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дисципліні 
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Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (а також за 
розкладом консультацій кафедри).  
Для погодження часу додаткових он-лайн конультацій слід писати на 
електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky  

Інформація про 
дисципліну 

Дисципліна “Правові основи інформаційної безпеки” є вибірковою 
дисципліною з спеціальності 125 – Кібербезпека для освітньої програми 
Кібербезпека, яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка 
анотація 
дисципліни 

Дисципліна присвячена розгляду концепцій інформаційної безпеки, що 
склалися на глобальному та регіональному рівнях, аналізу правових 
інструментів її реалізації та вирішення проблем регулювання відносин у 
глобальному інформаційному суспільстві. Аналізується міжнародний 
досвід, зокрема Ради Європи у сфері переслідування кіберзлочинності та 
захисту інформації. 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою вивчення даної дисципліни є підвищення інформаційної грамотності 
та правової культури випускників, оволодіння ними основоположними 
знаннями у сфері інформаційної безпеки та основними правовими 
механізмами її забезпечення. 
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13.  Дубас О. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому 
контексті / Дубас О. – К. : Генеза, 2014. – 208 с. 

14.   Інформаційне Суспільство. Шлях України. – К.: Бібліотека 
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http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=250&language=uk   

21. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання 
і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 
містять службову інформацію від 19 жовтня 2016 р. № 736. 
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22. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у США 
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23. Стратегія кібербезпеки Європейського Союзу https://eur-
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 16 год. лекцій 
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Очікувані 
результати 
навчання 

Отже завданнями вивчення дисципліни «Правові основи інформаційної 
безпеки» є: 
˗ набуття базових знань та умінь щодо ефективного і безпечного 

поводження з інформацією, незалежно від її походження та виду; 
˗ знайомство з інформаційним законодавством України, що  

трансформується відповідно до процесів глобалізації та європейської 
інтеграції; 
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˗ опанування необхідною науково-методологічною підготовкою у 
питаннях розпізнавання об’єктів та носіїв інформаційної небезпеки, 
формування власного бачення щодо сутності, проявів, наслідків та 
механізмів інформаційної безпеки; 

˗  формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, 
почуття відповідальності перед людиною, суспільством і державою. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
˗ інформаційне законодавство України та Европи , що стосується зазисту 

інформації; 
˗ умови та об’єкти інформаційної безпеки як складової національної безпеки; 

˗ нормативно-правові акти, що регулюють інформаційну безпеку; 
˗ умови захисту матеріальних носіїв, що містять конфіденційну 

інформацію та становлять державну таємницю; 
˗ основи діловодства з документами, що мають гриф обмеження доступу; 
вміти: 
˗ застосовувати знання про інформаційну безпеку, інформацію з 

обмеженим доступом на практиці; 
˗ реалізовувати свої конституційні та законні права на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні державних установ; 
˗ користуватися знанням базового інформаційного законодавства при 

організації роботи інформаціних установ; 
˗ впроваджувати диференційований режим роботи з документами, що 

мають різний правовий статус. 
Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, 
ЗК 2, ЗК 4, ЗК 5; КФ 1, КФ 7; ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, 
ПРН 9, ПРН 22, ПРН 43.  

Ключові слова Інформаційна безпека, інформаційний простір, інформаційний ресурс, 
інформаційне законодавство, інформаційна політика, міжнародне право, 
глобальний рівень, регіональний рівень, кібертероризм, комп'ютерні 
злочини, приватність, концепція забезпечення міжнародної інформаційної 
безпеки 

Формат курсу Очний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Роль та місце інформації в системі забезпечення життєдіяльності людини, 
суспільства, держави та світу в цілому. 

2. Інформація та інформаційна діяльність як джерело небезпеки. 
3. Протиправні дії з інформацією. 
4. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної та 

міжнародної безпеки. 
5. Правові напрями врегулювання інформаційної безпеки в Україні. 
6. Міжнародне право в ІТ. 
7. Політики у сфері інформаційної безпеки. 
8. Правове забезпечення кібербезпеки та зв’язок з інформаційною 

безпекою.  
9. Захист інформації в сфері забезпечення законотворчої та 

правозастосовчої діяльності. 
10. Особливості забезпечення інформаційної безпеки під час війни.  
11. Основні чинники, які формують та впливають на системність правового 

забезпечення інформаційної безпеки. 

