
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою» 
                                            (назва) 

 

Освітнього рівня   першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Спеціальності        125 «Кібербезпека» 

Галузь знань         12 «Інформаційні технології»  

1.  Назва освітньої компоненти  “ Основи національної безпеки ”  
                                                                (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна  

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 18   72 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

2. Стандарти інформаційної та кібербезпеки 

3. Організаційне забезпечення захисту інформації 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Менеджмент інформаційної безпеки 

2. Інформаційна безпека держави 

3. Комплексні системи захисту інформації 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОПП 

Знати Вміти 

1. ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

  

1. ПП 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову 

базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з 

метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та 

кібербезпеки.  

2. ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

 

 

 

2. ПРН 7. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази 

України та вимог відповідних стандартів, в тому числі міжнародних - в 

галузі інформаційної та /або кібербезпеки. 
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3. ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за 

професійним спрямуванням 

3. ПРН 51. Використовувати інструментарій для моніторингу процесів 

в інформаційно-телекомунікаційних системах.  

4. основні  принципи,  особливості  та  технологію  паспортизації  

загроз національній безпеці держави;  

узагальнений  алгоритм  функціонування  системи  забезпечення 

національної безпеки держави. 

4. Аналізувати  факти,  події,    політико-правові  документи,  

міжнародні угоди,  стратегії,  програми  та  заяви  політичного  

характеру,  за  результатами аналізу  яких  прогнозувати  зміни  

масштабу,  характеру  та  рівня  загроз національній безпеці України. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знання та розуміння вимог міжнародних та  національних стандартів 

по забезпеченню інформаційної безпеки державних підприємств 

України. 

1. Застосовувати на практиці здобуті знання, розуміти і 

використовувати у повсякденній діяльності методи та технології 

управління системами інформаційної безпеки державних підприємств. 

2. Практичні навички впровадження систем менеджменту 

інформаційної безпеки та системи управління інцидентами 

інформаційної безпеки. 

2. . Використовувати професійно профільовані знання, уміння й 

навички для формування системи (органів, підрозділів), що 

забезпечують інформаційну безпеку. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПП 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною безпекою.  

2. ПП 11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

систем.  

3. ПРН 4. Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній 

діяльності,які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення. 

4. ПРН 10. Виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем. 

5. ПРН 19. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1   Системно-концептуальні основи теорії національної  безпеки держави 

Тема 1  Концептуальні засади національної безпеки держави   

 Лекція 1 

Понятійно-

категорійний апарат 

загальної теорії 

національної безпеки. 

 

1. Безпека як соціальне явище 

і категорія загальної теорії 

національної безпеки. Суть і 

зміст національної безпеки.  

2. Понятійно-категорійний 

апарат теорії національної 

безпеки  

 

 
посилання на 

електронний 

ресурс 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 
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Лекція 2 
Роль і місце безпеки в 

життєдіяльності 

людини і суспільства. 

1. Роль і місце безпеки в 

забезпеченні розвитку людини 

і суспільства.  

2. Безпека життєдіяльності, 

навколишнього середовища і 

людина.  

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Лекція 3 

Системний підхід до 

забезпечення 

національної безпеки 

держави 

1. Узагальнена модель 

функціонування системи 

забезпечення національної 

безпеки держави.  

2. Системний підхід до 

обґрунтування шляхів 

забезпечення національної 

безпеки держави. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Семінар1 

Система забезпечення 

національної безпеки та 

узагальнена модель її 

функціонування 

1. Система забезпечення 

національної безпеки. Основні 

сфери національної безпеки.  

2. Внутрішня і зовнішня 

безпека. Узагальнена модель 

функціонування системи 

забезпечення національної 

безпеки. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Семінар 2 

Нормативно-правова 

база національної 

безпеки України. 

1. Конституція України про 

основи забезпечення 

національної безпеки України.  

2. Закон України «Про основи 

національної безпеки».  

3. Стратегія національної 

безпеки України і інші 

законодавчі акти з питань 

забезпечення національної 

безпеки України у її 

визначальних сферах.  

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 
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 Лекція 4 

Розвиток форм і шляхів 

забезпечення 

національної безпеки. 

1. Трансформація поглядів на 

війни і збройні конфлікти.  

2. Характер можливих війн 

майбутнього.  

3. Основні джерела війн і 

збройних конфліктів у 

сучасному світі.  

4. Активізація зусиль 

колективних систем безпеки 

щодо запобігання війн та 

збройних конфліктів. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Тема 2. Сучасні підходи до комплексного забезпечення безпеки особи, суспільства і держави, як основної передумови забезпечення сталого 

розвитку України   

 

Семінар 3 

Роль і місце військової 

сили в процесі 

реалізації національних 

інтересів держав. 

 

 

 

 

 

1. Військова сила в сучасних 

міжнародних відносинах.  

2. Роль і місце військової сили 

в процесі реалізації 

національних інтересів 

держав.  

