
Назва дисципліни Концепції і стратегії міжнародної інформаційної безпеки 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 2 курсу, другого (магістерського) рівня 

спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», освітня програма 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Солових Віталій Павлович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, тел.: 0662302550 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з історії України, політичної географії світу, 

політології, теорії держави та права, міжнародного публічного 

права, основ світової політики, основ міжнародних відносин, 

основ економічної теорії тощо.   

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: розкриття 

сучасних наукових концепцій, понять, методів та підходів і 

сучасних тенденцій в оцінці значення проблеми інформаційної 

безпеки в міжнародному політичному процесі. 

 

Очікувані результати навчання. 

ПРН 35 – знання сучасних концепцій та стратегій міжнародної 

інформаційної безпеки / знання методичних основ прийомів та 

технологій інформаційного протиборства 

ПРН 42 – володіти сучасними концепціями та стратегіями 

міжнародної інформаційної безпеки / володіти методичними 

основами, прийомами та технологіями інформаційного 

протиборства 

ПРН 49 – використовувати сучасні концепції та стратегії 

міжнародної інформаційної безпеки / використовувати основні 

прийоми та технології інформаційного протиборства  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

1. Поняття, предмет та завдання курсу. 

2. Теоретичні концепції інформаційної безпеки в міжнародних 

відносинах.  

3. Інституційні основи міжнародної інформаційної безпеки.  

4. Протистояння інформаційним війнам як складова 

інформаційної безпеки. 

5. Інформаційна безпека України у контексті міжнародних 

відносин.  

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 



навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі екзамену 

 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


