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СПИСОК 

навчально-методичних праць та/або наукових праць 

Дрейс Юрія Олександровича  
(прізвище, ім’я та по батькові здобувача) 

№ 

з\

п 

Назва 
Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

І. Наукові праці 

1.  Система підтримки 

прийняття рішень 

державних експер-

тів з питань таєм-

ниць у сфері оборо-

ни 

Тези до-

повіді 

«Пріоритетні напря-

мки розвитку телеко-

мунікаційних систем 

та мереж спеціально-

го призначення»: До-

повіді та тези доп. ІV-

ї наук.-практ. конф., 

22-23 жовтня 2008 р. 

– К.: ВІТІ НТУУ 

«КПІ»,  2008. – С.188.  

1 Корченко О.Г. 

2.  Удосконалення 

проведення проце-

дури прийняття рі-

шень державних ек-

спертів з питань та-

ємниць у сфері обо-

рони засобами ін-

формаційних тех-

нологій 

Тези до-

повіді 

«Сучасні проблеми 

захисту інформації з 

обмеженим досту-

пом»: Доповіді та те-

зи доповіді міжвідом-

чої науково-практ. 

конф., 20-21 листопа-

да 2008 р. – К.: НАУ, 

НА СБУ, 2008. – С. 

62-63. 

1 Корченко О.Г. 

3.  Нечітке моделю-

вання лінгвістич-

ної змінної “інфо-

рмація” за змістом 

відомостей та ви-

дом операцій, що 

виконуються над 

нею 

Стаття «Проблеми створен-

ня, випробування, 

застосування та екс-

плуатації складних 

інформаційних сис-

тем»: Збірник науко-

вих праць. – Жито-

мир: ЖВІ НАУ, 2009. 

– Вип. 2. – С.102-108.  

7 Корченко О.Г. 

4.  Нечітке моделю-

вання вхідної інфо-

рмації АРМ держа-

вного експерта з 

питань таємниць 

Тези до-

повіді 

«Актуальні проблеми 

забезпечення інфор-

маційної безпеки 

держави»: Збірник 

матеріалів наук.-

практ. конф., 20 бере-

зня 2009 р. – К.: НА 

1 Корченко О.Г. 
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СБУ ІЗІзОД, 2009. – 

С. 190-191. 

5.  Визначення коефі-

цієнта важливості 

відомостей, що ста-

новлять державну 

таємницю оборон-

ної сфери ЗВДТ 

Тези до-

повіді 

«Актуальні проблеми 

управління  інформа-

ційною безпекою 

держави»: Збірник 

матеріалів науково-

практичної конф., 17 

березня 2010 р. – К.: 

Наук.-вид. відділ НА 

СБУ, 2010. – С. 55-57. 

2 Корченко О.Г. 

6.  Спецтема Стаття «Проблеми створен-

ня, випробування, 

застосування та екс-

плуатації складних 

інформаційних сис-

тем»: Збірник науко-

вих праць. – Жито-

мир: ЖВІ НАУ, 

2010.– Спецвипуск 1. 

– С.69-77. 

8 Корченко О.Г., 

Ходаківський 

В.М. 

7.  Розрахунок коефі-

цієнтів захищеності 

відомостей, що 

становлять держа-

вну таємницю 

Стаття Захист інформації. – 

Вип. №3 (48). – 2010. 

– С.10 –14. 

4 Хохлачова 

Ю.Є., 

Вишневська 

Н.С. 

 

8.  Порівняльний ана-

ліз важливості ві-

домостей, що ста-

новлять державну 

таємницю ЗВДТ 

2005, 2010 року 

Тези до-

повіді 

«Актуальні проблеми 

управління інформа-

ційною безпекою 

держави»: Збірник 

матеріалів науково-

практ. конф., 22 бере-

зня 2011, Ч.1. – К.: 

Вид-во НА СБУ, 

2011. – С.214-216. 

3 Корченко О.Г. 

 

9.  Визначення рівня 

компетентності ек-

спертів експертної 

комісії з питань 

державної таємниці 

Стаття «Проблеми створен-

ня, випробування, 

застосування та екс-

плуатації складних 

інформаційних сис-

тем»: Збірник науко-

вих праць. – Жито-

мир: ЖВІ НАУ, 2011. 

– Вип. 4. – С.190-196. 

7 Корченко О.Г. 

 

10.  Правовий шлях фо-

рмування зводу ві-

Тези до-

повіді 

«Проблеми створення, 

розвитку, застосуван-

2 Корченко О.Г. 
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домостей, що ста-

новлять державну 

таємницю 

ня інформаційних си-

стем спеціального 

призначення»: 18-а 

наук.-практ. конф., 

Житомир, 15 квіт. 

2011 р.: Тези допові-

дей: Ч. 1. – Житомир: 

ЖВІ НАУ, 2011. – С. 

202-203. 

11.  Модель складної 

орієнтованої інфо-

рмаційної мережі 

ЗВДТ 

Стаття Захист інформації. – 

Вип. №3 (52). – 2011. 

– С. 87-94. 

7 Корченко О.Г., 

Муратов О.Є., 

Козлюк І.О. 

12.  Система підтрим-

ки прийняття рі-

шень процесу 

управління захис-

ту інформації в ін-

формаційно-

телекомунікацій-

ній системі 

Стаття Вісник Житомирсь-

кого державного те-

хнологічного універ-

ситету : Технічні на-

уки. - Вип. №4 (59). – 

2011. – С. 122-127. 