Підсумковий 
контроль, 
форма 

Залік у кінці 7 семестру 
Вид підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль складається з 
результатів усіх модульних контролів, що передбачені за весь термін 
викладання дисципліни. У разі, якщо здобувач за результатами поточного 
контролю, набрав загальну кількість балів від 50, він має право на 
автоматичне отримання заліку за кількістю набраних балів. Отримані бали і 
відповідна їм оцінка за згодою здобувача заноситься викладачем у відомість 



та залікову книжку. У випадку, якщо здобувач не набрав мінімальну 
кількість балів (до 30 балів) або він претендує на вищу оцінку, студент 
повинен скласти залік.  У разі складання заліку здобувачеві пропонується 
залікове завдання у вигляді тестових завдань або відкритих питань. 
Здобувачі має можливість отримати додаткові 10 балів за самостійне 
здобуття неформальної освіти – опанування онлайн-курсів з тематики 
дисципліни. Бали здобувач отримує за умови надання сертифікату про 
завершення курсів. 
Результати заліку оцінюються за національною шкалою і вносяться в 
залікову книжку здобувача та відомість. 
За підсумковим оцінюванням студент може набрати від 0 до 100 балів 
включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 
національну (4-балову) та в шкалу за системою ECTS. 

Навчальні ме-
тоди та техніки, 
які будуть ви-

користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Реалізація компетентностного підходу передбачає широке використання в 
навчальному процесі здобувачів вищої освіти традиційних освітніх 
технологій в поєднанні з активними та інтерактивними формами проведення 
занять. Питома вага занять, що проводяться в інтерактивних формах, складає 
не менше 50% аудиторних занять. 
В рамках вивчення даної дисципліни використовуються: 
- мультимедійні освітні технології: інтерактивні лекції (презентації) з 
використанням програми MS Power Point в поєднанні з анімацією і звуковим 
супроводом; перегляд відеороликів за окремими пунктами тем занять, 
використання електронних посібників; 
- діалогові технології: організація групових дискусій, використання 
«мозкового штурму», техніки «touchstone»; 
- використання інформаційних технологій: використання спеціалізованих 
пакетів для розрахунку, проектування і дослідження систем управління та 
мережі Інтернет. 
Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 
супроводжуються демонстрацією презентацій за допомогою відеопроектора. 
Також проводиться дискусійне обговорення проблемних питань. 
Лабораторні заняття проводяться в аудиторіях, що мають комп’ютерну 
техніку та необхідне методичне забезпечення. 

У разі виникнення необхідності забезпечення навчального процесу у 
дистанційному режимі супровід та контроль знань реалізовується за 
допомогою хмарних сервісів або додатків он-лайн конференцій. Онлайн 
лекції, консультації та усні відповіді на питання проводяться за допомогою 
Microsoft Teams або Zoom, поточне та підсумкове тестування – Online Test 
Pad. 

Необхідне 
обладнання 

Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. Інтернет ресурси. 

Політика та 

процедура 
академічної 
поведінки та 
етики 

Курс передбачає самостійне виконання здобувачами навчальних завдань, 
завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. 
Виконання роботи замість інших здобувачів, а також намагання здати чужу 
роботу є порушенням академічної доброчесності.  
Обов’язковим є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей; надання достовірної інформації про 
результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 
методики досліджень і джерела інформації. 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-
ності) 

Рівень сформованості кожної компетенції на різних етапах її формування в 
процесі освоєння даної дисципліни оцінюється в ході поточного та 
підсумкового контролю успішності та представлений різними видами 
оціночних засобів. Сформованість рівня компетенції не нижче порогового є 
підставою для допуску студента до проміжної атестації з даної дисципліни. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента  
при  оцінюванні  результатів  поточного  та  підсумкового контролів є такі: 



- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер  знань  навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни,  що  міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 
практичних, індивідуальних заняттях та консультаціях, результати 
самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
Розрахункові завдання і задачі (у % від кількості  балів,  виділених  на  
завдання із заокругленням до цілого числа): 
- 0% – завдання не виконано; 
- 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
- 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
- 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
- 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 
- 0% – завдання не виконано; 
- 40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
- 60% –  завдання  виконано  повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

- 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

- 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Сукупний результат визначається як середнє арифметичне значення оцінок 
за всіма видами поточного контролю. Враховуються також відповіді 
студента на питання з відповідних видів занять при поточному контролі - 
співбесіда, групова дискусія. 
Критерії оцінювання співбесіди (усного опитування), розбору конкретних 
ситуацій: 
- Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який повно і розгорнуто 

відповів на питання. 
- Оцінки «добре» заслуговує студент, який повно відповів на питання. 
- Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який неповно відповів на 

питання. 
- Оцінки «незадовільно» заслуговує студент, не відповів на питання. 

