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1. Дані про викладача, що викладає дисципліну 

 

Прізвище, ім’я по батькові 

викладача 

Доценко Олена Михайлівна 

Контактний тел. 0662847282 

E-mail: olena.dotsenko@karazin.ua 

Розклад занять четвер 18.40 – 20.00, ауд. 264  

Консультації вівторок 12.30-13.30, ауд. 264 

 

2. Анотація дисципліни 

 

Інформаційний простір є рушійною силою розвитку інформаційного суспільства та 

чинить значний вплив на стан економічної, політичної, оборонної й інших складових 

національної безпеки. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, у свою чергу, 

суттєво змінює зміст взаємодії, зростає конкуренція за досягнення інформаційної 

переваги, за володіння розвиненішим інформаційним ресурсом, що відкриває кращі 

можливості контролю над інформаційним ресурсом держави. Історично склалося так, що 

інформаційний простір володіє національно-специфічними способами побудови. 

Запорукою ж сталого розвитку національного інформаційного простору є недопущення 

перешкоджання реалізації життєво важливих інтересів і потреб людини, суспільства і 

держави зовнішніми і внутрішніми загрозами національній безпеці в інформаційній сфері, 

що, в свою чергу, є метою державної політики у сфері інформаційної безпеки. 

Вивчення дисципліни «Захист національного інформаційного простору» спрямоване 

на отримання теоретичних знань основних засад захисту національного інформаційного 

простору України як чинника національної безпеки і практичних умінь та навичок 

застосовувати заходи інформаційної протидії щодо його захисту. 

Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін. 

Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння курсів з 

актуальних проблем міжнародних відносин та глобального розвитку, інформаційно-

аналітичного забезпечення зовнішньої політики, пропаганди та контрпропаганди в 

міжнародних відносинах, а також міжнародних організацій в сфері безпеки.  

Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни можуть застосовуватися 

при використанні їх у професійній діяльності та у подальшій науковій діяльності. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Захист національного 

інформаційного простору» є 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. 

3.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Захист національного 

інформаційного простору» є: отримання та засвоєння студентами знань з певних питань, 

пов’язаних із захистом національного інформаційного простору; формування у студентів 

практичних умінь та навичок роботи з міжнародними та національними нормативно-

правовими актами та документами у сфері інформаційної безпеки; формування у 

студентів умінь та навичок вирішення аналітичних завдань та практичних казусів 

відповідно до програми курсу на підставі аналізу нормативних документів, а також 

навчальної та монографічної літератури; розвиток у студентів навичок аналітичного 

мислення, уміння логічно та професійно давати оцінку сучасним міждержавним 

відносинам у світлі політики інформаційної безпеки держави, обґрунтовувати та 
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висловлювати свою точку зору з проблем, пов’язаних з міжнародною інформаційною 

безпекою. 

 3.3. Кількість кредитів – 4. 

3.4. Загальна кількість годин – 120. 

  

3.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

10 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

10 год.  год. 

Лабораторні заняття 

- год.  год. 

Самостійна робота 

100 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 

 

3.6. Заплановані результати навчання. 

Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти  

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

демонструвати такі результати навчання: 

Знання: 

ПРН 4  поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних 

та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механізмів 

забезпечення 

ПРН 33  знання основ та особливостей захисту національного інформаційного простору 

/ знання теоретичних та практичних основ забезпечення інформаційної безпеки 

держави; 

ЗК 7 вміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати 

прийняті рішення; 

ЗК 11  навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності та 

багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності) 

ФК 1 поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку 

світової політики; 

ФК 8 здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм 

практичного міжнародного співробітництва, працювати  з дипломатичними та 

міжнародними документами; 

ФК 11 здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої 

політики (зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів) 
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Уміння: 

ПРН 6 демонструвати системне сприйняття та розуміння положень, які відносяться до 

галузі знань «Міжнародні відносини» або є складовою професійної практики; 

ПРН 9 використовувати правила цивілізованого спілкування у ділових справах, мати 

на увазі принципи поведінки ділових партнерів, які сприяють створенню умов 

для забезпечення взаємовигідних стосунків. 

