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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 
дисциплін «Міжнародні організації в сфері безпеки», 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення в ЗП». 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студенів 

базових знань з основних засад захисту національного 

інформаційного простору України як чинника національної безпеки, 

а також практичних умінь та навичок правильного тлумачення та 
застосування заходів інформаційної протидії, необхідних для їх 

майбутньої трудової діяльності як фахівців у сфері міжнародної 

інформаційної безпеки. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  

- характеристику інформації як стратегічної сировини ХХІ століття; 

- концепцію інформаційного суспільства та типи і моделі його 

побудови; 
- стан та стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні;  

- поняття та основні засади національної безпеки України; 

- стратегію національної безпеки України; 
- поняття, структуру та основні характеристики національного 

інформаційного простору; 

- особливості регулювання та контролю інформаційного простору в 

мережі Інтернет; 
- поняття та зміст інформаційної безпеки держави; 

- доктрину інформаційної безпеки держави та пріоритети державної 

політики і інформаційній сфері; 
- види загроз інформаційній безпеці України; 

- поняття та зміст інформаційного протиборства; 

- основні завдання, форми та засоби ведення інформаційної війни; 
- досвід захисту національного інформаційного простору в інших 

країнах. 

 

вміти:  
- визначати концепцію інформаційного суспільства та 

характеризувати  стан розвитку інформаційного суспільства в 

Україні; 



- визначати поняття та основні характеристики національного 

інформаційного простору; 

- розкривати поняття та зміст інформаційної безпеки в контексті 
національної безпеки держави, визначати пріоритети забезпечення 

інформаційної безпеки України; 

- характеризувати види загроз інформаційній безпеці України та 

розкривати основні категорії інформаційного протиборства, 
орієнтуватися в способах протидії інформаційному вторгненню; 

-  визначати позитивні та негативні тенденції досвіду захисту 

національного інформаційного простору в інших країнах та 
можливість його застосування в Україні;  

- працювати з міжнародними та національними нормативно-

правовими актами та документами у сфері інформаційної безпеки;  

- вирішувати аналітичних завдання та практичні казуси відповідно до 
програми курсу на підставі аналізу нормативних документів, а також 

навчальної та монографічної літератури; 

- аналізувати та професійно давати оцінку сучасним міждержавним 
відносинам у світлі політики інформаційної безпеки держави, 

обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з проблем, 

пов’язаних з міжнародною інформаційною безпекою; 
- готувати рекомендації та пропозиції до проектів керівних 

документів у сфері забезпечення захисту національного 

інформаційного простору, спрямованих на адекватну відповідь 

загрозам національній безпеці України. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 
самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

1) Теоритичні засади національного інформаційного простору;  
2) Інформаційна безпека в контексті національної безпеки держави;  

3) Інституційно- правові засади захисту національного 

інформаційного простору України;  

4) Досвід захисту національного інформаційного простору в інших 
країнах. 

 

Методи контролю результатів навчання. 
Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі усного 

опитування, доповідей і повідомлень студентів, розв’язання 

ситуативних та тестових завдань, навчальних дискусій, виконання 
творчих завдань. Семестровий підсумковий контроль проводиться у 

формі заліку. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години /  3 

кредити ECTS. 

 
Мова викладання – українська. 

 


