ресурс] : [сайт] / Харків. нац. 

ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. - Електрон. журн. – Харків : ХНУПС 

ім. І. Кожедуба, 1996. – Режим доступу : 

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi. – Назва з титул. екрана.  

– Дата перегляду : 30.03.2017. 

Збірник наукових праць «Системи обробки інформації» заснований у 

1996 році. У збірнику публікуються результати досліджень з роз-

робки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних 

задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови 

систем обробки інформації у різних проблемних галузях. Збірник 

призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, 

ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів 

відповідних спеціальностей. 

 

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Електрон-

ний ресурс] : [сайт] / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. - 

Електрон. журн. - К. : НУОУ ім. І. Черняховського, 2008 . – Режим дос-

тупу : http://sit.nuou.org.ua/. – Назва з титул. екрана.  – Дата перегляду : 

30.03.2017. 

На сторінках журналу розглядаються такі питання:  

http://pnzzi.kpi.ua/index.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/177
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi
http://sit.nuou.org.ua/
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1. Теоретичні основи та ін- струментальні засоби створення і ви-

користання інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони.  

2. Критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, жи-

вучості інформаційних технологій і систем.  

3. Принципи оптимізації, моделі та методи прийняття рішень при 

створенні автоматизованих систем різноманітного призначення у сфері 

безпеки і оборони тощо. 

 

 

Сучасний захист інформації [Електронний ресурс] : [сайт] / Держ. ун-т 

телеком. - Електрон. журн. - К. : ДУТ, 2010. – Режим доступу : 

http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect. – Назва з титул. екрана.  – 

Дата перегляду : 30.03.2017. 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в 

яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук в галузі 

технічні науки. 

 

http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect

