
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 

1. Назва освітньої компоненти   Нормативно-правове забезпечення інформаційної 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  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

Викладається на першому курсі в першому семестрі 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1.Основи національної безпеки 

2. Інформаційна безпека держави 

3. Економічна безпека діяльності підприємств 

4. Організація спеціального діловодства 

5. Аудит систем захисту інформації 

6. Управління інформаційною безпекою банків 

7. Кібербезпека банків та комерційних структур 

8. Виробнича практика 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
1. ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за 

професійним спрямуванням. 

2. ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

2. 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.  
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3. ПП 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється  в 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах з метою 

реалізації встановленої політики безпеки.  

 

 

4. ПП 6. Здатність відновлювати штатне функціонування 

інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

систем після реалізації загроз , здійснення кібератак, збоїв та відмов 

різних класів та походження.  

 

5. ПП 7. Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування 

комплексних  систем захисту інформації (комплекси нормативно-

правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, 

практичних прийомів та ін.) 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знати основні положення національного та міжнародного 

нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки. 

1. Уміти розробляти правові, нормативні та відомчі документи в сфері 

управління інформаційною безпекою. 

2. Знати закони, державні акти, стандарти що стосуються питань 

інформатизації та захисту інформації. 

2. Уміти використовувати знання й уміння для прогнозування, 

виявлення та оцінювання можливих загроз інформаційно-

телекомунікаційній системі підприємства. 

3. Знати вимоги нормативних документів, які регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням захисту. 

3. Уміти використовувати професійно профільовані знання, уміння й 

навички для формування системи (органів, підрозділів), що 

забезпечують інформаційну безпеку та розробки нормативної 

документації, яка забезпечує діяльність. 

 

 

6. Уміти здійснювати оцінку відповідності системи управління 

інформаційною безпекою своєму призначенню відповідно до вимог 

діючих стандартів та нормативних документів. 

 

7. Уміти створювати моделі об’єктів захисту підприємства (організації), 

використовуючи системний підхід відповідно до вимог нормативних 

документів системи технічного захисту інформації. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. 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.  

2. ПРН 7. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі 

інформаційної та /або кібербезпеки. 

3. ПРН 8. Готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення  інформаційної та /або кібербезпеки. 

4. ПРН 9. Впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на 
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інциденти інформаційної та/або кібербезпеки. 

5. ПРН 16. Реалізовувати комплексні системи захисту інформації в автоматизованій системі організації (підприємства) відповідно до вимог 

нормативно-правових документів. 

6. ПРН 20. Забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту  інформації від руйнуючих програмних впливів , 

руйнуючих кодів в ІТС.  

7. ПРН 42. Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування 

інцидентів. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1  

 

Лекція 1 

Тема: Концептуальні 

положення 

інформаційної безпеки 

України 

1. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

2. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

 
посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 2 

Тема: Стан нормативно-

правового забезпечення 

інформаційної безпеки 

в Україні. 

1. Знати закони, державні 

акти, стандарти що 

стосуються питань 

інформатизації та захисту 

інформації. 

2. Знати вимоги 

нормативних документів, які 

регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням 

захисту. 

   

Лекція 3 

Тема: Концептуальні 

положення щодо 

забезпечення національної 

безпеки в інформаційній 

сфері. 

1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

2. Знати вимоги 

нормативних документів, які 

регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням 

захисту. 
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Лекція 4 

Тема: Основні положення 

Закону України «Про 

основні засади забезпечення 

кібербезпеки України». 

1. Знати закони, державні 

акти, стандарти що 

стосуються питань 

інформатизації та захисту 

інформації. 

2. Знати вимоги 

нормативних документів, які 

регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням 

захисту. 

   

Лекція 5 
Тема: Стандарти 

інформаційної безпеки. 

1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

2. Знати основні положення 

національного та 

міжнародного нормативно-

правового забезпечення 

інформаційної безпеки. 

   

Лекція 6 

Тема: Огляд загальних 

положень стандартів 

інформаційної безпеки 27.х 

серії. 

1. Знати основні положення 

національного та 

міжнародного нормативно-

правового забезпечення 

інформаційної безпеки. 

2. Знати вимоги 

нормативних документів, які 

регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням 

захисту. 

   

Лекція 7 

Тема: План дій щодо 

впровадження вимог 

галузевих стандартів 

інформаційної безпеки СОУ 

Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 

ТА СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 

2.0:2010. 

1. Знати вимоги 

нормативних документів, які 

регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням 

захисту. 

2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 
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Лекція 8 

Тема: Методичний апарат 

оцінки рівня інформаційної 

безпеки на основі стандарту 

СОВІТ. 

1. Знати основні положення 

національного та 

міжнародного нормативно-

правового забезпечення 

інформаційної безпеки. 

2. Знати вимоги 

нормативних документів, які 

регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням 

захисту. 

   

Лекція 9 

Тема: Порядок проведення 

робіт із створення КСЗІ в 

ІТС згідно НД ТЗІ 3.7-003-

2005. 

1. Знати основні положення 

національного та 

міжнародного нормативно-

правового забезпечення 

інформаційної безпеки. 

2. Знати вимоги 

нормативних документів, які 

регламентують діяльність 

пов’язану з забезпеченням 

захисту. 

   

Практичне 

заняття 1 

Тема: Основні положення 

Закону України «Про 

інформацію». 
 

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. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми за професійним 

спрямуванням. 

  

Практичне 

заняття 2 
Тема: Основні положення 

Закону України «Про захист 
 

1. Уміти використовувати 

знання й уміння для 
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інформації в інформаційно-

телекомунікаційних 

системах». 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційно-

телекомунікаційній системі 

підприємства. 

