




КИЇВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  
1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Напрям підготовки 

6.030205  «Країнознавство»,  

6.030204 «Міжнародна інформація» 
Дисципліна за 

вибором ВНЗ циклу 

професійної та 

практичної підготовки  

Модулів – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

«бакалавр» 
Рік підготовки 

2-й Змістових модулів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

год.  

Семестр 

4-й 

 

Лекції 

30 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

 Семінарські 

26 год. 

Модульний контроль 

8 год. 

Самостійна робота 

56 год. 

Вид контролю 

Залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить для денної форми навчання – 33% / 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Розвідувальна інформація в контексті національної 

інформаційної безпеки» (далі Програма) є нормативним документом Київського університету 

імені Бориса Грінченко, який розроблено кафедрою міжнародних відносин та міжнародного 

права на основі ОПП підготовки бакалаврів за спеціальностями 6.030205  Країнознавство та 

6.030204 «Міжнародна інформація в галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» відповідно до 

затвердженого навчального плану. 

Програму укладено у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи організації 

навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка, відповідно до вимог ОКХ, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. 

 Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення. Кількість годин, відведених 

навчальним планом на вивчення дисципліни становить 120 години, 4 кредити із них: 

- Лекції 30 годин; 

- Семінарські заняття – 26 годин; 

- Практичні заняття відсутні; 

- Підсумковий контроль: (у формі МК) 8 годин, у формі заліку 2 години. 

Навчальна дисципліна «Розвідувальна інформація в контексті національної інформаційної 

безпеки» (далі Програма) є нормативною дисципліною Київського університету імені Бориса 

Грінченко, який розроблено кафедрою міжнародних відносин та міжнародного права на основі 

ОПП підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030204 «Міжнародна інформація в галузі знань 

0302 «Міжнародні відносини» відповідно до затвердженого навчального плану. 

 Об’єктом вивчення навчальної  дисципліни «Розвідувальна інформація в контексті 

національної інформаційної безпеки» є сукупність міжнародних відносин щодо визначення 

правил міжнародної та національної безпеки, ґрунтованої на діяльності міжнародних 

організацій та урядів відповідно до визначених норм та звичаїв щодо збору інформації в 

контексті національної безпеки. Предметом вивчення дисципліни є універсальні, регіональні та 

локальні міжнародно-правові акти направлені на підтримання встановленого загальносвітового 

правопорядку, а також дія держав та урядів на виконання норм міжнародного права відповідно 

щодо збору інформації в контекстів національної безпеки. Метою вивчення дисципліни 

«Розвідувальна інформація в контексті національної інформаційної безпеки» є: 

- Ознайомлення студентів з основними поняттями та принципами в діяльності міжнародних 

відносин в галузі розвідувального збору інформації та методів її поширення, оприлюднення і 

способів поведінки учасників; 

- Надання матеріалу для засвоєння меж правової поведінки суб’єктів при розвідувальному зборі 

інформації в контексті національної безпеки під час мирних дій та під час конфліктів, у тому 

числі і військових; 

- Формування навичок визначення сучасних інформаційних технологій при воєнних конфліктах, 

у тому числі і при такому новому виді як гібридна війна; 

- Встановлення відповідальності за пропаганду війни та підбурювання дій у сфері інформації 

щодо нетерпимості народів, націй етнічних, релігійних груп та розв’язання конфлікту на цьому 

підґрунті; 

У результаті вивчення дисципліни «Розвідувальна інформація в контексті національної 

інформаційної безпеки » студенти повинні знати: 

- Нормативно-правову базу міжнародних актів з даного питання та національні правові школи які 

регулюють відповідальність за порушення даних норм; 

- Концепцію національної безпеки України, інших країн світу та, відповідно, чинне 

законодавство держави,  

- Сутність поняття розвідувальної діяльності в контексті національної безпеки. 

 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття національної безпеки в інформаційній політики 

 Сутність національної безпеки в контексті загальносвітової концепції безпеки. Різні 

підходи країн щодо визначення концепції національної безпеки. Інформаційні відносини та їх 

еволюційний розвиток в контексті розвитку країнами національної безпеки на різних 

континентах. Сучасний стан міжнародних інформаційних відносин їх сутність та вплив на 

національну безпеку. Розподіл та визначення інформаційної політики країн за категоріями та 

технічним забезпеченням. Сучасні технологічні системи та їх значення для збору інформації 

відповідно до змісту національної безпеки. 

 

Тема 2. Сутність та поняття розвідувальної інформації як категорії напряму у сфері 

інформаційних відносин 

  Сутність самого учасника збору інформації та форми реалізації інформації отриманої 

ним на різнопланових рівнях для використання національної безпеки. Відмінність кожного 

суб’єкта збору інформації в залежності від його статусу та видів діяльності. Легальна 

інформація та отримана нелегально. Держави як головні суб’єкти збору розвідувальної 

інформації у сталому світовому правопорядку, як домінант використання отриманої інформації. 

