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Силабус навчальної 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНА  

ІНФОРМАЦІЙНА 

БЕЗПЕКА» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Інформаційні аспекти сучасної міжнародної безпеки 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Аналіз і розкриття суті інформаційної безпеки як однієї з сучасних 

гібридних загроз у національному, регіональному та глобальному 

вимірах 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

1) встановлювати на основі наукового аналізу основні тенденції та 

закономірності еволюції міжнародної інформаційної безпеки; 

2) прогнозувати і передбачати характер і направленість сучасних загроз і 

викликів у сфері міжнародної інформаційної безпеки; 3) обґрунтовувати 

адекватні шляхи вирішення проблем інформаційно-безпекового 

характеру 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

1) передбачати й інформувати про результати та наслідки кіберзагроз і 

кібератак;  

2) визначати основні принципи становлення та розвитку ефективної 

інформаційно-безпекової стратегії;  

3) формувати соціально-політичні моделі протидії інформаційним 

загрозам на державному, регіональному та глобальному рівнях 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: поняття безпеки, інформаційної безпеки і 

міжнародної інформаційної безпеки; інформаційне протиборство й 

інформаційні війни в сучасному світі; поняття кібербезпеки в сучасному 

світі; забезпечення інформаційної безпеки на державному, 

регіональному і глобальному рівнях; нормативно-правова база 

міжнародної інформаційної безпеки; стратегії інформаційної безпеки 

провідних держав світу; інформаційно-безпековий вимір діяльності ЄС; 

інформаційна безпека України; сучасні загрози і виклики у сфері 

міжнародної інформаційної безпеки 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: лекція-бесіда, лекція-візуалізація, навчальна 

дискусія, мозковий штурм, робота в малих групах 

Форми навчання: навч. заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

Пререквізити Соціологія, Політологія, Філософія, Міжнародна інформація, соціальні 

комунікації 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика. Підручник 

[Макаренко Є.А. та ін.]. К.: Центр вільної преси, 2016. 418 с.; Ожеван 

М.А. Глобальна війна гранд-наративів у сучасну добу. Стратегічні 

комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. К.: Вадекс, 2019. 

442 с; Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. К.: Вид. дім “Києво-

Могилянська академія”, 2015. 497 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Кафедра МВРС, комп’ютер, мультимедійний комплекс 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тест і усне опитування 



 

Кафедра Кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ТРОЯН СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 

Посада: професор 

Науковий ступінь: доктор історичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: +380501475273 

E-mail: kattis@ukr.net 

Робоче місце: кафедра МВРС 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна із запозиченням досвіду викладання відповідних 

дисциплін вибіркового компонента із фахового переліку в інших 

українських і зарубіжних навчальних закладах 

Лінк на дисципліну  

 

 


