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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 

 (шифр і назва) 
 за вибором 

 
Напрям підготовки  

052 – політологія  
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

052 – політологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання немає 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 9 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«магістр» 

 

 24 год. 

Практичні, семінарські 

 12 год. 

Лабораторні 

 0 год. 

Самостійна робота 

54 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 40 % / 60 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

«Інформаційна безпека» – вибіркова навчальна дисципліна, що вивчається 

магістрами другого року навчання спеціальності «політологія» філософського 

факультету. Курс розрахований на 90 годин. Дисципліна є складовою частиною 

вивчення політичної науки. В структурі годин курсу виокремлено такі частини: 

лекційні заняття – 24 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійні завдання – 54 год.

 Курс є елементом такого напряму сучасної політичної науки, як національна 

безпека. Курс було розроблено з прицілом на усталені й новітні якісні та кількісні 

механізми, методики, інструменти аналізу інформаційної безпеки України та країн 

Європейського Союзу і НАТО. Методологічною основою курсу є постбіхевіоралізм 

та неоінституціоналізм. У науковому та навчальному плані курс використаний як 

механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного 

аналізу.             

 Курс розділено на два змістові модулі: 1. Теоретико-методологічні засади 

дослідження інформаційної безпеки. Загрози інформаційній безпеці. Теорія і 

практика інформаційно-психологічного протиборства; 2. Інформаційна безпека 

України. Стандарти Європейського Союзу і НАТО у сфері інформаційної безпеки. 

Мета курсу – сформувати у студентів розуміння сутності явища інформаційна 

безпека, ознайомити з основними загрозами інформаційній безпеці та виробити 

уявлення про ефективність інструментів забезпечення інформаційної безпеки 

держави. 

Завдання курсу: 

 розкрити ознаки феномена «інформаційна безпека»; 

 прищепити у студентів навики самостійного аналізу загроз інформаційній 

безпеці держави; 

 сформувати навики виокремлення тенденцій, які властиві сучасним загрозам 

інформаційній безпеці у соціальних Інтернет-сервісах;  

 визначити напрями і можливості вдосконалення системи забезпечення 

інформаційної безпеки України.    

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати 

 основні ознаки інформаційної безпеки; 

 загрози інформаційній безпеці та їх різновиди; 

 методики оцінювання загроз інформаційній безпеці у соціальних Інтернет-

сервісах; 

 особливості інформаційно-психологічного протиборства у XX – на початку 

XXІ ст.; 

 інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки України;  

 причини та методи ведення інформаційної війни Російської Федерації проти 

України; 

 cтандарти Європейського Союзу та НАТО у сфері інформаційної безпеки; 
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вміти: 

 користуватися знанням підходів до визначення інформаційної безпеки; 

 розуміти проблематику і специфіку загроз інформаційній безпеці; 

 знати основні різновиди загроз інформаційній безпеці; 

 розрізняти основні напрями і можливості вдосконалення системи забезпечення 

інформаційної безпеки на національному і міжнародному рівнях, її проблемні 

аспекти; 

 виявляти причини інформаційних воєн; 

 оволодіти навичками прогнозування розвитку соціально-політичних процесів в 

контексті інформаційних операцій та воєн. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інформаційної 

безпеки. Загрози інформаційній безпеці. Теорія і практика інформаційно-

психологічного протиборства 

 

Тема 1. Інформаційна безпека: підходи до концептуалізації та  

індикатори визначення 

 

Інформаційна сфера, інформаційна безпека, національна безпека, кібернетична 

безпека. Інформаційне суспільство. Підходи до дослідження інформаційної безпеки. 

Статичний, діяльнісний, комплексний підходи. Система забезпечення інформаційної 

безпеки. Національний інтерес, класифікація національних інтересів, національний 

інтерес в інформаційній сфері.  

 

Тема 2. Загрози інформаційній безпеці. Методики оцінювання загроз 

інформаційній безпеці в соціальних Інтернет-сервісах 

 

Поняття і різновиди загроз інформаційній безпеці. Інформаційне протиборство, 

інформаційна експансія, інформаційна війна, інформаційний тероризм. Інформаційна 

акція, інформаційна атака, інформаційна операція, інформаційна кампанія. 