 

6 Коваль Л.В. 

13.  Практична реаліза-

ція експертної мо-

делі оцінювання 

важливості інфор-

мації з обмеженим 

доступом 

 

Тези до-

повіді 

«Захист інформації з 
обмеженим доступом 
та автоматизація її 
обробки (PIRAT-
2012)»: IV наук.-техн. 
конф. студ. та аспір.,  
9-10 лютого 2012. – К.: 
НАУ, 2012. – С. 20-21. 

1 Івановська Ю.В. 

14.  Розробка системи 

експертного оціню-

вання у сфері охо-

рони державної та-

ємниці 

Тези до-

повіді 

«Актуальні проблеми 
управління інформа-
ційною безпекою 
держави»: Збірник 
матеріалів науково-
практ. конф., 30 бере-
зня 2012 р., Київ. – 
К.: Наук.-вид. відділ 
НА СБУ, 2012. – 
С.161-164. 

4 Корченко О.Г. 

15.  Основа розробки 

моделі експертного 

оцінювання інфор-

мації з обмеженим 

доступом, що є вла-

сністю держави 

Тези до-

повіді 

«Проблеми створен-
ня, розвитку, застосу-
вання інформаційних 
систем спеціального 
призначення»: 19-а 
наук.-практ. конф., 
Житомир, 19 квітня 
2012 р.: Тези допові-

2  
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дей: Ч.1. –Житомир: 
ЖВІ НАУ, 2012. – 
С.158-159. 

16.  Врахування інте-

ресів держави в ме-

тодиці оцінювання 

шкоди у сфері охо-

рони державної та-

ємниці 

Тези до-

повіді 

«Інтегровані інтелек-

туальні робототехні-

чні комплекси 

(ІІРТК-2012)»: V мі-

жнародна наук.-

практ. конф.,  

Київ, 15-16 травня 

2012 р. – К.: НАУ, 

2012. – С.316–318. 

3  

17.  Модель складної 

орієнтованої інфор-

маційної мережі 

службової інформа-

ції у сфері оборони 

– Переліку службо-

вої інформації 

Збройних Сил 

України 

Тези до-

повіді 

«Захист інформації і 

безпека інформацій-

них систем»: І між-

нар. наук.-техн. 

конф., 31 трав.–01 

черв. 2012 р., Львів. – 

Л.: Вид-во Львівська 

політехніка, 2012. – 

С.10-11. 

2 Корченко О.Г. 

18.  Метод аналізу і 

оцінки величини 

можливої шкоди 

національній без-

пеці держави у 

сфері охорони дер-

жавної таємниці 

Стаття Захист інформації. – 

Вип. №3 (56). – 2012. 

– С.5-18. 

 

14 Корченко О.Г., 

Казмірчук С.В. 

19.  Визначення вели-

чини можливої 

шкоди у разі розго-

лошення інформації 

з обмеженим дос-

тупом чи втрати її 

матеріальних носіїв 

Тези до-

повіді 

«Інформаційна безпе-

ка: виклики і загрози 

сучасності» : зб. ма-

теріалів наук.-практ. 

конф., 5 квітня 2013 

року, м. Київ. – К.: 

Наук.-вид. центр НА 

СБ України, 2013. – 

С.235-238. 

3  

20.  Досвід розробки та 

застосування елект-

ронного посібника з 

навчальної дисцип-

ліни «Теорія авто-

матичного управ-

ління» 

Тези до-

повіді 

«Система військової 

освіти України: дос-

від, сьогодення та пе-

рспективи розвитку»: 

Тези доп. 14-ї наук.-

метод. конф., 25 квіт-

ня 2013. –Житомир: 

ЖВІ НАУ, 2013. – 

С.168-169. 

2 Іщенко В.І. 
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21.  Методологія синте-

зу та програмна 

реалізація системи 

оцінювання шкоди 

національній без-

пеці у сфері охоро-

ни державної таєм-

ниці 

Стаття Захист інформації. – 

2013. – Т. 15, № 1. – 

С.14-20.  

 

6 Корченко О.Г., 

Луцький М.Г., 

Захарова М.В. 

22.  Модель оцінювання 

шкоди національній 

безпеці в інформа-

ційній сфері 

Тези до-

повіді 

«Захист інформації і 

безпека інформацій-

них систем», ІІ між-

народна науково-

технічна конференція, 

30 травня – 01 червня 

2013 р. – Львів: НУ 

«Львівська політехні-

ка», 2013. – С.26-28. 

2 Корченко О.Г. 

23.  Метод нечіткої 

класифікації відо-

мостей, що стано-

влять державну 

таємницю за ви-

значеними крите-

ріями 

Стаття Вісник Національ-

ного університету 

«Львівська політех-

ніка»:  Автоматика, 

вимірювання та ке-

рування. – №774.– 

2013. – С.10-17. 

7  

24.  Експериментальне 

дослідження сис-

теми оцінювання 

шкоди національ-

ній безпеці у сфері 

охорони державної 

таємниці  

Стаття Захист інформації. – 

2013. – Т. 15, № 4. – 

С.337-345.  

