
Назва дисципліни  Міжнародна інформаційна безпека  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна за вибором пропонується для викладання на 

факультеті міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу здобувачам вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до 

програми підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Доценко Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 

0662847282 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з концептуальних засад 

Опис 

Мета дисципліни є: формування у студенів базових 

знань щодо основних понять, методів, підходів та тенденцій 

міжнародної інформаційної безпеки, а також практичних 

умінь та навичок визначення місця, особливостей і 

основних тенденцій трансформації безпеки в сучасній 

світовій політиці у зв'язку із загальною інформатизацією і 

формуванням інформаційного суспільства, правильного 

тлумачення та застосування міжнародних нормативно-

правових актів, необхідних для їх майбутньої трудової 

діяльності як фахівців у сфері міжнародної інформаційної 

безпеки. 

 

Очікувані результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: - концепцію інформаційного протиборства в 

міжнародних відносинах; - теоретичні засади 

інформаційної безпеки; - інституційно-правові засади 

інформаційної безпеки у глобальній системі підтримання 

миру; - сутність та види сучасних загроз міжнародній 

інформаційній безпеці; - інструменти регіонального 

співробітництва держав у сфері інформаційної безпеки 

європейських держав; - інструменти регіонального 

співробітництва держав у сфері інформаційної безпеки 

американських держав; - інструменти регіонального 

співробітництва держав у сфері інформаційної безпеки 

держав Азії та Азіатсько-Тихоокеанського регіону; - зміст 

інформаційної безпеки людини в міжнародному 

інформаційному просторі;  

уміти: - характеризувати поняття та місце інформаційної 

безпеки в системі міжнародної безпеки; - визначати 

інституційно-правові засади міжнародної інформаційної 

безпеки; - визначати сутність та зміст концепції 

інформаційного протиборства в міжнародних відносинах;- 



розкривати теоретичні засади інформаційної безпеки; - 

характеризувати інституційно-правові засади 

інформаційної безпеки у глобальній системі підтримання 

миру; - характеризувати сутність та види сучасних загроз 

міжнародній інформаційній безпеці, зокрема, 

інформаційного тероризму; - характеризувати інструменти 

регіонального співробітництва держав у сфері 

інформаційної безпеки європейських держав; - 

характеризувати інструменти регіонального 

співробітництва держав у сфері інформаційної безпеки 

американських держав; - характеризувати інструменти 

регіонального співробітництва держав у сфері 

інформаційної безпеки держав Азії та Азіатсько-

Тихоокеанського регіону; - розкривати зміст інформаційної 

безпеки людини в міжнародному інформаційному просторі; 

- працювати з міжнародними актами та документами у 

сфері міжнародної інформаційної безпеки; - вирішувати 

завдання відповідно до програми курсу на підставі аналізу 

джерел міжнародного права, зокрема міжнародних 

договорів, а також навчальної та монографічної літератури; 

- аналізувати та професійно давати оцінку сучасним 

міждержавним відносинам у світлі міжнародної 

інформаційної безпеки, обґрунтовувати та висловлювати 

свою точку зору з проблем, пов’язаних з міжнародною 

інформаційною безпекою; - готувати рекомендації та 

пропозиції у сфері забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки, спрямовані на адекватну відповідь 

її загрозам. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи.  

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

семінарських занять та самостійної роботи студенти 

повинні засвоїти матеріал за наступними темами:  

Тема 1. Концепція інформаційного протиборства в 

міжнародних відносинах.  

Тема 2. Теоретичні засади інформаційної безпеки.  

Тема 3. Інституційно-правові засади інформаційної безпеки 

у глобальній системі підтримання миру.  

Тема 4. Сучасні загрози міжнародній інформаційній 

безпеці.  

Тема 5. Інструменти регіонального співробітництва держав 

у сфері інформаційної безпеки європейських держав  

Тема 6. Інструменти регіонального співробітництва держав 

у сфері інформаційної безпеки американських держав  

Тема 7. Інструменти регіонального співробітництва держав 

у сфері інформаційної безпеки держав Азії та Азіатсько-

Тихоокеанського регіону  

Тема 8. Інформаційна безпека людини в міжнародному 

інформаційному просторі. 

 

  Методи контролю результатів навчання: 
Поточний контроль знань студентів проводиться на 



кожному семінарському занятті у формі усного опитування, 

доповідей і повідомлень студентів, розв’язання 

ситуативних та тестових завдань, навчальних дискусій, 

виконання творчих завдань тощо. Передбачено виконання 

індивідуального завдання у формі письмової контрольної 

роботи.  

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 

4 кредити  ECTS 

 

Мова викладання українська 

 