Інформаційно-психологічна протидія, контроль каналів передачі інформації, система 

моніторингу та прогнозування негативних інформаційно-психологічних впливів. 

Принципи інформаційної війни. Логіка інформаційної війни. Моделі інформаційної 

війни. Різновиди інформаційних воєн. Засоби, методи і технології інформаційних 

воєн. Механізми реагування на загрози інформаційній безпеці. Інтернет-ресурси як 

об’єкти загроз інформаційній безпеці держави. Система моніторингу Інтернет-

ресурсів. Актори соціальних Інтернет-сервісів. Контент і дані акторів соціальних 

Інтернет-сервісів. Методики оцінювання загроз інформаційній безпеці у соціальних 

Інтернет-сервісах. 
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Тема 3. Теорія і практика інформаційно-психологічного протиборства  

у XX – на початку XXI cт. 

 

Інформаційно-психологічне протиборство під час Першої світової війни та у 

міжвоєнний період (1919–1939). Інформаційно-психологічне протиборство в роки 

Другої світової війни (1939–1945). Інформаційно-психологічне протиборство в 

умовах «Холодної війни» (1946–1991). Специфіка глобального інформаційно-

психологічного протиборства на початку XXI cт. Сучасні тренди розвитку засобів 

масової комунікації як основи інформаційно-психологічного протиборства. 

Маніпулятивні техніки ведення інформаційно-психологічного протиборства в 

сучасних умовах.  

 

 

Змістовий модуль 2. Інформаційна безпека України. Стандарти 

Європейського Союзу і НАТО у сфері інформаційної безпеки 

 

Тема 4. Інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки України  

 

Правові засади організації системи інформаційної безпеки в Україні. Державна 

політика забезпечення інформаційної безпеки України. Інститути забезпечення 

інформаційної безпеки України. Механізми реагування на загрози інформаційній 

безпеці України. ЗМІ як інструмент інформаційної безпеки України. Громадські 

організації в контексті інформаційної безпеки України.  

 
 

Тема 5. Загрози інформаційній безпеці України 

 

Різновиди загроз інформаційній безпеці України. Патерни інформаційних 

операцій Російської Федерації проти України. Інформаційна війна Російської 

Федерації проти України. Дипломатія України в контексті інформаційної війни 

Російської Федерації проти України. 

 

Тема 6. Стандарти Європейського Союзу і НАТО у сфері  

інформаційної безпеки 

 

Інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки Європейського 

Союзу. Нормативно-правові акти ЄС у сфері забезпечення інформаційної безпеки 

(програми, директиви тощо): «Про захист фізичних осіб у контексті обробки 

персональних даних і вільного обігу таких даних» (1995 р.), «Єдині критерії безпеки 

інформаційних технологій» (1996 р.), «Безпечніший Інтернет» (1999 р.), «Мережева 

та інформаційна безпека: європейський політичний підхід» (2001 р.), «На шляху до 

загальної політики в сфері боротьби з кіберзлочинністю» (2007 р.), «Захист Європи 

від широкомасштабних кібератак та руйнувань: посилення рівня підготовленості, 

безпеки та стійкості» (2009 р.). Основні засади політики інформаційної безпеки 

НАТО. Північноатлантична Рада з питань, що стосуються безпеки НАТО, Комітет 
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внутрішньої безпеки НАТО, Комітет з планування використання цивільних систем 

зв’язку, Орган з управління кібернетичною безпекою НАТО, Комісія з управління 

діяльністю в галузі кіберзахисту.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 денна форма 

 усього у тому числі 

  л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інформаційної безпеки. 

Загрози інформаційній безпеці. Теорія і практика інформаційно-психологічного протиборства 

Тема 1. Інформаційна безпека: підходи до 

концептуалізації та індикатори визначення 
15 4 2 – – 9 

Тема 2. Загрози інформаційній безпеці. Методики 

оцінювання загроз інформаційній безпеці в соціальних 

Інтернет-сервісах 

15 4 2 – – 9 

Тема 3. Теорія і практика інформаційно-психологічного 

протиборства у XX – на початку XXI cт. 
15 4 2 – – 9 

Разом за змістовим модулем 1  45 12 6 – – 27 

Змістовий модуль 2. Інформаційна безпека України. Стандарти Європейського Союзу і 