ПРН 12  оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем; 

ПРН 14  проводити переговори (в тому числі іноземною мовою) та шукати шляхи 

розв’язання різноманітних проблем у сфері зовнішніх відносин. 

ПРН 40 володіти основами та особливостями захисту національного інформаційного 

простору / володіти теоретичними та практичними основами забезпечення 

інформаційної безпеки держави; 

Навички: 

ПРН 21 оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного співробітництва та 

міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах; 

ПРН 23  здійснювати професійну діяльність у дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва сферах; 

ПРН 24  проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики; 

ПРН 28  брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору; 

ПРН 47 організовувати та здійснювати заходи із захисту національного інформаційного 

простору / мати практичні навички із забезпечення інформаційної безпеки 

держави; 

 

4. Теми навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальні засади захисту національного інформаційного простору 

 

Тема 1. Загальні засади інформаційного суспільства 

Інформація - стратегічна сировина ХХІ століття. Закон України «Про інформацію» 

від 02.10.1992 № 2657-ХІІ. Поняття інформації. Види інформації. Право на інформацію. 

Інформаційні відносини. Інформаційний ресурс. Інформаційна продукція та інформаційна 

послуга.  

 Концепція інформаційного суспільства. Окінавська хартія глобального 

інформаційного суспільства від 22.07.2000 року: мета, основні положення. Основні 

положення документів, затверджених у рамках Всесвітнього саміту з питань 

інформаційного суспільства (Женева, 2003 – Туніс, 2005): Декларація принципів 

«Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті»; 

Женевський план дій; Туніська програма для інформаційного суспільства; Туніське 

зобов’язання з питань інформаційного суспільства. Основні принципи інформаційного 

суспільства. Типи і моделі побудови інформаційного суспільства. 

 Стан розвитку інформаційного суспільства в Україні.  Закон України «Про основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 

№ 537-V. Завдання, цілі та напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні. Організаційно-

правові основи розвитку інформаційного суспільства в Україні. Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні: мета, принципи, завдання, етапи та основні 

напрями реалізації. 

 

 Тема 2. Інформаційна безпека в контексті національної безпеки держави 
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Засади національної безпеки України. Поняття національної безпеки України. 

Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. 
Стратегія національної безпеки України. Основні цілі Стратегії національної безпеки 

України. Актуальні загрози національній безпеці України. Основні напрями державної 

політики національної безпеки України. 

Національний інформаційний простір. Поняття інформаційного простору та 

інформаційної сфери. Структура інформаційного простору. Функції інформаційного 

простору. Співвідношення понять «інформаційний простір» та «кіберпростір». Поняття та 

основні характеристики національного інформаційного простору. Мета формування і 

розвитку національного інформаційного простору України. Інформаційний простір у 

мережі Інтернет: правове регулювання та контроль.   

Поняття та зміст інформаційної безпеки держави. Підходи до визначення поняття 

«інформаційна безпека». Співвідношення понять «інформаційна безпека» та 

«кібернетична безпека (кібербезпека)». Пріоритети забезпечення інформаційної безпеки 

відповідно до Закону України «Про Національну безпеку». Суб’єкти та механізми 

забезпечення інформаційної безпеки України.  

Доктрина інформаційної безпеки України. Мета та принципи Доктрини 

інформаційної безпеки України. Національні інтереси України в інформаційній сфері. 

Актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці України в 

інформаційній сфері. Пріоритети державної політики в інформаційній сфері. Механізм 

реалізації Доктрини інформаційної безпеки України.  

 

Тема 3. Основні поняття інформаційного протиборства 

Види загроз інформаційній безпеці України. Загрози комунікативного характеру в 

сфері реалізації потреб людини і громадянина, суспільства та держави щодо 

продукування, споживання, розповсюдження та розвитку національного стратегічного 

контенту та інформації. Загрози технологічного характеру в сфері функціонування та 

захищеності кібернетичних, телекомунікаційних та інших автоматизованих систем, що 

формують матеріальну (технічну, інструментальну) основу внутрішньодержавного 

інформаційного простору. Інформаційна злочинність. Інформаційний тероризм.  