Визначення учасника по ступеню можливості реалізації щодо поширення інформації 

враховуючи стан його розвитку та можливості. Вплив стану розвитку на можливість 

використання інформації, як і протистояння поширеній інформації з зовні. 

 

Тема 3.  Збір та поширення інформації: способи, технології 

 Історичні методи збору та способи поширення інформації різними суб’єктами. Еволюція, 

направлена на розвиток збору інформації. Революційні кроки застосування техніки як новації у 

зборі, передачі та поширення інформації. Новітні технології збору інформації, які 

використовуються різними суб’єктами та використання отриманої інформації. Способи 

послідовного впливу та поширення інформації в контексті національної безпеки. Спосіб 

фрагментарного поширення інформації та її розповсюдження. Газети, журнали, радіо та 

телебачення як сучасні засоби для збору інформації. Інтернет як окрема система поширення 

інформації. 

Тема 4. Сучасні інформаційні війни 

 Поняття сучасних інформаційних війн. Створення державної системи інформаційного 

протиборства з участю великого бізнесу, яка була б здатна акумулювати, координувати і 

направляти всі інформаційні. Фінансування програм інформаційного протиборства. Заходи 

інформаційного протиборства повинні фінансуватися за принципом головного пріоритету. 

Інформаційна зброя більш небезпечно ніж зброя ядерна. Державна система управління 

проведенням заходів інформаційного протиборства різних рівнів: загальнодержавного, 

професійного, групового та індивідуального. Формування позитивного іміджу України за 

кордоном, насамперед у Європі. Можливість відвідувати за зниженими цінами основні центри 

туризму. Тим самим ми істотно посилимо процес інформаційного та культурного обміну.  

Тема 5. Поняття діяльності органів держави щодо регулювання інформаційної безпеки 

 Поняття державної безпеки в контексті національної безпеки щодо збору інформації та її 

поширення.  Історичні джерела щодо визначення поняття національної інформаційної безпеки. 

Інформаційна безпека на рівні різного стану розвитку держави в контексті національного 

захисту інтересів, у тому чисті під час війни та конфлікту. Служба безпеки України як головний 

орган, що розробляє концепцію національної безпеки відповідно до збору інформації її 

поширення та використання. Відомчі нормативні акти щодо темниці та можливості її 

розголошення для загалу, за межі країни тощо. 

 Тема 6. Визначення зібрання та ролі інформації в її використанні в умовах національної 

безпеки 



 Поняття зібрання інформації та її використання в умовах національної безпеки. Зібрання 

загальнополітичної інформації як джерело формування національної політики щодо дій країни 

на світовому рівні. Зібрання інформації щодо економічного розвитку та індексів такого 

розвитку, перспектив стану країн з якими є можливість співпраці держави в контексті 

національних інтересів, основаних на концепції національної безпеки країни. Збір інформації в 

галузі підприємництва, технічних винаходів, наукових винаходів, інформаційних технологій 

тощо, як напрям, що визначається інформаційна розвідка.  

Тема 7. Роль недержавних структур щодо збору інформації в умовах національної безпеки 

 Поняття недержавних структур, які працюють в сфері збору та поширення інформації. 

Громадські об’єднання як суб’єкт який має право на отримання інформації від державних 

структур та збору інформації. Журналістська діяльність у сфері інформаційного простору: 

збору та поширення інформації, з врахування контексту національної безпеки країни. 

Міжнародні організації та їх функції щодо поширення інформації, правової регламентації 

визначення критеріїв можливості збору та реалізації інформації. Контроль держави за 

діяльністю недержавних структур по збору інформації та її використанню. 

Тема 8. Україна та поширення інформації в державі та за її межами 

 Україна як суверенна держава та суб’єкт міжнародного права. Інформаційна політика 

України. Дотримання прав і свобод людини, що ґрунтується на загальновизнаних цінностях. 

Дотримання міжнародних норм та вимог світового співтовариства щодо інформаційної 

політики. Вимоги щодо поширення інформації. Внутрішнє використання інформації. 

Поширення інформації за кордон. Інформаційна політика щодо поширення інформації в зоні 

АТО.  

 

Тема 9. Робота спеціальних служб по розвідувальній інформаційній діяльності в контексті 

національної безпеки 

 Поняття спеціальних служб держави та їх компетенції по реалізації збору інформації, її 

поширенню в контексті національної безпеки. Державні органі, як головні суб’єкти, по роботі з 

інформацією, що зібрана та передана для використання. Спеціальні підрозділи та їх 

компетенція, направлена на збір інформації для використання в національній безпеці. 

Структури у відомствах, які займаються збором інформації для розвитку діяльності напряму 

даного відомства в контексті національної безпеки. СБУ та форми діяльності щодо збору 

інформації, відповідно до чинного законодавства. ЗСУ та їх компетенція щодо збору інформації 

в контексті національної безпеки України. 