3. Роль і місце військової сили 

у врегулюванні конфліктів. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Семінар 4 

Методи протистояння 

військовому насильству 

з боку великої держави 

(коаліції держав). Малі, 

нерівні, асиметричні 

війни. 

 

 

 

 

 

 

1. Особливості і стратегія 

ведення нерівної війни.  

2. Основи партизанської 

стратегії.  

3.Оцінка характеру соціально-

політичного і стратегічного 

воєнного конфлікту Грузії та 

Россії в 2008 році: причини, 

наслідки та висновки ... 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 
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Розділ 2  Організація моніторингу загроз та реагування на загрози національній безпеці 

Тема 3. Моніторинг загроз та небезпек у різних сферах національної безпеки  

 

Лекція 5 

Організація та 

проведення 

моніторингу загроз та 

небезпек у різних 

сферах національної 

безпеки. 

1. Методи та технології 

оцінювання небезпек і загроз 

у системі забезпечення 

національної безпеки 

держави.  

2. Моніторинг загроз і 

небезпек: суть, етапи, 

ефективність. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Лекція 6 

Методи виявлення, 

реєстрації та 

паспортизації загроз в 

ході їх моніторингу. 

1. Методи виявлення небезпек 

та загроз.   

2. Характеристика  загроз:  

характер,  рівень,  масштаб,  

спрямування,  можливі 

наслідки.  

3.Типовий паспорт загрози. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Семінар 5 

Загрози національній 

безпеці на сучасному 

етапі розвитку. 

1. Загрози національній 

безпеці України у її 

визначальних сферах.  

2. Порівняльний аналіз понять 

“небезпека”, “загроза”, 

“виклик” та “ризик” 

національній безпеці. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Тема 4. Методичний апарат виявлення та діагностики загроз та небезпек національній безпеці 

 

Семінар 6 

Науково-методичні 

засади виявлення та 

діагностики загроз та 

небезпек національній 

безпеці. 

1. Сучасні методи діагностики 

небезпек та загроз.  

2. Паспортизація небезпек та 

загроз.  

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Семінар 7 

Методичний апарат 

оцінювання рівня та 

прогнозування 

динаміки змін загроз та 

небезпек національній 

безпеці держави. 

1. Методика оцінювання 

(поточного) рівня воєнної 

небезпеки 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 
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Семінар 8 

Модель державного 

реагування на загрози 

національній безпеці 

держави. 

1. Методичний підхід до 

встановлення режимів 

функціонування елементів 

системи забезпечення воєнної 

безпеки держави.  

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Тема 5. Методи державного реагування на небезпеки та загрози національній безпеці у її визначальних сферах 

 

Лекція 7 

Рефлексивні методи 

державного реагування 

на небезпеки та загрози 

національним інтересам 

у її визначальних 

сферах. 

1. Рефлексивний метод.  

2. Метод підказки.  

3. Метод зовнішнього 

управління. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Лекція 8 

Адаптивні методи 

державного реагування 

на небезпеки та загрози 

національній безпеці у її 

визначальних сферах. 

1. Метод адаптації до 

зовнішньої загрози.  

2. Метод підтримки 

визначеного (запланованого) 

рівня безпеки. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Лекція 9 
Рада національної 

безпеки та оборони, 

основи її управління. 

1. Завдання та склад РНБО.  

2. Функції та компетенція 

РНБО.  

3. Організаційно-правові 

основи управління в сфері 

національної безпеки України. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Семінар 9 

Підхід до формування 

засобів інформаційно-

аналітичного 

забезпечення протидії 

інформаційним 

загрозам. 

1. Загальна структурна схема 

системи підтримки 

управлінських рішень 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 
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9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

 
1. Конституція України.- Урядовий кур’єр,- 13 липня 1996 р. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) 

2.Закон  України  Про національну безпеку України /  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241) 

3. Указ президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини 
України" від 24 вересня 2015 року № 555/2015 

4. Указ Президента України „Про Стратегію національної безпеки України” від  від 6 травня 2015р. № 287/2015 
5. Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” від 1.07.2010 р. № 2411-VI. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст.527) 
6.  Богданович  В.Ю.,  Скулиш  Є.Д.,  Свида  І.Ю.  Теоретико-методологічні  основи  забезпечення  національної  безпеки  України (  в  7 томах).  Том  1. 
Теоретичні  основи,  методи  і  технології  забезпечення  національної  безпеки України: монографія.- К.: НА СБУ, 2012.-570с 

7. Богданович В.Ю. Основи національної безпеки /В.Ю.Богданович, В.Б.Толубко: Підручник. - К.: ДУТ, 2014.-376 с  
8. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч.– 3-е вид., перероб. і доп.–К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015.– 620 с. 

9. Ситник Г.П., Абрамов В.І. та інші. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України : навч. 

посіб. : у 2 ч. Ч. 2 / авт. кол. : Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, В. А. Мандрагеля та ін./.-К.: НАДУ,2012.- 44с. 

 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

 

Тестування, залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

 

Спеціалізована лабораторія: «Управління кібербезпекою» (комп’ютери, комп’ютерна локальна мережа, мультимедійний проектор, екран) 

 

 