Поняття та зміст інформаційного протиборства. Ступені інформаційного 

протиборства (інформаційна експансія, інформаційна агресія, інформаційна війна). Форми 

інформаційного протиборства. Основні завдання, форми та засоби ведення інформаційної 

боротьби. Інформаційна зброя та її особливості. Завдання захисту національного 

інформаційного простору за досвідом ведення гібридної війни на сході України.  

 

Тема 4. Досвід захисту національного інформаційного простору в інших країнах 

Захист національного інформаційного простору в США. Принципи та особливості 
системи інформаційної безпеки Японії. Захист національного інформаційного простору у 
Великій Британії. Інформаційна безпека держави в національному законодавстві 
європейських країн. 

5. Схема навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин/тижнів 
денна форма 

усього  у тому числі 

лекційне 

заняття 
прак. 

заняття 
сам. роб. 

2 3 4 5 6 

Розділ 1. Основні теоретичні концепції міжнародних відносин 

Тема 1. Загальні засади інформаційного 

суспільства. 
24 год 

2 год/ 
1 тиж 

2 год/ 
2 тиж 

20 год 
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Тема 2. Інформаційна безпека в контексті 

національної безпеки держави. 
48 год 

4 год/ 
3, 5 тиж 

4 год/ 
4, 6 тиж 

40 год 

Тема 3. Основні поняття інформаційного 

протиборства. 
24 год 

2 год/ 
7 тиж 

24 год/ 
8 тиж 

20 год 

Тема 4. Досвід захисту національного 

інформаційного простору в інших країнах. 
24 год 

2 год/ 
9 тиж 

2 год/ 
10 тиж 

20 год 

 Усього годин 120 год 10 год 10 год 100 год 

 

6. Завдання для самостійної роботи та показники академічної активності 

здобувачів вищої освіти  

 

№ 
теми 

Види, зміст самостійної роботи 

1 Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами рекомендованої 

літератури за темою, підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми семінарського заняття, відповісти на запитання для контролю 

знань, розв’язати завдання за темою. 

Питання для контролю засвоєння знань: 

1)  Назвіть види інформації з обмеженим режимом. 

2) Дайте визначення інформаційної продукції та інформаційної 

послуги. 

3) Дайте загальну характеристику Окінавської хартії глобального 

інформаційного суспільства від 22.07.2000 року. 

4) У чому полягає значення Всесвітнього саміту з питань 

інформаційного суспільства WSIS (Женева, 2003 – Туніс, 2005)  для побудови 

глобального інформаційного суспільства? 

5) Назвіть головні принципи побудови інформаційного суспільства 

відповідно до Декларації принципів «Побудова інформаційного суспільства – 

глобальне завдання у новому тисячолітті» від 12.12.2003 року. 

6) У чому полягає зміст принципу побудови інформаційного 

суспільства «Підвищення довіри і безпеки при використанні ІКТ»? 

7) Охарактеризуйте американо-англійську модель побудови 

інформаційного суспільства. 

8) Охарактеризуйте європейську модель побудови інформаційного 

суспільства. 

9) Визначте завдання, цілі та напрями розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 

10) Визначте етапи та основні напрями реалізації Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 

Завдання: 
1. Підготувати доповіді / презентації з наступних тем: 

1) Право на інформацію відповідно до чинного законодавства України. 

2) Принципи побудови інформаційного суспільства відповідно до 

Декларації принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне 

завдання у новому тисячолітті» від 12.12.2003 року. 

3) Загальна характеристика Туніської програми для інформаційного 

суспільства від 18.12.2005 року. 

4) Електронне урядування в Україні. 

5) Західний тип побудови інформаційного суспільства. 

6) Азійський тип побудови інформаційного суспільства. 

2. Ознайомитися із Женевським планом дій від 12 грудня 2003 року  

http://old.apitu.org.ua/wsis/pd та вміти визначати та характеризувати напрями 

http://old.apitu.org.ua/wsis/pd
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побудови інформаційного суспільства.  