 

7  

Після захисту кандидатської дисертації 

25.  Підхід до аналізу і 

оцінки ризиків за-

хисту персональних 

даних в державних 

автоматизованих 

системах 

Тези до-

повіді 

68-ма наук.-техн. кон-

ференція професорсь-

ко-викладацького 

складу, науковців, ас-

пірантів та студентів: 

матеріали конф., 4-6 

грудня 2013 р., Част. 3. 

– Одеса: ОНАЗ ім. 

О.С. Попова, 2013. – 

С.117-120. 

3 Дейсан А.О.,  

Бєляк Д.Ю. 

26.  Проблема форму-

вання переліку ві-

домостей, що ста-

новлять службову 

Тези до-

повіді 

«Актуальні проблеми 

управління інформа-

ційною безпекою 

держави»: зб. матері-

4 Корченко О.Г. 
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інформацію алів V наук.-практ. 

конф., 20 березня 

2014 року, 

м. Київ. – К. : Наук.-вид. 

центр НА СБУ, 2014.–

Ч.2.(260 с.)–С.23-27. 

27.  Імітаційна модель 

NIPDS для вияв-

лення та запобі-

гання вторгнень в 

телекомунікацій-

них системах і ме-

режах 

Стаття Безпека інформації. 

– 2014. – Т. 16, № 1. – 

С.29-35. 

 

6 Смирнов О.А., 

Даниленко 

Д.О. 

28.  Аналіз стану захис-

ту персональних да-

них в державних ін-

формаційних систе-

мах 

Тези до-

повіді 

«Інтегровані інтелек-

туальні робототехні-

чні комплекси 

(ІІРТК-2014)»: VІІ 

міжнародна наук.-

практ. конф.,  

Київ, 19-20 травня 

2014 р. – К..: НАУ, 

2014. – С.335-336. 

2  

29.  Програмний ком-

плекс криптографі-

чних систем шиф-

рування 

Тези до-

повіді 

«ITSEC»: матеріали 

ІV науково-технічної 

конф., 20-23 травня 

2014 р. – К.: НАУ, 

2014. – С.49-50. 

2 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П. 

30.  Роль та місце держа-

вної таємниці у кон-

тексті політико-

правового аналізу 

Тези до-

повіді 

«Захист інформації і 

безпека інформацій-

них систем», ІІІ між-

народна науково-

технічна конференція, 

5–6 червня 2014 р. – 

Львів: НУ «Львівська 

політехніка», 2014. – 

С.12-13. 

2 Корченко О.Г. 

31.  Статистичні влас-

тивості трафіку на 

основі BDS-тестів 

для реалізації сис-

теми виявлення та 

запобігання вторг-

нення в телекому-

нікаційні мережі 

Стаття Захист інформації. – 

2014. – Т. 16, № 2. – 

С.158-167. 

 

9 Смирнов О.А., 

 Даниленко  

 Д.О. 

32.  Функціонування 

системи охорони 

Стаття Безпека інформації. 

– 2014. – Т. 20, № 2. – 

8  
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державної таємни-

ці в Україні: орга-

нізаційно-правова 

структура, прин-

ципи та завдання 

С.176-184. 

 

33.  Забезпечення кон-

фіденційності да-

них в автоматизо-

ваних системах за 

європейськими ви-

могами 

Тези до-

повіді 

«Проблеми створення, 
розвитку, застосуван-
ня інформаційних си-
стем спеціального 
призначення»: XX на-
ук.-практ. конф., Жи-
томир, 29 листопада 
2014 р.: Тези допові-
дей: Ч.1. –Житомир: 
ЖВІ ДУТ, 2014. – 
С.162-163. 

1 Будакова Н.Ю. 

34.  Державне регулю-

вання у сфері за-

безпечення захисту 

персональних даних 

Тези до-

повіді 

«Актуальні проблеми 
забезпечення інфор-
маційної безпеки дер-
жави»: Матеріали на-
ук.-технічної конфе-
ренції студ., аспір., 
викл. та науковців: 18 
грудня 2014 р. – Київ: 
ДУТ, 2014. – (132 с.) – 
С.27.   

1 Корченко О.Г. 

35.  Про необхідність 

категоризації та 

приведення змісту 

статей ЗВДТ до ви-

мог чинного зако-

нодавства 

Тези до-

повіді 

«Актуальні проблеми 

управління інформа-

ційною безпекою 

держави»: зб. матері-

алів VI наук.-практ. 

конф., 19 березня 

2015 року, 
м. Київ. – К. : Наук.-
вид. центр НА СБ 
України, 2015. - (512 
с.) – С.270-273. 

4 Корченко О.Г. 

36.  Базові параметри 

представлення ри-

зику захисту персо-

нальних даних в 

державних АС 

Тези до-

повіді 

«Інформаційна безпе-

ка держави, суспільс-

тва та особистості»: 

Збірник тез доповідей 

Всеукраїнської наук.-

практичної конф., 16 

квітня 2015 р., м. Кі-

ровоград: КНТУ, 

2015. – (155 с.) – 118 с. 

1  
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37.  Модель аналізу і 

оцінки ризиків за-

хисту персональних 

даних в державних 

автоматизованих 

системах 

Тези до-

повіді 

«АВІА-2015»: матері-

али ХІІ міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 28-29 

квітня 2015 р. – К.: 

НАУ, 2015. – С.15-16. 

2  

38.  Програмна реаліза-

ція оцінювання ри-

зиків захисту пер-

сональних даних в 

державних автома-

тизованих системах 

Тези до-

повіді 

«ITSEC»: матеріали 

V міжнародної нау-

ково-технічної кон-

ференції. – К.: НАУ, 

2015.–С.68. 