Тема 10. Діяльність дипломатичних служб по збору інформації в контексті національної 

безпеки 

 Історія дипломатії як напрям захисту національної безпеки. Функції дипломатичних 

установ та працівників як дипломатичних агентів щодо збору інформації. Методи легального 

збору інформації для країни у країні перебування працівниками дипломатичних служб. 

Заборонені видит  діяльності для дипломатів щодо збору та використання інформації. 

Відповідальність дипломатів в контексті національної безпеки у країні перебування стосовно 

збору інформації. Інформаційні війни та їх значення для реалізації внутрішньої і зовнішньої 

політики держав. 

Тема 11. Умови збору інформації в воєнний час 

Поняття міжнародного конфлікту. Історичні джерела щодо визначення війни та 

конфлікту. Спір між державами як категорія що є початком для визначення конфлікту. Розподіл 

конфліктів відповідно до встановлених міжнародним правом категорій. Визначення війни з Г. 

Гроцієм. Розподіл категорій війни. Статут ООН щодо визначення поняття війни в сучасних 

умовах та інформаційних засобах, офіційного характеру та неофіційного. 

Поняття маріонеточних урядів  під час військового конфлікту. Використання маріонеточних 

урядів іншими сторонами конфлікту. Робота по поширенню інформації маріонеточними 

урядами, послідовної та фрагментальної, направленої на військових та цивільне населення, що 



втягнуто у конфлікт. Протидія маріонеточним урядам щодо поширення ними інформації у 

сучасній гібридній війні. 

 Поняття визначення новітніх діянь щодо інформаційної гібридної війни. Роль країни в 

питаннях виявлення порушення її суверенітету при інформаційній гібридній війні. Система 

протидія у вигляді введення санкцій. Види санкцій, що застосування передбачені при гібридній 

війні та порушення інформаційного простору держави. Можливість і форми впровадження 

санкцій. 

Тема 14.   Поняття відповідальності в міжнародних відносинах за поширення інформації. 

 Поняття відповідальності за збір інформації в контексті національної безпеки як форма 

захисту державного суверенітету. Позитивна відповідальність за не порушення правил та 

звичаїв щодо збору інформації. Порушення правил збору інформації та її поширення 

інформації, визначення такого як юридичний факт. Відповідальність за порушення правил на 

рівні кримінального судочинства. Відповідальність за порушення поширення правил збору 

інформації на адміністративному рівні за законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

№ 

п/

п 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1. Поняття національної безпеки та збір інформації 

1 Поняття національної безпеки в  галузі інформаційної 

безпеки. 
4 2 2    

2 Сутність інформаційної діяльності та національної 

безпеки у сфері інфорпмаційних відносин 
7 2   5  

3 Збір та використання інформації: способи, технології

  
9 2 2  5  

4 Сучасні інформаційні війни у світі 11 2 2 2 5  

Разом за змістовим модулем 1 31 8 6 2 15  

Змістовий модуль 2. Правове регулювання збору інформації в сучасних умовах 

5 Україна – збір та поширення інформації за її межами в 

контексті розвитку національної безпеки 
4 2 2    

6 Поняття діяльності органів держави щодо 

регулювання інформаційної безпеки 
9 2 2  5  

7 Визначення поняття діяльності збору інформації та її 

ролі у використанні в умовах національної безпеки 
9 2 2  5  

8 Роль недержавних структур щодо збору інформації в 

умовах національної безпеки 
11 2 2 2 5  

Разом за змістовим модулем 2 33 8 8 2 15  

Змістовий модуль 3. Поняття розвідувальної інформації 

9 Робота спеціальних служб по збору розвідувальної 

інформації в контексті національної безпеки 
4 2 2    

10 Історія діяльності розвідувальних служб у різних 

країнах світу 
4 2 2    

11 Діяльність дипломатичних служб по збору інформації 

в контексті національної безпеки  
9 2 2  5  

12 Діяльність культурно просвітницьких представництв в 

країнах перебування по збору інформації 
9 2 2  5  

13 Роль діяльності дипломатичних  служб щодо 

поширення правдивої інформації в контексті 

національної безпеки  

11 2 2 2 5  

Разом за змістовим модулем 3 37 10 10 2 15  

Змістовий модуль 4. Відповідальність за порушення правил збору, використання та поширення інформації в 

контексті національної безпеки 

14 Умови збору інформації під час війни ( в тому числі і 

гібридної що є на сході України).  
9 2 2  5  

15 Відповідальність за незаконний збір інформації, що 

може зашкодити національній безпеці 
10 2  2 6  

Разом за змістовим модулем 4 19 4 2 2 11  

Усього годин 120 30 26 8 56  

 

 

 

 

 



 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

Змістовий модуль 1. Поняття національної безпеки та збір інформації 

1 Поняття національно безпеки в сфері інформаційної безпеки 2 

2 Поширення інформації: способи, технології  2 

3 Сучасні інформаційні війни 2 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання міжнародної інформації в сучасних умовах  