3. Ознайомитися із Розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 

травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-

%D1%80/ed20130515#n21 та вміти характеризувати сучасний стан розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, визначати оціночні (контрольні) 

показники та індикатори інформаційного суспільства в Україні. 

2 Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами рекомендованої 

літератури за темою, підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми семінарського заняття, відповісти на запитання для контролю 

знань, розв’язати завдання за темою. 

Питання для контролю засвоєння знань: 

1) Дайте визначення національної безпеки України. 

2) Назвіть основні цілі Стратегії національної безпеки України.  

3) Назвіть функції інформаційного простору. 

4) Дайте характеристику співвідношення понять «інформаційний 

простір» та «кіберпростір». 

5) Дайте визначення національного  інформаційного простору. 

6) Дайте визначення інформаційної безпеки. 

7) Дайте характеристику співвідношення понять «інформаційна 

безпека» та «кібербезпека». 

8) Визначте національні інтереси України в інформаційній сфері. 

9) Визначте актуальні загрози національним інтересам та національній 

безпеці України в інформаційній сфері. 

10) Розкрийте пріоритети державної політики в інформаційній сфері. 

Завдання: 
1. Підготувати доповіді / презентації з наступних тем: 

1) Основні напрями державної політики національної безпеки України 

відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» від 21 

червня 2018 року № 2469-VIII. 

2) «Інформаційний простір» та «кіберпростір». 

3) Поняття та основні характеристики національного інформаційного 

простору. 

4) Поняття та зміст інформаційної безпеки держави.  

5) «Інформаційна безпека» та «кібербезпека». 

6) Суб’єкти та механізми забезпечення інформаційної безпеки України. 

2. Ознайомитися з Указом Президента України від 25 лютого 2017 року 

№ 247/2017  Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 

грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 та вміти визначати національні 

інтереси України в інформаційній сфері та актуальні загрози їм, а також 

пріоритети державної політики в інформаційній сфері.  

3. Ознайомитися зі статтею Солдатенко О. «Інформаційний простір у 

мережі Інтернет: правове регулювання та контроль» http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/5/27.pdf та бути готовими до дискусії та 

обґрунтування своєї точки зору щодо інформації, наведеної у статті. 

4. Ознайомитися зі статтею Шевченко О. М. «Поняття національного 

інформаційного простору та його характеристики» 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2018_1_12 та бути готовими до дискусії та 

обґрунтування своєї точки зору щодо інформації, наведеної у статті. 

5. Ознайомитися зі статтею Ткачук Т. «Сучасні загрози інформаційній 

безпеці держави: теоретико-правовий аналіз» http://pgp-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/ed20130515#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/ed20130515#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/27.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/27.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ukrinfsp_2018_1_12
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/38.pdf
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journal.kiev.ua/archive/2017/10/38.pdf  та бути готовими до дискусії та 

обґрунтування своєї точки зору щодо інформації, наведеної у статті. 

3 Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами рекомендованої 

літератури за темою, підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми семінарського заняття, відповісти на запитання для контролю 

знань, розв’язати завдання за темою. 

Питання для контролю засвоєння знань: 

1) Назвіть види загроз інформаційній безпеці України.  

2) Дайте визначення інформаційного тероризму.  

3) Дайте визначення інформаційного протиборства.  

4) Назвіть ступені інформаційного протиборства.  

5) Дайте визначення інформаційної війни. 

6) Назвіть форми інформаційного протиборства. 

7) Визначте завдання інформаційної боротьби.  

8) Розкрийте форми ведення інформаційної боротьби. 

9) Дайте визначення інформаційної зброї. 

10) Назвіть класи інформаційної зброї. 

Завдання: 
1. Підготувати доповіді / презентації з наступних тем: 

1) Загрози комунікативного характеру в сфері реалізації потреб людини 

і громадянина, суспільства та держави щодо продукування, споживання, 

розповсюдження та розвитку національного стратегічного контенту та 

інформації. 