1  

39.  Заходи захисту пер-

сональних даних в 

інформаційних (ав-

томатизованих) си-

стемах 

Тези до-

повіді 

«Перспективні на-

прями захисту інфо-

рмації»: матеріали І 

всеукр. наук.-практ. 

конф., 7-9 вересня 

2015 р. – Одеса: 

ОНАЗ, 2015. – (124с.) 

– С.29-32. 

3  

40.  Додаткові критерії 

оцінювання шкоди, 

нанесеної розголо-

шенням державної 

таємниці або втрати 

матеріальних носіїв 

секретної інформа-

ції за рівнем класи-

фікації терористич-

них загроз 

Тези до-

повіді 

«Актуальні питання 

забезпечення кібербе-

зпеки та захисту ін-

формації»: тези допо-

відей учасників ІІ 

Міжнародної наук.-

практ. конф., 24-27 

лютого 2016 р. (Зака-

рпатська обл., Межи-

гірський р-н, с. Верх-

нє Студене). – К: 

Вид-во Європейський 

університет, 2016. – 

(197 с.) – С.90-91. 

2 Корченко О.Г. 

41.  Передумови ство-

рення системи екс-

пертного оцінюван-

ня шкоди 

національній безпе-

ці України у разі 

витоку інформації з 

обмеженим досту-

пом 

Тези  

доповіді 

«Інформаційна безпе-

ка та комп'ютерні те-

хнології»: Збірник тез 

доповідей Міжнарод-

ної наук.-практ. 

конф., 24-25 березня 

2016 року, м. Кірово-

град: КНТУ, 2016. – 

(159 с.). – С.29-30. 

2  

42.  Модель та метод 

оцінки ризиків за-

хисту персональ-

Стаття Захист інформації. – 

2016. – Т. 18, № 1. – 

С.39-47. 

9 Корченко О.Г., 

Лозова І.Л. 
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них даних під час 

їх обробки в авто-

матизованих сис-

темах 

 

43.  Правова класифіка-

ція загроз націона-

льній безпеці Укра-

їни в інформаційній 

сфері 

Тези  

доповіді 

Актуальні задачі та 

досягнення у галузі 

кібербезпеки : мате-

ріали Всеукр. наук.-

практ. конф., м. Кро-

пивницький, 23-25 

лист.2016р. – Кропи-

вницький : КНТУ, 

2016. – С. 9. 

1 Панівко Т.В.  

44.  Бістабільна інтег-

рована кортежна 

модель характери-

стик ризику 

Стаття Захист інформації. – 

2016. – Т. 18, № 4. – 

С.39-47. 

 

 Корченко О.Г., 

Казмірчук 

С.В., Гололо-

бов А.Ю. 

45.  Становлення нор-

мативно-правового 

забезпечення дис-

танційного навчан-

ня 

Тези  

доповіді 

«Теорія і практика 

дистанційного на-

вчання у професійній 

освіті»: збірник мате-

ріалів І Всеукраїнсь-

кої веб-конференції 

(м. Київ, 28 лютого 

2017 року) / Інст-т 

проф.-тех. освіти 

НАПН України / 

[Ред. кол. : Петренко 

Л. М. та ін.]. – К. : 

ТОВ «СІК ГРУП 

УКРАЇНА», 2017. – 

172 с. – С.144. 

1  

46.  Аналіз негативних 

наслідків кібератак 

на інформаційні ре-

сурси об’єктів кри-

тичної інфраструк-

тури держави  

Тези  

доповіді 

«Актуальні питання 

забезпечення кібербе-

зпеки та захисту ін-

формації»: тези доп. 

ІІІ Міжнародної на-

ук.-практ. конф., 22-

25 лютого 2017 року 

(Закарпатська обл., 

Межигірський р-н, с. 

Верхнє Студене). – К: 

Вид-во Європейський 

університет, 2017. – 

(212 с.) – С.71-74. 

4 Мовчан М.С. 

47.  Кортежна модель Тези  «Проблеми кібербез- 4  
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формування базо-

вих параметрів кла-

сифікації інформа-

ції з обмеженим до-

ступом 

доповіді пеки інформаційно-

телекомунікацій-

них систем»: тези до-

повідей II наук.-

практ. конф., 23-24 

березня 2017 року, 

м.Київ: КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2017. – 

(422 с.). – С. 304-307  

48.  Порівняльний ана-

ліз негативних нас-

лідків кібератак на 

критичну інформа-

ційну інфраструк-

туру різних держав 

Тези  

доповіді 

«Інформаційна безпе-

ка та комп'ютерні те-

хнології»: Збірник тез 

доповідей ІІ Міжна-

родної наук.-практ. 

конф., 20-22 квітня 

2017 року, м. Кропи-

вницький: ЦНТУ, 

2017. – (211 с.). – 

С.40-43. 

4  

49.  Про підготовку вій-

ськових фахівців з 

інформаційної без-

пеки за спеціальніс-

тю «Національна 

безпека» 

Тези  

доповіді 

«Проблеми та напря-

ми вдосконалення пі-

дготовки військових 

фахівців з урахуван-

ням досвіду антите-

рористичної операції 

у східних областях 

України»: XVI наук.-

метод. конф., Жито-

мир, 25 травня 2017 

р. : тези доповідей / 

МОУ, Житомир, 

військ. ін-т імені С.П. 

