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1. Гришина Д. В Україні запрацював сайт, який відстежує 

російську техніку на кордонах [Електронний ресурс] / Даша Гришина // Вечір. 

Київ. – 2022. – 1 лют. – Електрон. дані. Подано інформацію, що в Україні 

запустили сайт, завдяки якому можна промоніторити правдиву інформацію 

щодо кількості російської військової техніки на кордоні нашої держави. Мета 

проєкту – створити доступний агрегат, де буде зібрана максимально повна та 

актуальна інформація про пересування військ Російської Федерації (РФ) поблизу 

України. А також – розвінчувати фейки. Заснувала сайт Марія Гонтар, 

міжнародна журналістка «Голосу Америки» та авторка проєкту StopFake. 

Допомагають їй в цьому журналісти, експерти з боротьби з дезінформацією та 

теперішні військові.              Текст: https://vechirniy.kyiv.ua/news/60945/ 

2. Квіткін П. В. Інформаційна безпека особистості: теоретико-

методологічний аналіз / Петро Васильович Квіткін, Ірина Володимирівна 

Дятлова, Людмила Олександрівна Петрова // Вісн. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 

Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. 

пр. – Харків : Право, 2021. – Вип. 4 (51). – С. 46-62. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17039-4(51) Розглянуто проблему інформаційної безпеки 

особистості у сучасному соціумі. Здійснено аналіз нормативно-правового 

забезпечення інформаційної безпеки суспільства та особистості, 

концептуальних підходів до дослідження сутності і змісту інформаційної 

безпеки особистості. Обґрунтовано розуміння інформаційної безпеки 

особистості як інтегральної якості особистості. Визначено сутність і зміст 

інформаційної безпеки особистості.                           Текст: 

http://fil.nlu.edu.ua/article/view/241998 

3. Чалапко В. В. Інформаційна безпека: до проблеми місця й ролі в 

системі національної безпеки / Володимир Вікторович Чалапко // Вісн. Нац. 

http://www.nplu.org/article.php?id=423
https://vechirniy.kyiv.ua/news/60945/
http://fil.nlu.edu.ua/article/view/241998


юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2021. – Вип. 4 (51). – С. 83-

95. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17039-4(51) Обгрунтовано, що 

здійснюваний інформаційний вплив за допомогою технологій контролю і 

маніпулювання суспільною свідомістю викликає дисфункційні процеси, що 

перешкоджають оптимальному функціонуванню державних інститутів. 

Основним обʼєктом захисту у цьому випадку виступає суспільна свідомість. 

Зазначено, що специфіка інформаційної безпеки дозволяє їй охопити всі види 

безпеки: економічну, соціально-політичну, військову та екологічну, тому її 

забезпечення є пріоритетним завданням у процесі вирішення проблем 

національної безпеки. Наголошено, що від забезпечення інформаційної безпеки на 

сучасному етапі розвитку суспільства залежать умови забезпечення основних 

видів безпеки держави. Текст: http://fil.nlu.edu.ua/article/view/242004 

4. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ”Нові 

грані адміністративно-правового регулювання”, 18 груд. 2020 р., [м. 

Запоріжжя / за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – 67 

с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А817554 Зі змісту: Правове регулювання 

інформаційної безпеки в Україні / К. С. Лабунець. – С. 27-30. 
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