2) Загрози технологічного характеру в сфері функціонування та 

захищеності кібернетичних, телекомунікаційних та інших автоматизованих 

систем, що формують матеріальну (технічну, інструментальну) основу 

внутрішньодержавного інформаційного простору. 

3) Ступені інформаційного протиборства.  

4) Способи інформаційної боротьби.  

5) Інформаційні війни в сучасному світі.  

6) Інформаційна зброя та її особливості. 

2. Ознайомитися зі статтею Косогова О. М., Сірик А. О. «Завдання 

захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення гібридної 

війни РФ на сході України» http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2017_1_7 та бути 

готовими до дискусії та обґрунтування своєї точки зору щодо інформації, 

наведеної у статті. 

4 Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами рекомендованої 

літератури за темою, підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми семінарського заняття, відповісти на запитання для контролю 

знань, розв’язати завдання за темою. 

Питання для контролю засвоєння знань: 

1) Розкрийте моделі захисту національного інформаційного простору в 

США.  

2) Дайте характеристику Першої національної стратегії інформаційної 

безпеки Японії 2006 року. 

3) Дайте характеристику Національної стратегії кібербезпеки Японії 

2015 року. 

4) Дайте характеристику Національної програми з інформаційної 

безпеки Великобританії 2011 року.  

5) Розкрийте характерні риси інформаційної політики Великої 

Британії.  

6) Дайте характеристику Національної стратегії кібербезпеки Естонії 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=soivt_2017_1_7
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2008 року. 

7) Дайте характеристику Закону про кібербезпеку Естонії.  

8) Дайте характеристику Стратегії кібербезпеки Литви 2011 року.  

9) Дайте характеристику діяльності Аудіовізуальної вищої ради Бельгії 

у сфері захисту національного інформаційного простору. 

10) Дайте характеристику Стратегії кібербезпеки Туреччини 2012 року. 

Завдання: 
1. Підготувати доповіді / презентації з наступних тем: 

1) Захист національного інформаційного простору в Естонії. 

2) Захист національного інформаційного простору в Литві. 

3) Захист національного інформаційного простору в Бельгії. 

4) Захист національного інформаційного простору в Туреччині. 

2. Ознайомитися зі статтею Попової Т. «Захист національного 

інформаційного простору. Досвід США для України» 

https://www.radiosvoboda.org/a/28830390.html та бути готовими до дискусії та 

обґрунтування своєї точки зору щодо інформації, наведеної у статті. 

3. Ознайомитися зі статтею Такачук Т. «Ткачук Т. Інформаційна безпека 

держави в національному законодавстві європейських країн» 

http://vjhr.sk/archive/2018_1/part_2/24.pdf та бути готовими до дискусії та 

обґрунтування своєї точки зору щодо інформації, наведеної у статті. 

 

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки бере до уваги 

такі показники академічної активності та додаткових освітніх досягнень здобувачів вищої 

освіти: 

 відповіді на питання плану семінарського заняття під час заняття; 

 доповіді з проблемних питань семінарського заняття; 

 участь в активних формах навчання на семінарських заняттях; 

 розробка тематичних презентацій і кейсів; 

 участь у роботі наукового гуртка: публікація тез доповідей та участь у 

конференціях, написання наукових статей, есе, рефератів; 

 відпрацювання тем пропущених практичних занять; 

 інші здобутки у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо).  

 

7. Вимоги викладача 

 

При вивченні дисципліни «Захист національного інформаційного простору» 

необхідно спиратися на конспект лекцій та рекомендовану літературу. Водночас вітається 

використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії та різнобічного вивчення бізнес-процесів та 

управлінських явищ. 

Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 

 регулярно відвідувати заняття; 

 планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал; 

 активно працювати на семінарських заняттях: брати участь в обговоренні 

дискусійних питань та кейсів;  

 повною мірою долучатися до активних форм навчання; 

 відпрацьовувати пропущені семінарські заняття. 

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної поведінки та етики. 