4 Поняття діяяяяльності органів держави щодо регулювання інформаційної безпеки 2 

5 Визначення поняття діяльності щодо збору інформації та її ролі у використанні в 

умовах національної безпеки 
 

6 Роль недержавних структур щодо збору інформації в умовах національної безпеки  

7 Робота спец.служб, направлена на розвідувальну діяльність по збору інформації 2 

Змістовий модуль 3. Поняття розвідувальної інформації 

8 Поняття сучасного виду діяльності по збору інформації 2 

9 Історія діяльності органів держави по збору інформації 2 

10 Діяльність дипломатичних служб щодо збору інформації  2 

11 Діяльність культурних товариств щодо збору інформації 2 

12 Умови збору інформації під час війни (в тому числі і гібридної, що є на сході України)  2 

Змістовий модуль 4. Відповідальністьт за порушення  правил збору, використання та поширення 

інформації в контексті національної безпеки 

13 Відповідальність за незаконний збір інформації, що може зашкодити національній 

безпеці.  
2 

 Разом 26 

6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 

7. Теми практичних занять - не передбачено навчальним планом 

8. Самостійна робота 
№ 

з/

п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
Бали 

Змістовний модуль 1. Поняття національної безпеки та збору інформацйії 15 15 

1 Поняття національної безпеки у сфері інформаційних технологій 5 5 

2 Сутність інформаційної діяльності в контексті національної безпеки. 5 5 

3 Сучасні інформаційні війни 5 5 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання збору інформації  в сучасних умовах 15 15 

4 Україна та збір інформації в контексті національної безпеки 5 5 

5 Визначення поняття діяльності збору інформації та її поширення в умовах 

національної безпеки 
5 5 

6 Роль недержавних структур щодо збору та поширення інформації 5 5 

Змістовний модуль 3. Поняття розвідувальної інформації 15 15 

7 Робота спеціальних служб по збору інформації та її використанню 5 5 

8 Діяльність дипломатичних служб по збору інформації  5 5 

9 Роль культурних товариств у зборі інформації в контексті національної безпеки  5 5 

Змістовний модуль 4. Питання відповідальності щодо порушення учасниками 

правил ведення інформації 
11 10 

10 Умови збору інформації під час війни 5 5 

11 Відповідальність за незаконний збір інформації, що може зашкодити національній 6 5 



безпеці. 

 Разом  56 55 



10. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год., із них: лекції – 30 год., семінарські заняття – 26 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  
 

Модулі  

Змістовий модуль 1. Поняття національної безпеки та збір інформаціїі 

 (77 балів) 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання збору інформації  в сучасних умовах  

(88 балів) 

Лекції 

(теми, 

бали) 

Поняття 

національної 

безпеки в сфері 

інформаційної 

діяльності (1 

бал) 

Сутність 

інформаційно

ї діяльності 

та ціональної 

безпеки(1 

бал) 

Збір та поширення 

інформації: способи, 

технології (1 бал) 

Сучасні 

інформаційні 

війни  

(1 бал) 

Поняття діяльності 

органів державної 

влади щодо 

інформаційної безпеки 

(1 бал) 

Визначення поняття 

діяльності збору 

інформації та її роль 

у використанні (1 

бал) 

Роль недержавних 

структур щодо 

збору інформації 

(1 бал) 

Відповідальність 

України  по захисту 

національної безпоки 

та збору інформаціїжі 

(1 бал) 

Семінарсь

кі заняття 

(теми, 

бали) 

Поняття мі 

неаціональної 

безпеки та збору 

інформації 

(11 балів) 

 Поширення інформації: 

способи, технології (11 

балів) 

Сучасні 

інформаційні 

війни (11 

балів) 

Поняття діяльності 

органів державниї вла  

національної безпеки 

(11 балів) 

Визначення  

поняття діяльності 

по збору інформації 

в контексті 

національної 

безпеки 1 (11балів) 

Роль недержавних 

структур у зборі 

інформації 

(11 балів) 

Відповідальність 

України та 

поширення 

інформації в 

контексті 

національної безпеки 

(11 балів) 

Самотійна 

робота 

15 балів 15 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота (25 балів) Модульна контрольна робота (25 балів) 

Модулі  

(назви, 

бали) 

 Змістовий модуль 3. Поняття розвідувальної інформації (100 балів) Змістовий модуль 4. Відповідальність з порушення правил збору, використання та 

поширення інформації в контексті національної безпеки (48 балів) 

Лекції 

(теми, 

бали) 

Поняття роботи 

спеціальних служб 

по збору інформації 

(1 бал) 

Історія  діяльності 

державних служб по 

збору інформації (1 бал) 

Діяльність дипломатичних 

служб по збору інформації 

(1 бал) 