Критерії оцінювання групової дискусії: 
- Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який активно брав участь в 

обговоренні, коректно і точно ставив питання, повно і розгорнуто 
відповідав на запитання, сформулював і аргументовано відстоював 
свою точку зору. 



- Оцінки «добре» заслуговує студент, який активно брав участь в 
обговоренні, коректно і точно ставив питання, повно і розгорнуто 
відповідав на запитання, сформулював свою точку зору. 

- Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який брав участь в 
обговоренні, відповідав на запитання. 

- Оцінки «незадовільно» заслуговує студент, який не брав участі в 
обговоренні, не відповідав на запитання. 

У разі виникнення необхідності забезпечення навчального процесу у 
дистанційному режимі супровід та контроль знань реалізовується за 
допомогою хмарних сервісів або додатків он-лайн конференцій. 

Питання до  
зіліку. 

1. Основні загальносвітові тенденції розвитку суспільства та їх вплив на 
напрями розвитку українського суспільства. 

2. Основні причини та механізми сучасних міждержавних, міжблокових та 
міжрегіональних протистоянь. 

3. Основні трансформаційні процеси сучасності з точки зору безпеки 
людини. 

4. Основні трансформаційні процеси сучасності з точки зору безпеки 
суспільства та держави. 

5. Законодавче визначення поняття «інформація». 
6. Основні властивості інформації з позиції інформаційної 

безпеки.Сутність та визначення поняття «безпека інформації». 
7. Сутність та визначення поняття «безпечність інформації» та захист 

інформації. 
8. Доктринальні та стратегічні нормативно-правові акти України в сфері 

забезпечення інформаційної безпеки, які визначають сучасні реальні та 
потенційні загрози в інформаційної сфері. 

9. Основні положення Закону України «Про національну безпеку України» 
в частині визначення загроз в інформаційній сфері. 

10. Основні положення Доктрини інформаційної безпеки України в частині 
визначення загроз в інформаційній сфері 

11. Транскордонність забезпечення інформаційної безпеки.  
12. Що таке міжнародна інформаційна безпека? 
13. Глобальна мережа міжнародної інформаційної безпеки. 
14. Законодавче визначені обмеження прав людини та громадянина в 

інформаційної сфері. 
15. Основні положення Конституції України в частині забезпечення 

інформаційної безпеки. 
16. Основні положення Cybersecurity Framework – CISA. 
17. Стратегія кібербезпеки Європейського Союзу. 
18. Принципи інформаційної безпеки та технічного захисту інформації 

організації. 
19. Повноваження та політика контролю доступу. 
20. Підтримка даних та операції з ними. 
21. Що таке Стандарти інформаційної безпеки? 
22. Яка мета політики інформаційної безпеки? 
23. Основні положення Закону України «Про інформацію» в частині 

забезпечення інформаційної безпеки. 
24. Основні положення Закону України «Про захист інформації в 

інформаційнотелекомунікаційних системах» в частині забезпечення 
інформаційної безпеки. 

25. Основні положення Закону України «Про основні засади забезпечення 
кібербезпеки України». 

26. Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення 
інформаційної безпеки. 

27. Спрямованість правових основ розвитку інформаційних технологій та 
забезпечення інформаційної безпеки. 



28. Законодавче визначені обмеження прав людини та громадянина в 
інформаційної сфері. 

29. Права суспільства в інформаційної сфері. 
30. Сутність та поняття цензури. 
31. Взаємозв’язок між забезпеченням прав і свобод людини, громадянина в 

інформаційної сфері та забезпеченням інформаційної безпеки. 
32. Основні положення Стратегії кібербезпеки України в частині 

визначення загроз в інформаційній сфері. 
33. Основні положення Стратегії національної безпеки України в частині 

визначення загроз в інформаційній сфері. 
34. Основні загрози міжнародної безпеці в сфері інформаційнії безпеки. 
35. Всессвітня електронна мережа правових документів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 
курсу. 

 

 