НАТО у сфері інформаційної безпеки 

Тема 4. Інститути й інструменти забезпечення 

інформаційної безпеки України  
15 4 2 – – 9 

Тема 5. Загрози інформаційній безпеці України 15 4 2 – – 9 

Тема 6. Стандарти Європейського Союзу і НАТО у 

сфері інформаційної безпеки 
15 4 2   9 

Разом за змістовим модулем 2 45 12 6 – – 27 

Усього годин 90 24 12 – – 54 

 

 

5. Теми семінарських занять 
                   

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Інформаційна безпека: підходи до концептуалізації та індикатори 

визначення 
2 

2 
Загрози інформаційній безпеці. Методики оцінювання загроз інформаційній 

безпеці в соціальних Інтернет-сервісах 
2 

3 
Теорія і практика інформаційно-психологічного протиборства у XX – на 

початку XXI cт. 
2 

4 Інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки України  2 

5 Загрози інформаційній безпеці України 2 

6 Стандарти Європейського Союзу і НАТО у сфері інформаційної безпеки 2 

  Разом 12 

           

6. Теми практичних занять 

Практичні заняття не передбачені навчальною програмою. 
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7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені навчальною програмою. 

 

8. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Інформаційна безпека: підходи до концептуалізації та індикатори визначення 9 

2 
Загрози інформаційній безпеці. Методики оцінювання загроз інформаційній 

безпеці в соціальних Інтернет-сервісах 
9 

3 
Теорія і практика інформаційно-психологічного протиборства у XX – на 

початку XXI cт. 
9 

4 Інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки України  9 

5 Загрози інформаційній безпеці України 9 

6 Стандарти Європейського Союзу і НАТО у сфері інформаційної безпеки 9 

  Разом 54 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання не передбачені навчальною програмою. 

 
10. Методи навчання 

 

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: лекції, 

практичні (семінарські) заняття, самостійна робота. 

На лекційних заняттях використовуються: словесні методи (розповідь, бесіда, 

пояснення, лекція, діалог); наочні та практичні методи (ілюстрація, демонстрація); 

метод синтезу, аналізу, індукції, дедукції тощо. 

На семінарських заняттях використовуються: дискусія, проблемно-пошуковий, 

репродуктивний, інтерактивний методи тощо. 

У межах самостійної роботи застосовуються дослідницькі методи. 

          

11. Методи контролю 

 

Оцінку знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни 

«Інформаційна безпека» здійснюють за 100-бальною шкалою. 

Оцінювання знань студентів відбувається на основі результатів 

• поточного контролю знань; 

• підсумкового контролю знань (залік). 

 

Поточний контроль знань студентів проводять за трьома складовими: 

• контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру; 

• контроль за виконанням модульних завдань; 
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• контроль за виконанням завдань самостійного опрацювання. 

При контролі систематичності і активності роботи студента оцінці підлягають: 

• самостійна робота студентів; 

• відвідування й активність на семінарських занять; 

• рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

Поточний контроль успішності здійснюється за п’ятибальною шкалою: «5» – 

відмінно, «4» – добре, «3» – задовільно, «2» – доповнення, «1» – коментарі (участь у 

дискусії). Реферат, доповідь – 5 балів; есе – 3 бали. Контроль знань за результатами 

вивчення окремого змістового модуля оцінюється в 10 балів. Форма підсумкового 

контролю – залік. 

                 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів із дисципліни, 

котра завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів; а на заліку 

студент може отримати також 50 балів. 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90–100 відмінно   

 

зараховано 
81–89 

добре  
71–80 

61–70 

задовільно  
51–60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційна безпека». 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційна безпека». 

3. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять. 

4. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

5. Перелік питань до заліку. 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Барабаш О., Грищук Р., Молодецька-Гринчук К. Виявлення загроз 

інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту соціальних 

Інтернет-сервісів. Наукоємні технології. 2018. № 2. С. 232–239.  

2. Бєлоусова Н., Афанасьєва П. Основні вимоги НАТО щодо забезпеченння 

безпеки інформаційного простору. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 

Вип. 102. Ч. І. 2011. С. 196–202. 