Інформаційна 

діяльність щодо 

поширення правдивої 

інформації як система 

захисту національної 

безпеки (1 бал) 

Роль товариств 

культури щодо 

збору інформації (1 

бал) 

Умови збору 

інформації під час 

війни ( в тому 

числі і гібридної, 

що на сході 

України) (1 бал) 

Відповідальність за 

незаконний збір 

інформації, що може 

зашкодити 

національній безпеці 

(1 бал) 

Семінарсь

кі заняття 

(теми, 

бали) 

Поняття  роботи по 

збору інформації 

(11 балів) 

Історія  діяльності 

державних служб по 

збору інформації (11 

балів) 

Діяльність дипломатичних 

служб по збору інформації  

(11 балів) 

Інформаційна 

діяльність щодо 

поширення в правдивої 

інформації як категорія 

захисту національної 

безпеки 

(11 балів) 

Роль товариств 

культури по збору 

інформації (11 

балів) 

Поняття 

відповідальності 

за незаконний 

зббір інформації, 

що може 

зашкодити 

національній 

безпеці (11 балів) 

 

Самотійна 

робота 

15 балів 10 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота (25 балів) Модульна контрольна робота (25 балів) 



 

11. Плани семінарських занять 

Тема 1. Поняття національної безпеки в інформаційній політики 

 Сутність національної безпеки в контексті загальносвітової концепції безпеки. Різні 

підходи країн щодо визначення концепції національної безпеки. Інформаційні відносини та їх 

еволюційний розвиток в контексті розвитку країнами національної безпеки на різних 

континентах. Сучасний стан міжнародних інформаційних відносин їх сутність та вплив на 

національну безпеку. Розподіл та визначення інформаційної політики країн за категоріями та 

технічним забезпеченням. Сучасні технологічні системи та їх значення для збору інформації 

відповідно до змісту національної безпеки. 

Тема 2. Сутність та поняття розвідувальної інформації як категорії напряму у сфері 

інформаційних відносин 

  Сутність самого учасника збору інформації та форми реалізації інформації отриманої 

ним на різнопланових рівнях для використання національної безпеки. Відмінність кожного 

суб’єкта збору інформації в залежності від його статусу та видів діяльності. Легальна 

інформація та отримана нелегально. Держави як головні суб’єкти збору розвідувальної 

інформації у сталому світовому правопорядку, як домінант використання отриманої інформації. 

Визначення учасника по ступеню можливості реалізації щодо поширення інформації 

враховуючи стан його розвитку та можливості. Вплив стану розвитку на можливість 

використання інформації, як і протистояння поширеній інформації з зовні. 

Тема 3.  Збір та поширення інформації: способи, технології 

 Історичні методи збору та способи поширення інформації різними суб’єктами. Еволюція, 

направлена на розвиток збору інформації. Революційні кроки застосування техніки як новації у 

зборі, передачі та поширення інформації. Новітні технології збору інформації, які 

використовуються різними суб’єктами та використання отриманої інформації. Способи 

послідовного впливу та поширення інформації в контексті національної безпеки. Спосіб 

фрагментарного поширення інформації та її розповсюдження. Газети, журнали, радіо та 

телебачення як сучасні засоби для збору інформації. Інтернет як окрема система поширення 

інформації. 

Тема 4. Сучасні інформаційні війни 

 Поняття сучасних інформаційних війн. Створення державної системи інформаційного 

протиборства з участю великого бізнесу, яка була б здатна акумулювати, координувати і 

направляти всі інформаційні. Фінансування програм інформаційного протиборства. Заходи 

інформаційного протиборства повинні фінансуватися за принципом головного пріоритету. 

Інформаційна зброя більш небезпечно ніж зброя ядерна. Державна система управління 

проведенням заходів інформаційного протиборства різних рівнів: загальнодержавного, 

професійного, групового та індивідуального. Формування позитивного іміджу України за 

кордоном, насамперед у Європі. Можливість відвідувати за зниженими цінами основні центри 

туризму. Тим самим ми істотно посилимо процес інформаційного та культурного обміну.  

Тема 5. Поняття діяльності органів держави щодо регулювання інформаційної безпеки 

 Поняття державної безпеки в контексті національної безпеки щодо збору інформації та її 

поширення.  Історичні джерела щодо визначення поняття національної інформаційної безпеки. 

Інформаційна безпека на рівні різного стану розвитку держави в контексті національного 

захисту інтересів, у тому чисті під час війни та конфлікту. Служба безпеки України як головний 

орган, що розробляє концепцію національної безпеки відповідно до збору інформації її 

поширення та використання. Відомчі нормативні акти щодо темниці та можливості її 

розголошення для загалу, за межі країни тощо. 