Корольова. - Жито-

мир: ЖВІ, 2017. – 

(176с.) – С.147 -148. 

2  

50.  Оцінювання шкоди 

національній безпе-

ці у разі витоку ін-

формації, що стано-

вить державну тає-

мницю 

Тези до-

повіді 

«Стан та удоскона-

лення безпеки інфор-

маційно-

телекомуніка-ційних 

систем (SITS’2017)»: 

зб. матеріалів 9-ої 

Всекураїнської наук.-

практ. конф., 20-23 

червня 2017 р. –

Миколаїв: МТУ 

«Миколаївська полі-

1 Рощук М.В. 
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техніка», 2017. – 

(68с.) – С. 31  

51.  Аналіз базової тер-

мінології і негати-

вних наслідків кі-

бератак на інфор-

маційно-

телекомунікаційні 

системи об’єктів 

критичної інфра-

структури держави 

Стаття Захист інформації. – 

2017. – Т. 19, № 3. – 

С.214-222. 

 

9  

52.  Розширення базової 

термінології у сфері 

захисту критичної 

інформаційної ін-

фраструктури дер-

жави 

Тези  

доповіді 

«Автоматика та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

у промисловості, те-

лекомунікаціях, енер-

гетиці та транспорті»: 

Матеріали Всеукраїн-

ської наук.-практ. ін-

тернет-конф., 16-17 

листопада 2017, Кро-

пивницький: ЦНТУ, 

2017. – С.185  

1 Романенко О.О. 

53.  Критична інфор-

маційна інфра-

структура Украї-

ни: терміни, сек-

тори і наслідки 

Стаття Захист інформації. – 

2017. – Т. 19, № 4. – 

С. 214-222. 

 

7 Корченко О.Г., 

Романенко О.О. 

54.  Analysis problems in 

the field of state’s 

critical infrastructure 

Monografia Projekt interdyscypli-

narny projektem XXI 

wieku: Monografia, 

Тom 1, Akademia 

Techniczno-

Humanistyczna w 

Bielsku-Bialej, 2017. – 

(508 c.). – C.397-402. 

http://www.engineerxxi

.ath.eu/wp-

content/uploads/2017/1

2/EngineerXXI_2017_

vol1.pdf  

508 

7 

A. Korchenko, 

O. Romanenko 

55.  Формування мно-

жини ідентифікато-

рів для класифікації 

об’єктів критичної 

інформаційної ін-

Тези  

доповіді 

«Актуальні проблеми 

забезпечення кібербе-

зпеки та захисту ін-

формації»: тези допо-

відей учасників IV 

6 Корченко О.Г., 

Романенко О.О. 

http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2017/12/EngineerXXI_2017_vol1.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2017/12/EngineerXXI_2017_vol1.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2017/12/EngineerXXI_2017_vol1.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2017/12/EngineerXXI_2017_vol1.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2017/12/EngineerXXI_2017_vol1.pdf
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фраструктури Міжнародної науко-

во-практичної конфе-

ренції, Закарпатська 

область, Міжгірський 

район, село Верхнє 

Студене, 21-24 люто-

го 2018 р. – К: Вида-

вництво Європейсь-

кого університету, 

2018. – С.81-86. 

56.  Sectors of Critical 

Informational Infra-

?tructure 

Тези  

доповіді 

«Актуальні пробле-

ми забезпечення кі-

бербезпеки та захис-

ту інформації»: тези 

доповідей учасників 

IV Міжнародної на-

уково-практичної 

конференції, Закар-

патська область, Мі-

жгірський район, се-

ло Верхнє Студе-не, 

21-24 лютого 2018 р. 

– К: Видавництво Єв-

ропейського універ-

ситету, 2018. – С.141-

143. 

3 М. Roshchuk,  

O. Romanenko 

57.  Класифікація 

об’єктів критичної 

інформаційної ін-

фраструктури дер-

жави 

Тези  

доповіді 

«Актуальні проблеми 

управління інформа-

ційною безпекою 

держави» : зб. тез на-

ук. доп. наук.-практ. 

конф. (Київ, 30 бере-

зня 2018 р.). – Київ: 

Нац. акад. СБУ, 2018. 

– 408 с. – С.95-98. 

4 О. Г. Корченко, 

О.О. Романенко 

58.  Формування мно-

жини параметрів 

оцінювання наслід-

ків витоку держав-

ної таємниці від кі-

бератак на критич-

ну інформаційну 

інфраструктуру 

держави 

Тези  

доповіді 

«Актуальні проблеми 

управління інформа-

ційною безпекою 

держави» : зб. тез на-

ук. доп. наук.-практ. 

конф. (Київ, 30 бере-

зня 2018 р.). – Київ: 

Нац. акад. СБУ, 2018. 

– 408 с. – С.309-311. 

3 О. Г. Корченко, 

О.О. Романенко 

59.  Модель класифі-

катора об’єктів 

Стаття Захист інформації. – 

2018. – Т. 20, № 1. – 

7 О. Корченко, 

О. Романенко, 
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критичної інфор-

маційної інфра-

структури держави 

С. 5-11. 

 

В. Бичков  

60.  Модель оцінювання 

наслідків витоку 

державної таємниці 

від кібератак на 

критичну інформа-

ційну інфраструк-

туру держави 

Стаття Безпека інформації, 

- 2018. – Т. 24, № 1. – 

С. 29-35. 