 

8. Методи контролю 

https://www.radiosvoboda.org/a/28830390.html
http://vjhr.sk/archive/2018_1/part_2/24.pdf
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При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування, доповідей і повідомлень студентів, розв’язання ситуативних та тестових 

завдань, навчальних дискусій, виконання творчих завдань. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Він проводиться у письмовій 

формі у вигляді підсумкового семестрового контролю (залік) (за дворівневою шкалою 

оцінювання). Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються 

графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на 

підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 

отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума 

балів за семестр складає 100 балів. 

 

9. Схема нарахування балів 

  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікова 

робота 
Сума 

Розділ 1 Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 60 40 100 

12 20 14 14 

  Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань 

та набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність здобувача вищої освіти засвоювати категорійний апарат, вміння 

орієнтуватися у сучасних подіях в світі і державі, навички узагальненого мислення, 

логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо підходити до 

вирішення поставлених завдань, активність роботи на семінарських заняттях, рівень знань 

за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне опрацювання тем 

уцілому чи окремих питань. 

Схема нарахування балів за поточним контролем (засвоєння теми дисципліни): 

10–14 балів – здобувач вищої освіти цілком і всебічно розкрив сутність питань теми, 

вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, висока 

активність роботи на семінарському занятті, уміння сформувати своє ставлення до певної 

проблеми теми та аргументовано його доводити, вміння мислити абстрактно і 

узагальнено, здатність публічно представити матеріал. 

5–9 балів – здобувач вищої освіти розкрив питання теми у загальних рисах, розуміє 

їхню сутність, вільно оперує поняттями і термінологією, але спостерігаються деякі 

упущення при відповідях на питання та неточні обґрунтування, активна робота на 

семінарському занятті, допущення декількох незначних помилок при виконанні завдань, 

здатність публічно представити матеріал; 

1–4 балів – здобувач вищої освіти не повністю розкрив питання теми у загальних 

рисах, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, припускається 

помилок, матеріал викладає нелогічно, пасивна робота на семінарських заняттях (участь у 

роботі останніх лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність певного уявлення 

щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення значної кількості 

помилок при виконання завдання. 
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0 балів – здобувач вищої освіти не розкрив питання теми, не розуміє його сутності, 

не орієнтується в джерелах, пасивність у роботі на семінарських заняттях, відсутність 

знань за темою дисципліни, неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних 

помилок при виконанні завдання, невміння публічно представити матеріал 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться за заліковими 

завданнями. Кожне із завдань містить 2 теоретичні питання. Максимальна кількість балів, 

яка може бути нарахована за перше та друге теоретичне питання, дорівнює 20 балів. 

Схема нарахування балів за одне теоретичне питання залікового завдання: 

17–20 балів – здобувач вищої освіти цілком і всебічно розкрив сутність питання, 

вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну 

точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити; 

11–16 балів – здобувач вищої освіти достатньо повно і всебічно розкрив сутність 

питання, вільно оперує поняттями і термінологією, але спостерігаються деякі упущення 

при відповідях на питання та неточні обґрунтування; 

5–10 балів – здобувач вищої освіти розкрив питання у загальних рисах, розуміє його 

сутність, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, 

припускається помилок, матеріал викладає нелогічно; 

0–4 балів – здобувач вищої освіти не розкрив питання навіть у загальних рисах, не 

розуміє його сутності, слабко орієнтується чи не орієнтується в джерелах, припускається 

грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною шкалою. 

Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90–100 відмінно   

зараховано 70–89 добре  

50–69 задовільно  

1–49 незадовільно не зараховано 

 

10. Рекомендована література 
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20. What is Information Security? URL: 

https://warwick.ac.uk/services/idc/informationsecurity/training/info_sec_quick_guide.pdf 

(Last Accessed: 20.08.2019). 

 
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. Верховна  Рада України - www.zakon1.rada.gov.ua. 