 Тема 6. Визначення зібрання та ролі інформації в її використанні в умовах національної 

безпеки 

 Поняття зібрання інформації та її використання в умовах національної безпеки. Зібрання 

загальнополітичної інформації як джерело формування національної політики щодо дій країни 

на світовому рівні. Зібрання інформації щодо економічного розвитку та індексів такого 



розівитку, перспектив стану країн з якими є можливість співпраці держави в контексті 

національних інтересів, основаних на концепції національної безпеки країни. Збір інформації в 

галузі підприємництва, технічних винаходів, наукових винаходів, інформаційних технологій 

тощо, як напрям, що визначається інформаційна розвідка.  

Тема 7. Роль недержавних структур щодо збору інформації в умовах національної безпеки 

 Поняття недержавних структур, які працюють в сфері збору та поширення інформації. 

Громадські об’єднання як суб’єкт який має право на отримання інформації від державних 

структур та збору інформації. Журналістська діяльність у сфері інформаційного простору: 

збору та поширення інформації, з врахування контексту національної безпеки країни. 

Міжнародні організації та їх функції щодо поширення інформації, правової регламентації 

визначення критеріїв можливості збору та реалізації інформації. Контроль держави за 

діяльністю недержавних структур по збору інформації та її використанню. 

Тема 8. Україна та поширення інформації в державі та за її межами 

 Україна як суверенна держава та суб’єкт міжнародного права. Інформаційна політика 

України. Дотримання прав і свобод людини, що ґрунтується на загальновизнаних цінностях. 

Дотримання міжнародних норм та вимог світового співтовариства щодо інформаційної 

політики. Вимоги щодо поширення інформації. Внутрішнє використання інформації. 

Поширення інформації за кордон. Інформаційна політика щодо поширення інформації в зоні 

АТО.  

Тема 9. Робота спеціальних служб по розвідувальній інформаційній діяльності в контексті 

національної безпеки 

 Поняття спеціальних служб держави та їх компетенції по реалізації збору інформації, її 

поширенню в контексті національної безпеки. Державні органі, як головні суб’єкти, по роботі з 

інформацією, що зібрана та передана для використання. Спеціальні підрозділи та їх 

компетенція, направлена на збір інформації для використання в національній безпеці. 

Структури у відомствах, які займаються збором інформації для розвитку діяльності напряму 

даного відомства в контексті національної безпеки. СБУ та форми діяльності щодо збору 

інформації, відповідно до чинного законодавства. ЗСУ та їх компетенція щодо збору інформації 

в контексті національної безпеки України. 

Тема 10. Діяльність дипломатичних служб по збору інформації в контексті національної 

безпеки 

 Історія дипломатії як напрям захисту національної безпеки. Функції дипломатичних 

установ та працівників як дипломатичних агентів щодо збору інформації. Методи легального 

збору інформації для країни у країні перебування працівниками дипломатичних служб. 

Заборонені видит  діяльності для дипломатів щодо збору та використання інформації. 

Відповідальність дипломатів в контексті національної безпеки у країні перебування стосовно 

збору інформації. Інформаційні війни та їх значення для реалізації внутрішньої і зовнішньої 

політики держав. 

Тема 11. Умови збору інформації в воєнний час 

Поняття міжнародного конфлікту. Історичні джерела щодо визначення війни та 

конфлікту. Спір між державами як категорія що є початком для визначення конфлікту. Розподіл 

конфліктів відповідно до встановлених міжнародним правом категорій. Визначення війни з Г. 

Гроцієм. Розподіл категорій війни. Статут ООН щодо визначення поняття війни в сучасних 

умовах та інформаційних засобах, офіційного характеру та неофіційного. 

Поняття маріонеточних урядів  під час військового конфлікту. Використання маріонеточних 

урядів іншими сторонами конфлікту. Робота по поширенню інформації маріонеточними 

урядами, послідовної та фрагментальної, направленої на військових та цивільне населення, що 

втягнуто у конфлікт. Протидія маріонеточним урядам щодо поширення ними інформації у 

сучасній гібридній війні. 

 Поняття визначення новітніх діянь щодо інформаційної гібридної війни. Роль країни в 

питаннях виявлення порушення її суверенітету при інформаційній гібридній війні. Система 

протидія у вигляді введення санкцій. Види санкцій, що застосування передбачені при гібридній 



війні та порушення інформаційного простору держави. Можливість і форми впровадження 

санкцій. 

Тема 14.   Поняття відповідальності в міжнародних відносинах за поширення інформації. 

 Поняття відповідальності за збір інформації в контексті національної безпеки як форма 

захисту державного суверенітету. Позитивна відповідальність за не порушення правил та 

звичаїв щодо збору інформації. Порушення правил збору інформації та її поширення 

інформації, визначення такого як юридичний факт. Відповідальність за порушення правил на 

рівні кримінального судочинства. Відповідальність за порушення поширення правил збору 

інформації на адміністративному рівні за законодавством України. 

 

 

12. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) За джерелом інформації:  

- Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп’ютерних інформаційних 

технологій (PowerPoint-презентація), пояснення, розповідь, бесіда.  

