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Мета навчальної дисципліни “Інформаційна безпека держави” – формування теоретичних 

основ законодавчої бази України та міжнародного суспільства в галузі національної та 

інформаційної безпеки держави, визначення основних вимог щодо формування підтримки 

та удосконалення систем управління інформаційної безпеки критичних  інформаційно-

комунікаційних систем, а також визначення місця і ролі інформаційної безпеки в загальній 

системі національної безпеки, стану та принципів забезпечення інформаційної безпеки 

особистості, суспільства та держави. 

Передумови для навчання 

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика / законодавчі основи інформаційної та 

кібербезпеки, послуги та механізми безпеки  

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття інформаційної безпеки держави та складових національних інтересів 

України в інформаційній сфері 

Тема 2. Основні положення інформаційної безпеки 

Тема 3. Загрози безпеці інформації 

Тема 4. Основи інформаційного протиборства 

Тема 5. Кібернетична зброя 

Тема 6. Психологічна війна та інформаційно-психологічна безпека держави  

Тема 7. Інтернет та інформаційна безпека. 

Тема 8. Види персональних даних у державі. Принципи захисту персональних даних у  

державі 
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Тема 9. Доктринальні, концептуальні та стратегічні підходи правового вирішення 

питань забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки 

Тема 10. Юридична відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Тема 11. Основні законодавчі положення у сфері забезпечення інформаційної безпеки, 

кібербезпеки. 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною 
“Інформаційна безпека 

держави”  

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olha_korol_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого з виділенням балів на іспит. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

30 50 – – – – 20 100 
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України “Про національну безпеку (2018) 

7 
СТРАТЕГІЯ національної безпеки України (затверджена Указом Президента 

України від 26 травня 2015 року № 287/2015) 

8 Закон України “Про національну безпеку (2018). 

9 
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10 
ISO/IEC 27002. "Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Практичні 
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11 
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ризиками інформаційної безпеки. 
 

 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни «Інформаційна безпека держави», https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olha_korol_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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