3. Валюшко І. Дипломатія України у вимірі інформаційної безпеки країни. Вісник 

Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2017. Вип. 13. С. 137–

142.  

4. Валюшко І. Еволюція інформаційних війн: минуле і сучасність. Історико-

політичні студії. Збірник наукових праць. 2015. №2. С. 127–134.  

5. Валюшко І. Кібербезпека України: наукові та практичні виміри сучасності. 

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2016. № 3/4 (31–32). С. 

117–124. 

6. Гнатюк С. Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: 

правові та техніко-технологічні аспекти: Аналітична доповідь. К.: Нац. ін-т 

стратегічних досліджень, 2013. 51 с. 

7. Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, 

моделювання: монографія. К.: Інтертехнологія, 2009. 164 с. 

8. Горбулін В., Качинський А. Засади національної безпеки України: підручник. 

К.: Інтертехнологія, 2009. 272 с. 

9. Горбулін В., Качинський А. Системно-концептуальні засади стратегії 

національної безпеки України: монографія. К., 2007. 592 с. 

10. Грищук Р., Мамарєв В., Молодецька-Гринчук К. Класифікація профілів 

інформаційної безпеки акторів у соціальних інтернет-сервісах (на прикладі 

мікроблоку Twitter). Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2017. 

№ 2. С. 12–19.  

11. Грищук Р., Молодецька-Гринчук К. Методологія побудови системи 

забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах. 

Захист інформації. 2017. Т. 19. № 4. С. 254–262.  

12. Грищук Р., Молодецька-Гринчук К. Постановка проблеми забезпечення 

інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах. Сучасний 

захист інформації. 2017. № 3. С. 86–96.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100325
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625260
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622801
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100435
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100435
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13. Дереко В. Теоретико-методологічні засади класифікації загроз обʼєктам 

інформаційної безпеки. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 

2015. № 2 (18). С.16–22. 

14. Дмитренко М. Спеціальні заходи впливу як механізм протистояння 

зовнішньополітичним впливам в інформаційних війнах. Збірник наукових 

праць Інституту Служби зовнішньої розвідки України. 2016. № 12. С. 21–37. 

15. Дмитренко М. Спеціальні інформаційні впливи. Збірник наукових праць 

Інституту Служби зовнішньої розвідки України. 2014. № 8. С. 156–167. 

16. Захаренко К. Глобальна природа інформаційної безпеки. Політологічний 

вісник. 2015. Вип. 79. С. 181–189.  

17. Захаренко К. Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства. Гілея: 

науковий вісник. 2017. Вип. 124. С. 295–299.  

18. Захаренко К. Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів 

інформаційної безпеки. Мультиверсум. Філософський альманах. 2016. Вип. 1–

2. С. 58–70.  

19. Захаренко К. Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної 

небезпеки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: 

Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2015. Вип. 34. С. 167–175.  

20. Захаренко К. Категорія «інформаційної безпеки» у вітчизняному науковому 

дискурсі. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. 

Сковороди». Філософія. 2015. Вип. 37. С. 106–117.  

21. Захаренко К. Основні суб’єкти та інститути інформаційної безпеки. Вісник 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Філософія. 2017. Вип. 48 (1). С. 212–219.  

22. Захаренко К. Проблеми формування ефективної державної інформаційної 

політики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: 

Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2016. Вип. 36. С. 202–209.  

23. Зозуля О. Зарубіжний досвід державного управління забезпеченням 

інформаційної безпеки в умовах інформаційно-психологічного протиборства. 

Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2016. № 1–2. С. 

28–38. 

24. Качинський А. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх 

граничних значень. К.: НІСД, 2013. 104 с. 

25. Куцька О. Особливості інформаційно-психологічного впливу Російської 

Федерації напередодні та початковому етапі антитерористичної операції на 

сході України. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2017. № 

1(21). С.180–190. 

26. Левченко О. Система заходів протидії інформаційним операціям. Збірник 

наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2016. Вип. 3. С. 

57–60.  

27. Левченко О. Форми ведення інформаційної боротьби: практичний підхід до 

понятійного апарату. Наука і оборона. 2013. № 3. С. 21–26.  

28. Ліпкан В. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навчальний 

посібник. К.: КНТ, 2006. 280 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668683
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668683
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625326
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625326
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670616
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.7
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