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 

зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

13. Система поточного і підсумкового контролю знань 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації здійснюється за 

100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні відповіді, наукові доповіді, 

реферати, доповнення, участь у дискусіях, підготовка до семінарських занять, виконані 

завдання для самостійної та індивідуальної роботи, поточного модульного контролю) 

оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль - 

від 0 до 40 балів. 

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не допускається до 

іспиту, якщо за результатами поточного контролю набирає менше 34 балів. 

Критерії оцінювання знань студентів. 

«Відмінно» 

Наявність у студента  ґрунтовних теоретичних  знань з основ міжнародних інформаційних 

відносин, вміння  аналітично мислити, аналізувати,  інтегрувати та узагальнювати набуті 

знання, викладати їх чітко, логічно, послідовно з дотриманням  норм літературної мови. 

«Добре» 

Наявність у студента достатньо повних знань з основ міжнародних інформаційних відносин,   

вміння систематизувати та узагальнювати набуті знання, робити  чіткі висновки з дотриманням 

норм літературної мови. 

«Задовільно» 

Наявність у студента неповних теоретичних знань з основ міжнародних інформаційних 

відносин, недостатнє  вміння  узагальнювати, систематизувати та структурувати набуті знання з 

дотриманням норм літературної мови. 

«Незадовільно» 

Неспроможність сформулювати навіть поверхову  відповідь на питання, які стосуються основ 

міжнародних інформаційних відносин. 

 

 

 

 

 



Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 4 

2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 

3 Виконання завдання для 

самостійної роботи (домашнього 

завдання) 

9 5 45 

 

45 

4 Робота на практич. (семінарськ.) 

занятті (в т.ч. доповідь, виступ, 

повідомл., дискусія) 

10 3 30 

 

30 

5 Опрацювання фахових видань 

(в т.ч. першоджерел) 
10 - - - 

6 Написання реферату 15 - - - 

7 Виконання модульної контрольної 

роботи 
25 1 25 25 

Макс. кількість балів за видами 

діяльності студента 

 
  107 

          Коефіцієнт:   107:100=1,07 

 

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

100-

бальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

А 90-100 Відмінно - (відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з, можливими, незначними помилками  

В 82-89 Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) 

З незначною кількістю помилок 

D 66-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недолікв, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-65 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим вивченням курсу – досить низький 

рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни  

 

 

 



14. Питання для модульних контрольних робіт: 

1. Сутність національної безпеки в контексті загальносвітової концепції безпеки. 

2.  Різні підходи країн щодо визначення концепції національної безпеки.  

3. Інформаційні відносини та їх еволюційний розвиток в контексті розвитку країнами 

національної безпеки на різних континентах.  

4. Сучасний стан міжнародних інформаційних відносин їх сутність та вплив на 

національну безпеку. 

5.  Розподіл та визначення інформаційної політики країн за категоріями та технічним 

забезпеченням.  

6. Сучасні технологічні системи та їх значення для збору інформації відповідно до 

змісту національної безпеки.  

7.   Сутність самого учасника збору інформації та форми реалізації інформації 

отриманої ним на різнопланових рівнях для використання національної безпеки.  

8. Відмінність кожного суб’єкта збору інформації в залежності від його статусу та 

видів діяльності.  

9. Легальна інформація та отримана нелегально.  

10. Держави як головні суб’єкти збору розвідувальної інформації у сталому світовому 

правопорядку, як домінант використання отриманої інформації.  

11. Визначення учасника по ступеню можливості реалізації щодо поширення інформації 

враховуючи стан його розвитку та можливості.  

12. Вплив стану розвитку на можливість використання інформації, як і протистояння 

поширеній інформації з зовні.  

13. Історичні методи збору та способи поширення інформації різними суб’єктами.  

14. Еволюція, направлена на розвиток збору інформації. Революційні кроки 

застосування техніки як новації у зборі, передачі та поширення інформації.  

15. Новітні технології збору інформації, які використовуються різними суб’єктами та 

використання отриманої інформації.  

16. Способи послідовного впливу та поширення інформації в контексті національної 

безпеки.  

17. Спосіб фрагментарного поширення інформації та її розповсюдження.  

18. Газети, журнали, радіо та телебачення як сучасні засоби для збору інформації. 

Інтернет як окрема система поширення інформації.  

19.  Поняття сучасних інформаційних війн.  

20. Створення державної системи інформаційного протиборства з участю великого 

бізнесу, яка була б здатна акумулювати, координувати і направляти всі інформаційні.  

21. Фінансування програм інформаційного протиборства.  

22. Заходи інформаційного протиборства повинні фінансуватися за принципом 

головного пріоритету.  

23. Інформаційна зброя більш небезпечно ніж зброя ядерна. Державна система 

управління проведенням заходів інформаційного протиборства різних рівнів: 

загальнодержавного, професійного, групового та індивідуального. 

24.  Формування позитивного іміджу України за кордоном, насамперед у Європі. 

