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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікацій та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 
Семестр Осінній семестр 
Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 
Вивчення генезису і розвитку нормативно-правових засад і 

політичного забезпечення дотримання безпеки в світовому 

інформаційно-комунікаційному просторі як безпеки особи, 

суспільства, держави; формування навичок і вмінь наукового аналізу 

сучасного стану, тенденцій і динаміки еволюції міжнародної 

інформаційної безпеки 
Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 
Метою викладання дисципліни є аналіз і розкриття суті 

інформаційної безпеки як однієї з сучасних гібридних загроз у 

національному, регіональному та глобальному вимірах.  
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Встановлювати на основі наукового аналізу основні тенденції та 

закономірності еволюції міжнародної інформаційної безпеки; 

прогнозувати та передбачати характер і направленість сучасних 

загроз і викликів у сфері міжнародної безпеки; обґрунтовувати 

адекватні шляхи вирішення проблем інформаційно-безпекового 

характеру; передбачати й інформувати про результати та наслідки 

кіберзагроз і кібератак 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність визначати основні принципи становлення та розвитку 

ефективної інформаційно-безпекової стратегії; вміти формувати 

соціально-політичні моделі протидії інформаційним загрозам на 

державному, регіональному та глобальному рівнях. 
Міжнародні аналітичні та 

експертні центри 
Зміст дисципліни: Змістове наповнення дисципліни включає 

наступні теми: поняття, суть, характерні риси й особливості  

безпеки; зміст, структура й інформаційно-комунікаційні засади 

формування міжнародної та національної безпеки; інформаційне 

протиборство й інформаційні війни в сучасному світі; форми і 

способи забезпечення безпеки на державному, регіональному і 

глобальному рівнях; поняття кібербезпеки в сучасному світі; 

нормативно-правова база міжнародної безпеки; стратегії безпеки 

провідних держав світу; інформаційно-безпековий вимір діяльності 

Європейського Союзу; інформаційна безпека України; сучасні 

загрози і виклики у сфері міжнародної безпеки 

Види занять: лекції, семінарські, заняття/практичні/, самостійна 

робота 

Методи навчання: на лекціях використовується лекція з 

елементами презентації, лекція зі зворотнім зв’язком – лекція-

дискусія; на семінарських заняттях регулярно використовується 

експрес-опитування; тестова перевірка знань; робота в групах, у 

тому числі на основі використання «мозкового штурму», методів 

моделювання і SWOT-аналізу, прогнозування і сценарного методу як 

базових прийомів критичного мислення, спрямованих на вирішення 



проблемних ситуацій і професійних завдань. Формою представлення 

отриманих навичок у в навчальному процесі є індивідуальні та 

групові презентації. 

Форми навчання:  денна 
Пререквізити «Зовнішня політика України», «Міжнародні конфлікти», «Історія 

міжнародних відносин» 
Пореквізити «Інформаційні ресурси державної ідентичності», «Регулювання 

міжнародних конфліктів» 
Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 
 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 
 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
Факультет Міжнародних відносин 
Викладач(і) Троян С.С. 

 

Посада: професор 

Вчений ступінь: д.і.н. 

Профайл викладача: 

Тел.: +380501475273 

E-mail: kattis@ukr.net 

Робоче місце: кафедра міжнародних відносин,  

інформації та регіональних студій 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
 

Лінк на дисципліну  
 