7 О. Корченко,  

М. Рощук, 

О. Романенко 

61.  Формування параме-

трів оцінювання не-

гативних наслідків 

втрати персональних 

даних в автоматизо-

ваних системах 

Тези  

доповіді 

«ITSEC»: матеріали 

VІІІ міжнародної на-

уково-технічної кон-

ференції (16-18 трав-

ня 2018 р., м.Київ). – 

К.: НАУ, 2018.– С.14-

15. 

2 І. Лозова 

62.  Structure of the 

method of estimating 

the consequences of 

the leakage of state 

secrets from cyber at-

tacks to critical infor-

mation infrastructure 

Тези  

доповіді 

VIII Всесвітній кон-

грес «Авіація у XXI 

столітті» – "Безпека в 

авіації та космічні те-

хнології", 10-12 жов-

тня 2018, м. Київ, 

НАУ. – С.3.4.1-3.4.3 

http://conference.nau.e

du.ua/index.php/Congr

ess/Congress2018/pape

r/viewFile/5037/4095  

3 A. Korchenko, 

O. Romanenko 

63.  А tuple model for es-

timating the conse-

quences of personal 

data leakage in au-

tomated systems 

Monografia 

 

Projekt interdyscypli-

narny projektem XXI 

wieku: Monografia, 

Тom 2, Akademia 

Techniczno-

Humanistyczna w 

Bielsku-Bialej, 2018. – 

(508 c.). – C.41-50. 

http://www.engineerxxi

.ath.eu/wp-

content/uploads/2018/1

2/engineerxxi_2018_vo

l2_47.pdf  

262 

9 

I. Lozova,  

А. Biskupskyi,  

L. Kuzmenko,  

A. Al-

khwaldeh,  

A. Korchenko 

64.  An assessment of the 

consequences of the 

leakage of state se-

cret from cyberat-

tacks to a critical in-

Monografia Projekt interdyscypli-

narny projektem XXI 

wieku: Monografia, 

Тom 2, Akademia 

Techniczno-

262 

7 

S. Kazmirchuk,  

Y. Roi,  

O. Romanenko,  

A. Korchenko 

http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5037/4095
http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5037/4095
http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5037/4095
http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5037/4095
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_47.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_47.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_47.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_47.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_47.pdf
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frastructure Humanistyczna w 

Bielsku-Bialej, 2018. – 

(508 c.). – C.115-122. 

http://www.engineerxxi

.ath.eu/wp-

content/uploads/2018/1

2/engineerxxi_2018_vo

l2_54.pdf  

65.  Формування мно-

жини переліку уза-

гальнених критеріїв 

віднесення об’єктів 

до критичної інфра-

структури держави 

Тези  

доповіді 

«Актуальні пробле-

ми забезпечення кі-

бербезпеки та захис-

ту інформації»: тези 

доповідей учасників 

V Міжнародної на-

ук.-практ. конф., За-

карпатська область, 

Міжгірський р-н, с. 

Верхнє Студене, 12-

15.02.2019 р. – К: Ви-

давництво Європей-

ського університету, 

2019. – С.59-63. 

4 О.Г. Корченко  

66.  Оцінювання нега-

тивних наслідків від 

витоку персональ-

них даних 

Тези  

доповіді 

«ITSEC»: матеріали 

VІІІ міжнар. науково-

технічної конференції 

(21-27 березня 2018 

р., м.Київ). – К.: 

НАУ, 2019.– С.41-42 

2 І. Лозова,  

Є. Педченко 

67.  Удосконалення ін-

ституту державних 

експертів з питань 

таємниць 

Тези  

доповіді 

«Актуальні проблеми 

управління інформа-

ційною безпекою 

держави» : зб. тез 

доп. наук.-практ. 

конф., (Київ, 4 квітня 

2019 р.). – Київ: Нац. 

акад. СБУ, 2019. – 

384 с. – С.168-170. 

3 О. Корченко 

68.  Розробка GDPR-

моделі параметрів 

оцінювання наслід-

ків витоку персона-

льних даних 

Тези  

доповіді 

Тези доповідей ІІ 

Всеукраїнської нау-

ково-технічної кон-

ференції 

«Комп’ютерні техно-

логії: інновації, про-

блеми, рішення», 

м.Житомир, 14 – 15 

листопада 2019 р. – 

2 І. Лозова 

http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_54.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_54.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_54.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_54.pdf
http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_54.pdf
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Житомир: Житомир-

ська політехніка, 

2019. – (172 с.) 

69.  GDPR-model of pa-

rameters for estimat-

ing losses from loss 

of personal data 

Monografia «Przetwarzanie, trans-

misja i bezpieczenstwo 

informacij»: Monogra-

fia, Тom 2, Akademia 

Techniczno-

Humanistyczna w 

Bielsku-Bialej, 2019. – 

(418 c.). – C.127-138. 

9  І. Lozova,  

A. Biskupskyzi, 

Y. Pedchenko, 

Y. Ivanchenko 

70.  Criteria for assigning 

objects to critical in-

frastructure of 

Ukraine 

Monografia «Przetwarzanie, trans-

misja i bezpieczenstwo 

informacij»: Monogra-

fia, Тom 2, Akademia 

Techniczno-

Humanistyczna w 

Bielsku-Bialej, 2019. – 

(418 c.). – C.189-196. 