2. Міністерство закордонних справ - http://mfa.gov.ua/ua 

3. Міністерство юстиції - https://minjust.gov.ua/ua 

4. Конституційний Суд України - http://www.ccu.gov.ua/uk/index 

5. Організація Об’єднаних Націй - http://www.un.org/ 

6. Європейський суд з прав людини - http://echr.coe.int/  

7. Європейський союз - http://eeas.europa.eu/ 

8. Організація з безпеки та співробітництва в Європі - http://www.osce.org/ 

9. Рада Європи - http://www.coe.int/web/portal/home 

10. Управління Верховного комісара ООН з прав людини - http://www.ohchr.org/ 

11. Національна парламентська Бібліотека України - http://www.nplu.org/ 

12. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua 

13. Київська центральна міська публічна бібліотека ім. Лесі Українки - 

http://lucl.lucl.kiev.ua 

14. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна - http://www.univer.kharkov.ua 

15. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка -

http://korolenko.kharkov.com 

 
12. Перелік  питань до заліку 

 
  Заліковий білет (завдання) містить 2 завдання, які полягають у розгорнутій 
відповіді на теоретичні питання курсу. 
   Питання для підготовки: 

1. Поняття та види інформації. 

2. Право на інформацію.  

3. Інформаційні відносини.  

4. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22.07.2000 року: 

мета, основні положення.  

5. Основні принципи інформаційного суспільства.  

6. Типи і моделі побудови інформаційного суспільства. 

7. Завдання, цілі та напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

8. Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

9. Організаційно-правові основи розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

10. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: мета, принципи, 

завдання. 

https://warwick.ac.uk/services/idc/informationsecurity/training/info_sec_quick_guide.pdf
http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://mfa.gov.ua/ua
https://minjust.gov.ua/ua
https://minjust.gov.ua/ua
http://www.un.org/
http://echr.coe.int/
http://eeas.europa.eu/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/web/portal/home
http://www.ohchr.org/
http://www.nplu.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lucl.lucl.kiev.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/


 15 

11.  Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: етапи та основні 

напрями реалізації. 

12. Основні цілі Стратегії національної безпеки України.  

13. Актуальні загрози національній безпеці України відповідно до Стратегії 

національної безпеки України. 

14.  Основні напрями державної політики національної безпеки України відповідно до 

Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

15. Поняття та структура інформаційного простору. 

16. Функції інформаційного простору.  

17. Співвідношення понять «інформаційний простір» та «кіберпростір».  

18. Поняття та основні характеристики національного інформаційного простору.  

19. Мета формування і розвитку національного інформаційного простору України.  

20. Інформаційний простір у мережі Інтернет: правове регулювання та контроль.   

21. Поняття та зміст інформаційної безпеки держави.  

22. Співвідношення понять «інформаційна безпека» та «кібернетична безпека 

(кібербезпека)».  

23. Пріоритети забезпечення інформаційної безпеки відповідно до Закону України 

«Про Національну безпеку».  

24. Суб’єкти та механізми забезпечення інформаційної безпеки України.  

25. Мета та принципи Доктрини інформаційної безпеки України.  

26. Національні інтереси України в інформаційній сфері відповідно до Доктрини 

інформаційної безпеки України.  

27. Актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці України в 

інформаційній сфері відповідно до Доктрини інформаційної безпеки України. 

28. Пріоритети державної політики в інформаційній сфері відповідно до Доктрини 

інформаційної безпеки України.  

29. Механізм реалізації Доктрини інформаційної безпеки України.  

30. Види загроз інформаційній безпеці України. 

31. Інформаційна злочинність та інформаційний тероризм.  

32. Поняття та форми інформаційного протиборства. 

33. Ступені інформаційного протиборства (інформаційна експансія, інформаційна 

агресія, інформаційна війна).  

34. Основні завдання, форми та засоби ведення інформаційної боротьби.  

35. Інформаційна зброя та її особливості.  

36. Завдання захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення 

гібридної війни на сході України.  
37. Захист національного інформаційного простору в США.  

38. Принципи та особливості системи інформаційної безпеки Японії.  
39. Захист національного інформаційного простору у Великій Британії.  
40. Інформаційна безпека держави в національному законодавстві європейських країн. 
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