Можливість відвідувати за зниженими цінами основні це Тим самим ми істотно посилимо 

процес інформаційного та культурного обміну.  

25. Поняття державної безпеки в контексті національної безпеки щодо збору інформації 

та її поширення.  

26.  Історичні джерела щодо визначення поняття національної інформаційної безпеки.  

27. Інформаційна безпека на рівні різного стану розвитку держави в контексті 

національного захисту інтересів, у тому чисті під час війни та конфлікту. 

28.  Служба безпеки України як головний орган, що розробляє концепцію національної 

безпеки відповідно до збору інформації її поширення та використання.  



29. Відомчі нормативні акти щодо темниці та можливості її розголошення для загалу, за 

межі країни тощо.  

30. Поняття зібрання інформації та її використання в умовах національної безпеки.  

31. Зібрання загальнополітичної інформації як джерело формування національної 

політики щодо дій країни на світовому рівні. 

32.  Зібрання інформації щодо економічного розвитку та індексів такого розвитку, 

перспектив стану країн з якими є можливість співпраці держави в контексті національних 

інтересів, основаних на концепції національної безпеки країни.  

33. Збір інформації в галузі підприємництва, технічних винаходів, наукових винаходів, 

інформаційних технологій тощо, як напрям, що визначається інформаційна розвідка.  

34. Поняття недержавних структур, які працюють в сфері збору та поширення 

інформації. 

35.  Громадські об’єднання як суб’єкт який має право на отримання інформації від 

державних структур та збору інформації.  

36. Журналістська діяльність у сфері інформаційного простору: збору та поширення 

інформації, з врахування контексту національної безпеки країни.  

37. Міжнародні організації та їх функції щодо поширення інформації, правової 

регламентації визначення критеріїв можливості збору та реалізації інформації.  

38. Контроль держави за діяльністю недержавних структур по збору інформації та її 

використанню. 

39. Україна як суверенна держава та суб’єкт міжнародного права. Інформаційна 

політика України.  

40. Дотримання прав і свобод людини, що ґрунтується на загальновизнаних цінностях.  

41. Дотримання міжнародних норм та вимог світового співтовариства щодо 

інформаційної політики.  

42. Вимоги щодо збору та поширення інформації.  

43. Внутрішнє використання інформації.  

44. Поширення інформації за кордон.  

45. Інформаційна політика щодо поширення інформації в зоні АТО. 

46. Поняття спеціальних служб держави та їх компетенції по реалізації збору інформації, 

її поширенню в контексті національної безпеки.  

47. Державні органі, як головні суб’єкти, по роботі з інформацією, що зібрана та 

передана для використання.  

48. Спеціальні підрозділи та їх компетенція, направлена на збір інформації для 

використання в національній безпеці.  

49. Структури у відомствах, які займаються збором інформації для розвитку діяльності 

напряму даного відомства в контексті національної безпеки.  

50. СБУ та форми діяльності щодо збору інформації, відповідно до чинного 

законодавства.  

51. ЗСУ та їх компетенція щодо збору інформації в контексті національної безпеки 

України. 

52. Історія дипломатії як напрям захисту національної безпеки.  

53. Функції дипломатичних установ та працівників як дипломатичних агентів щодо 

збору інформації. 

54.  Методи легального збору інформації для країни у країні перебування працівниками 

дипломатичних служб. 

55.  Заборонені види  діяльності для дипломатів щодо збору та використання інформації.  

56. Відповідальність дипломатів в контексті національної безпеки у країні перебування 

стосовно збору інформації.  

57. Інформаційні війни та їх значення для реалізації внутрішньої і зовнішньої політики 

держав. 

58. Поняття міжнародного конфлікту.  



59. Історичні джерела щодо визначення війни та конфлікту.  

60. Спір між державами як категорія що є початком для визначення конфлікту.  

61. Розподіл конфліктів відповідно до встановлених міжнародним правом категорій.  

62. Статут ООН щодо визначення поняття війни в сучасних умовах та інформаційних 

засобах, офіційного характеру та неофіційного 

63. Поняття визначення новітніх діянь щодо інформаційної гібридної війни.  

64. Роль країни в питаннях виявлення порушення її суверенітету при інформаційній 

гібридній війні. 

65.  Система протидія у вигляді введення санкцій. Види санкцій, що застосування 

передбачені при гібридній війні та порушення інформаційного простору держави.  

66. Можливість і форми впровадження санкцій.  

67. Поняття відповідальності за збір інформації в контексті національної безпеки як 

форма захисту державного суверенітету.  

68.  

69. Позитивна відповідальність за не порушення правил та звичаїв щодо збору 

інформації.  

70. Порушення правил збору інформації та її поширення інформації, визначення такого 

як юридичний факт.  

71. Відповідальність за порушення правил на рівні кримінального судочинства.  

72. Відповідальність за порушення поширення правил збору інформації на 

адміністративному рівні за законодавством України. 
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