2. Здатність відновлювати 

штатне функціонування 

інформаційних, 

інформаційно-

телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем 

після реалізації загроз , 

здійснення кібератак, збоїв 

та відмов різних класів та 

походження. 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Основні положення 

Закону України «Про захист 

персональних даних». 
 

1. Уміти використовувати 

професійно профільовані 

знання, уміння й навички 

для формування системи 

(органів, підрозділів), що 

забезпечують 

інформаційну безпеку та 

розробки нормативної 

документації, яка 

забезпечує діяльність. 

2. Уміти використовувати 

знання й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційно-

телекомунікаційній системі 

підприємства. 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Основні положення 

Закону України «Про 

електронні довірчі послуги». 
 

1. Здатність застосовувати 

законодавчу та 

нормативно-правову базу, 

а також державні та 
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міжнародні вимоги, 

практики і стандарти з 

метою здійснення 

професійної діяльності в 

галузі інформаційної та 

кібербезпеки. 

2. Уміти використовувати 

знання й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційно-

телекомунікаційній системі 

підприємства. 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Основні положення 

Закону України «Про 

державну таємницю». 
 

1. Здатність забезпечувати 

захист інформації, що 

обробляється  в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

(автоматизованих)  

системах з метою 

реалізації встановленої 

політики безпеки. 

2. Уміти здійснювати 

оцінку відповідності 

системи управління 

інформаційною безпекою 

своєму призначенню 

відповідно до вимог 

діючих стандартів та 

нормативних документів. 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Класифікація 

автоматизованих систем та 

основні підходи до 

забезпечення захисту 

інформації в ІТС. 

 

1. Здатність застосовувати 

законодавчу та 

нормативно-правову базу, 

а також державні та 

міжнародні вимоги, 

практики і стандарти з 
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метою здійснення 

професійної діяльності в 

галузі інформаційної та 

кібербезпеки. 

2. Уміти використовувати 

знання й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційно-

телекомунікаційній системі 

підприємства. 

Практичне 

заняття 7 

Тема: НД ТЗІ 1.4-001-2000 

Типове положення про 

службу захисту інформації в 

автоматизованій системі. 

 

1. Здатність впроваджувати 

та забезпечувати 

функціонування 

комплексних  систем 

захисту інформації 

(комплекси нормативно-

правових, організаційних 

та технічних засобів і 

методів, процедур, 

практичних прийомів та 

ін.) 

2. Уміти створювати 

моделі об’єктів захисту 

підприємства (організації), 

використовуючи 

системний підхід 

відповідно до вимог 

нормативних документів 

системи технічного 

захисту інформації. 

  

Практичне 

заняття 8 

Тема: Вимоги до захисту 

інформації WEB-сторінки 

від несанкціонованого 

доступу згідно НД ТЗІ  2.5-

010-03. 

 

1. Здатність забезпечувати 

захист інформації, що 

обробляється  в 

інформаційно-

телекомунікаційних 
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(автоматизованих)  

системах з метою 

реалізації встановленої 

політики безпеки. 

2. 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. 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Регламент 

Європейського Парламенту і 

Ради (ЄС) 2016/679 від 27 

квітня 2016 року про захист 

фізичних осіб у зв’язку з 

опрацюванням 

персональних даних і про 

вільний рух таких даних, та 

про скасування Директиви 

95/46/ЄС (Загальний 

регламент про захист даних) 

(англ. General Data 

Protection Regulation, GDPR). 

 

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. Уміти використовувати 

знання й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційно-

телекомунікаційній системі 

підприємства. 

  

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
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Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси:  

Електронні ресурси: 

1. http://www.dsszzi.gov.ua  

2. http://www.iso.org/iso/iso27001  

3. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search  

4. http://ippi.org.ua 

5. https://zakon.rada.gov.ua  

 

1. Конституція України. 

2. Закон  України „Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003, N 964-IV. 

3. Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992, N 2658-XII. 

4. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 31.05.2005 року, №2594- IV. 

5. Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” від від 21.06.2018 року, № 2469-VIII.  

6. Закон України “Про електронні довірчі послуги” від 05.10.2017, N 2155-VIІІ. 

7. Закон України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” від 23.02.2006, N 3475-IV. 

8. Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010, N 2297-VI. 

9. Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 про затвердження «Стратегії кібербезпеки України». 

10. Постанова КМУ від 29.03.2006р. № 373 “Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах”. 

11. Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні. Затверджено Указом Президенту України № 505 від 

22.05.1998р.  

12. Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави. Затверджено Указом Президенту України №582 від 10.04 2000 року.  

13. НД ТЗІ 3.1-003-2005. Порядок проведення робіт із створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах. 

14. НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.  

15. НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено 

наказом ДСТЗІ СБ України від 24.04.1999 р. № 22 Чинний від 01.07.1999 р.  

16. НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено 

наказом ДСТЗІ СБ України від 28.04.1999 р. № 22 Чинний від 01.07.1999 р. 

17. НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТЗІ СБ 

України від 04.12.2000 р. № 53 Чинний від 15.12.2000 р. 

18. Інформаційна безпека інформаційно-комунікаційних систем. Комплекси засобів захисту інформації від 

НСД.pdfhttp://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

екзамен 

http://www.dsszzi.gov.ua/
http://www.iso.org/iso/iso27001
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search
http://ippi.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf
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11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

• Перелік питань для самостійної підготовки, перелік навчальної літератури та  доступ до тексту лекцій та слайдів до лекцій через систему 

MOODLE для підготовки до практичних занять.  

• Для роботи з  документами використовується комп’ютерна техніка лабораторії кафедри. 

 

 


