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Опис навчальної дисципліни 

 

«Інформаційні війни та спеціальні інформаційні операції» є обов’язковою 

освітньою компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та 
практичної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та 

міжнародних відносин. 

Поняття «інформаційна війна» увібрало в себе в ході історичної еволюції 

цілий ряд явищ, що виявляються в житті громади при взаємодії мас, народів, 
соціальних груп. В умовах становлення інформаційного суспільства, суспільства 

масової культури, в ході глобалізації інформаційних процесів та демократизації 

суспільства, тобто участю в соціальному житті все більших людських спільнот, 
стало очевидним відокремлення такого явища, як інформаційна війна. В даний час 

відбувається процес докорінного переосмислення сформованого образу інформації а 

також сутності інформаційних воєн, її цілей та методів. Це особливо важливо для 

вироблення нового підходу до розуміння загального зв'язку явищ і реальних кроків в 
напрямку формування більш конструктивних взаємин всередині людського 

співтовариства і забезпечення інформаційної безпеки на усіх рівнях і для усіх 

суб’єктів.  
Мета: ознайомлення студентів з концептуальними і прикладними аспектами 

проведення інформаційних війн у сучасних міжнародних відносинах. Також 

розкрити особливості теорії та практики інформаційних війн, ознайомити з 

особливостями підготовки та здійснення спеціальних інформаційних операцій у 
сфері міжнародних відносин, міжнародної безпеки, зовнішньої та внутрішньої 
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політики. 

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні війни 
та спеціальні інформаційні операції» є надати студентам знання про основні 

характеристики інформаційної війни, цілі, методи і засоби проведення 

інформаційних війн, а також сформувати вміння щодо аналізу і планування 

інформаційних операцій у міжнародних відносинах. Також вивчення теорій 
інформаційного протиборства під впливом високих (інформаційно-комунікаційних) 

технологій; з’ясування проблем спеціального інформаційного впливу;вивчення 

стратегій і практики проведення спеціальних інформаційних операцій; дослідження 
комунікативного виміру методології, планування, здійснення спеціальних 

інформаційних операцій; формування навичок використання методики та 

методології протидії інформаційним операціям. 

Предмет: вплив інформаційних війн та спеціальних інформаційних операцій 
на міжнародні відносини. 

Студент повинен знати:  

 сутність і характерні риси інформаційної війни; 

 американську концепцію інформаційного протиборства; 

 компоненти інформаційних операцій;  

 способи і методи психологічного впливу в інформаційній війні;  

 візуальні, аудіо та аудіовізуальні засоби інформаційної війни; 

 напрями використання мережі Інтернет в інформаційних війнах;  

 способи введення в оману супротивника в інформаційній війні; 

 зміст основних понять ідейно-політичного домінування на основі ІКТ; 

 зміст концепцій та практичних програм інформаційних воєн; 

 методологію спеціальних інформаційних операцій на глобальному, 

регіональному (європейському) та національному рівнях; 

 практику досліджень інструментів спеціальних інформаційних операцій; 

 зміст зовнішньої та внутрішньої політики України з погляду спеціальних 

інформаційних операцій. 
Студент повинен вміти:  

 орієнтуватися в обігу міжнародної інформації конфліктогенного змісту; 

 аналізувати методи, способи, засоби подачі політичної інформації, 

інформаційного впливу, маніпулювання; 

 аналітично оцінювати інформаційне протистояння держав та агентів 

внутрішньодержавного значення;  

 визначити ознаки ведення інформаційної війни проти країни; 

 виявляти методи пропаганди в інформаційному протиборстві; 

 розрізняти основні види інформаційної війни, інформаційного домінування, 
інформаційного впливу, інформаційної зброї; 

 проводити аналіз цільових аудиторій;  

 проводити пропагандистський аналіз;  

 аналізувати і виявляти методи дезінформації в інформаційних війнах;  

 визначити ефективні способи протидії інформаційним операціям;  

 оцінювати ефективність пропагандистських матеріалів в рамках 

інформаційного протиборства тощо. 



 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. CONTENT AND SPECIFICS OF THE INFORMATION WAR 

Тема 1.1. Information Influence and Information Wars. 

Тема 1.2. Structural and semantic dimension of Information Wars. 
Тема 1.3. Instruments of information warfare: typology and characteristics. 

Тема 1.4. Propaganda technology in information wars. 

Тема 1.5. Disinformation measures in Information Wars. 
Тема 1.6. Modern Information Wars in Ukraine. 

 

Розділ 2. BASIC ASPECTS OF SPECIAL INFORMATION OPERATIONS 

 

Тема 2.1. Theoretical and applied aspects of special information operations 

Тема 2.2. Approaches to modeling social procedures 

Тема 2.3. Types of special information operations 
Тема 2.4.Psychological wars and methods of their conduct 

Тема 2.5. Cyber wars. Unlimited electronic warfare. 

Тема 2.6. US and NATO: information operations. 

 
Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, телефон та планшет з підключенням до Інтернет, міні портативный 
проектор для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання 

завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 
виконання передбачених видів освітньої діяльності: iOS, Pages, Keynote, Numbers. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисциплін: 

1. Лікарчук Д.С. Ідеологічні фактори як чинник загострення парламентських 

конфліктів. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2015. 
Вип.8. С. 239-243. 

2. Лікарчук Д.С. Класифікація політичних конфліктів. Науковий часопис НПУ 
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Основна література. 

1. Андреєва О. М. Національна безпека України в контексті національної 
ідентичності і взаємовідносин з Росією. Київ : Парламентське видавництво, 

2020. 360 с.  

2. Кіслов Д. В. Інформаційні війни : монографія. Київ : Б. В., 2017. 300 с. 

3. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. Київ : 
Кондор, 2004. 384 с. 
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Допоміжна література: 

1. Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, 
протидія, моделювання : монографія. Київ : Інтертехнологія, 2009. 164 с. 

2. Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека. Київ : Нора-Друк, 2006. 320 

с. 
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міжнародних відносинах. Київ : Центр вільної преси, 2009. 204 с. 

7. Цыганов В. В. Информационный менеджмент. Механизмы управления и 
борьбы в бизнесе и политике. Словарь-справочник. Москва : Академический 

проект. 2009. 506 с. 

8. AxelrodA. SellingtheGreatWar : themakingofAmericanpropaganda. New York : 

PALGRAVE MACMILLAN, 2009. 244p. 
9. Carr J. Inside Cyber Warfare.Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2010. 213 p. 



10. Chong A. Foreign Policy in Global Information Space. Actualizing Soft Power. 

New York : Palgrave Macmillan, 2007. 240 p. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Офіційний сайт Верховної Ради Украін̈и. URL: http:// www.zakon.rada.gov.ua.  

2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua 
3. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: 

http://www.mlsp.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Міністерства освіти, молоді та спорту України.URL: 
http:www.mon.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.URL: 

http://www.nbuv.gov.ua 

6. Офіційне інтернет-представництво Президента Украін̈и. URL: 
www.president.gov. 

7. Офіційний сайт Міністерства юстиціі ̈Украін̈и. URL: http://www.minjust.gov.ua 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 
критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 
межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 
повторно виконати завдання. 

  

http://www.mlsp.gov.ua/


Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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