
 1 

Назва вибіркової дисципліни: “Основи організації інформаційного простору” 

Семестр: 4 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: ст. викл. Васьків О. М. 

Назва кафедри: економічної кібернетики (факультет управління фінансами та 

бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: система засобів, в т.ч. інтерактивних, для моделювання 

сучасного інформаційного простору з допомогою інформаційних систем і технологій. 

Мета навчальної дисципліни: забезпечити поглиблене вивчення теоретичних засад та 

практичних механізмів державного управління інформаційним простором, процесами та подіями 

як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях, шляхів їх оптимізації та розкрити 

підходи до функціонування інформаційного простору в Україні. 

Основні завдання: 

 навчити майбутніх спеціалістів аналізувати національний інформаційний простір в 

контексті формування суспільної думки та забезпечення інформаційної безпеки особи, 

суспільства та держави; 

 використовувати у практичній діяльності сукупність знань, професійних прийомів і 

методів, які впливають на формування психосфери сучасного суспільства; 

 вивчити теоретичні і практичні основи інформаційних систем та технологій в сучасному 

інформаційному просторі мережі Інтернет та спеціальних баз даних. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 поняття “інформаційний простір”; інформаційне суспільство; функції інформаційного 

простору; 

 функції інформаційного простору; 

 теоретико-методологічні основи сучасного інформаційного простору; 

 можливі сфери застосування інформаційних технологій у предметній галузі; 

 інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини; 

 основи інформаційної безпеки; 

 сучасні інформаційні загрози та технології забезпечення захисту національного 

інформаційного простору. 

б) уміти: 

 системно уявляти теоретико-методологічні основи сучасного інформаційного простору; 

 організовувати або опановувати професійний інформаційний простір; 

 демонструвати індивідуальну світоглядну позицію в ставленні до сучасного 

інформаційного простору; 

 забезпечувати безпеку сучасного інформаційного простору; 

 протидіяти інформаційним загрозам, як в особистому житті, так й у професійній 

діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Поняття інформаційного простору та інформаційного суспільства. Функції 

інформаційного простору. 

Тема 2. Інформаційний простір як основа інформаційної функції для розвитку сучасної 

держави. 

Тема 3. Поняття єдиного інформаційного простору, стратегія формування та розвитку 

єдиного інформаційного простору країни. Ознаки єдиного інформаційного простору. 

Тема 4. Єдиний інформаційний простір як об'єкт державного управління. 

Тема 5. Інформаційний простір у контексті інформаційного права. 

Тема 6. Інформаційний менеджмент та інформаційні системи управління. 

Тема 7. Поняття та зміст інформаційної безпеки. 

Тема 8. Небезпеки особистості в інформаційному просторі. 
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