7 A. Korchenko,  

V. Hrebenuik,  

A. Hrebenuik,  

O. Gavrylenko 

ІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти 

71.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

захисту інформа-

ційних ресурсів від 

атакуючих дій в 

комп’ютерних ме-

режах» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №37127 

від 25.02.2011 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

 

1 Васюхін М.І., 

Гулевець В.Д., 

Корченко А.О., 

Касім А.М., 

Пюшкі Ласло,  

Бойко О.Л.,  

Чукаріна Н.М.,  

Присяжний В.І.,  

Долинний В.В., 

Василенко О.В.,  

Толубко Є.В. 

72.  Комп’ютерна про-

грама «Захищений 

електронний навча-

льний посібник 

«Теорія автоматич-

ного управління 

(част. 1)» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-
рацію авторського 
права на твір №44767 
від 18.07.2012 Держав-
ної служби інтелектуа-
льної власності  
України 

1 Корченко О.Г., 

Іщенко В.І., 

Охріменко 

А.А. 

73.  Комп’ютерна про-

грама «Програмний 

комплекс візуаліза-

ції процесів забез-

печення конфіден-

ційності даних в 

ІТС з клієнт-

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №45617 

від 13.09.2012 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Дерпак Ю.І., 

Нечипорук 

В.В. 
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серверною органі-

зацією зв’язку при 

використанні алго-

ритму симетрично-

го шифрування Tri-

ple Data Encryption 

Standard» 

74.  Комп’ютерна про-

грама «Програмний 

комплекс візуаліза-

ції процесів забезпе-

чення автентичності 

даних в інформацій-

но-телекому-

нікаційних системах 

та мережах з вико-

ристанням функції 

хешування RIPEMD-

160 та алгоритму 

електронного циф-

рового підпису 

DSA» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №45618 

від 13.09.2012 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Шелуха О.О., 

Щербина В.П. 

75.  Комп’ютерна про-

грама «Програмний 

комплекс візуаліза-

ції процесів забез-

печення  

конфіденційності 

даних в ІТС з клі-

єнт-серверною ор-

ганізацією зв’язку 

при використанні 

алгоритму симет-

ричного шифруван-

ня Data Encryption 

Standard» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №45619 

від 13.09.2012 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Краснюк С.І., 

Нечипорук В.В. 

76.  Комп’ютерна про-

грама «Програмний 

комплекс візуаліза-

ції процесів забез-

печення автентич-

ності даних в ІТС з 

використанням ста-

ндарту електронно-

го цифрового під-

пису ГОСТ Р 34.10-

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №45620 

від 13.09.2012 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Гончар О.І., 

Охріменко А.О.  
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2001» 

77.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

візуалізації процесу 

забезпечення кон-

фіденційності да-

них з використан-

ням блочного симе-

тричного шифру 

RIJNDAEL» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №48710 

від 11.04.2013 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Гузенко О.О., 

Казмірчук С.В. 

78.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

візуалізації процесу 

забезпече-ння 

конфіденцій-ності 

даних з 

використанням 

блочного симетри-

чного шифру 

Advanced Data 

Encryption (ADE)» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №48711 

від 11.04.2013 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Скороход В.С., 

Гавриленко 

О.В. 

79.  Комп’ютерна про-

грама «Система 

аналізу і оцінки ве-

личини можливої 

шкоди національній 

безпеці держави у 

сфері охорони дер-

жавної таємниці» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №48712 

від 11.04.2013 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

1 Корченко О.Г. 

80.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

візуалізації процесу 

забезпече-ння 

конфіденцій-ності 

даних з 

використанням 

стандарту 

криптографічного 

перетворення ГОСТ 

28147-89 у режимі 

гамування» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №48713 

від 11.04.2013 Держа-

вної служби інтелекту-

альної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Гнатюк П.В., 

Бойко Ю.П. 

81.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

візуалізації процесу 

забезпече-ння 

конфіденцій-ності 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №51095 

від 03.09.2013 Держав-

ної служби інтелектуа-

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Гудзь В.Д., 

Жмурко Т.О. 



 18 

даних з 

використанням 

блочного симетри-

чного шифру 

«Лабіринт» 

льної власності  

України 

82.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

візуалізації процесу 

забезпечення 

конфіденційності 

даних з 

використанням 

блочного симетри-

чного шифру 

«Мухомор» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №52711 

від 22.12.2013 Держав-

ної служби інтелектуа-

льної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Гальона Т.Л., 

Корченко А.О. 

83.  Комп’ютерна про-

грама «Алгоритм і 

програма візуаліза-

ції процесів забез-

печення цілісності 

даних з викорис-

танням стандарту 

криптографічного 

хешування ГОСТ Р 

34.11-94» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №54977 

від 23.05.2014 Держав-

ної служби інтелектуа-

льної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Зозуля Я.В., 

Корченко А.О. 

84.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

шифрування даних 

крипторгафічним 

алгоритмом IDEA з 

покроковою 

візуалізацією 

процесів» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №55977 

від 08.08.2014 Держав-

ної служби інтелектуа-

льної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Корченко А.О. 

85.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

забезпечення ціліс-

ності даних алгори-

тмом криптографі-

чного хешування 

MD5 з візуалізацією 

процесів» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №56491 

від 15.09.2014 Держав-

ної служби інтелектуа-

льної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Корченко 

А.О., Венглов-

ський Г.В. 

 

86.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

приховування даних 

у нерухомі зобра-

ження методом 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №57950 

від 30.12.2014 Держав-

ної служби інтелектуа-

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Корченко 

А.О., 

Жеревчук А.П.  
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заміни величин 

коефіцієнтів дис-

кретного косинусно-

го перетворення з 

візуалізацією про-

цесів» 

льної власності  

України 

87.  Комп’ютерна про-

грама «Програма 

шифрування даних 

стандартом блоково-

го симетричного 

шифру Advanced 

Encryption Standard 

(AES) з візуалізаці-

єю процесів» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №58600 

від 12.02.2015 Держав-

ної служби інтелектуа-

льної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Корченко А.О. 

88.  Комп’ютерна про-

грама «Програма ві-

зуалізації процесів 

забезпечення конфі-

денційності даних ал-

горитмом криптогра-

фічного перетворення 

«Калина»» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №59267 

від 15.04.2015 Держав-

ної служби інтелектуа-

льної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Сіденко В.П., 

Штанько В.І., 

Корченко А.О. 

89.  Комп’ютерна про-

грама «Оцінювання 

ризиків захисту пе-

рсональних даних в 

державних автома-

тизованих систе-

мах» 

Авторське 

свідоцтво 

Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір №59269 

від 15.04.2015 Держав-

ної служби інтелектуа-

льної власності  

України 

1 Корченко О.Г., 

Дейсан А.О., 

Корченко А.О. 

ІІІ. Навчально-методичні праці 

90.  Теорія автоматич-

ного управління 

(част. 1) 

Навч. по-

сібник  

Навчальний посібник 

(електронний). - Жи-

томир: ЖВІ, 2006. 

(Акт впровадження в 

навч. процес ЖВІ від 

20 лютого 2006 р.) 

3,48 

Мб. 

Іщенко В.І. 

91.  Інформатика: мето-

дичні рекомендації 

для проведення ла-

бораторних та прак-

тичних занять 

Методичні 

реко-

мендації 

Методичні рекомен-

дації. – Житомир : 

ЖВІ НАУ, 2008. – 

100 с. 

100 

50 

Бродський 

Ю.Б. 

92.  Нормативно-правове 

забезпечення інфо-

рмаційної безпеки: 

 Збірник Збірник нормативно-

правових документів. 

– Житомир : ЖВІ 

280 

140 

 

Корченко О.Г. 
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збірник нормативно-

правових докумен-

тів 

НАУ, 2010. – 100 с.   

93.  Методичні рекоме-

ндації з виконання 

та оформлення дип-

ломного проекту 

(роботи) бакалавра 

для студентів, які  

навчаються за на-

прямом підготовки 

6.170101 «Безпека 

інформаційних і 

комунікаційних си-

стем» 

Методичні 

реко-

мендації 

Методичні рекомен-

дації. – Житомир : 

ЖВІ  НАУ, 2011. – 

64 с. 

64 

23 

Котенко В.М., 

Лобанчикова 

Н.М. 

94.  Охорона конфіден-

ційної інформації 

підприємства 

Навч.  

посібник 

Навчальний посібник. 

– Житомир : ЖВІ 

НАУ, 2011. – 172 с. 

172 

80 

 

Корченко О.Г. 

95.  Автоматизовані си-

стеми обробки ін-

формації з обмеже-

ним доступом: ме-

тодичні рекоменда-

ції для підготовки 

та виконання прак-

тичних занять 

Методичні 

реко-

мендації 

Методичні рекомен-

дації. – Житомир : 

ЖВІ НАУ, 2012. – 

100 с. 

64 

40 

 

Котенко В.М. 

96.  Оцінювання шкоди 

національній безпе-

ці України у разі 

витоку державної 

таємниці 

Моногра-

фія 

Монографія. – К.: На-

ук. -вид. центр НА СБ 

України, 2014. – 332 с.: 

ISBN 978-617-7092-26-0 

332 

110 

 

Корченко О.Г,  

Архипов О.Є. 

97.  Прикладна крипто-

логія: системи ши-

фрування  

Підручник Підручник. – К: ДУТ, 

2014. – 448 с.  

Гриф «Затверджено»  

(лист МОН України 

№1/11 -10981 від 

15.07.2014р.) 

ISBN 978-617-7092-30-7 

448 

150 

 

Корченко О.Г, 

Сіденко В.П. 

98.  Прикладная крип-

тология: методы 

шифрования 

Учебное 

пособие 

Учебное пособие. – 

Алматы: КазНТИУ 

им. К.И. Саптаева, 

2015. – 496 с.  

Гриф «Рекомендова-

но» 

Учебно-методическим 

объединением Рес-

496 

160 

Ахметов Б.А.,  

Корченко А.Г., 

Сиденко В.П., 

Сейлова Н.А. 
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публиканского учеб-

но-методического со-

вета МОН Республики 

Казахстан   

99.  Қолданбалы 

криптология: 

шифрлау әдістері 

Оқулық Оқулық.  –  Алматы:  

Қ. И. Сәтбаев 

атындағы  ҚазҰТЗУ, 

2016. – 500 б. 

500 

100 

Ахметов Б.А.,  

Корченко А.Г., 

Сиденко В.П., 

Алимсеитова 

Ж.К. 
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