
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Управління інформаційною та кібернетичною безпекою 
                                                                                      (назва) 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        125 Кібербезпека  

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Менеджмент інформаційної безпеки  
                                                                                 (назва дисципліни) 
 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) основна                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 18  18  84 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Стандарти інформаційної та кібербезпеки. 

2. Організація спеціального діловодства. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Комплексні системи захисту інформації. 

2. Державна атестація. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
1. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

сучасних методів і моделей інформаційної безпеки. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Як планувати й реалізовувати заходи із захисту інформації в 

інформаційно-комунікаційних системах; створення та забезпечення 

функціонування систем інформаційної та кібербезпеки; оперативно 

1. Створювати моделі загроз на основі моделювання способів фізичного 

проникнення зловмисника до об’єктів захисту та моделювання 

технічних каналів витоку інформації.  
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приймати та реалізовувати нестандартні рішення тощо. 

2. Яким чином організовувати розробку, впровадження та експлуатацію 

систем управління інформаційною безпекою. 

2. Застосовувати системний підхід для побудови системи управління 

(менеджменту) інформаційною безпекою організації (підприємства), яка 

визначає загальну організацію і класифікацію системи даних, систему 

доступу, напрямки планування, відповідальність співробітників, 

використання оцінки ризиків, тощо в контексті інформаційної безпеки. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Вирішувати задачі забезпечення неперервності бізнес процесів організації. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Передумови та основні напрямки розвитку управління у сфері інформаційної безпеки. 

 

Лекція 1 

Тема: Передумови та 

основні напрямки 

розвитку менеджменту 

інформаційної безпеки. 

1. Структуру діяльності в 

сфері інформаційної 

безпеки.  

2. Ієрархію рівнів 

організаційної роботи у 

сфері інформаційної 

безпеки. 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Лекція 2 Тема: Управління 

інформаційною безпекою 

на рівні крупних 

постачальників 

інформаційних систем. 

1. Загальну методологію 

організаційного 

забезпечення інформаційної 

безпеки на рівні крупних 

постачальників 

інформаційних систем.  

2. Організаційне 

забезпечення інформаційної 

безпеки на рівні окремих 

крупних компаній. 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Лекція 3 Тема: Діяльність 

міжнародних організацій 

у сфері інформаційної 

безпеки. 

1. Основні завдання та 

напрямки діяльності 

міжнародних організацій у 

сфері інформаційної 

безпеки. 

2. Принципи роботи 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 
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міжнародних професійних 

об'єднань. 

Лекція 4 

Тема: Діяльність 

спеціалізованих 

міжнародних організацій 

у сфері інформаційної 

безпеки. 

1. Основні завдання та 

напрямки діяльності 

спеціалізованих 

міжнародних організацій у 

сфері інформаційної 

безпеки. 

2. Принципи роботи 

спеціалізованих 

міжнародних організацій у 

сфері інформаційної 

безпеки. 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Лекція 5 

Тема: Cтандарти і 

специфікації в галузі 

інформаційної безпеки. 

1. Основні поняття,  

структуру та зміст 

стандартів і технічних 

специфікацій. 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Лекція 6 

Тема: Управління 

інформаційною безпекою 

в Україні. 

1. Теоретичні аспекти 

формування та 

функціонування системи 

забезпечення інформаційної 

безпеки України. 

2. Мету, функціонування і 

завдання системи 

забезпечення інформаційної 

безпеки. 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Лекція 7 

Тема: Управління 

інформаційною безпекою 

на рівні підприємства. 

1. Загальну структуру та 

зміст управлінської роботи 

по забезпеченню 

інформаційної безпеки на 

рівні підприємства. 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Лекція 8 

Тема: Адміністративний 

рівень інформаційної 

безпеки. 

1. Структуру політики 

інформаційної безпеки і 

процес її розробки. 

 
http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Лекція 9 
Тема: Департамент 

інформаційної безпеки і 

1. Організаційну структуру, 

завдання та основні напрями 
 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 
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робота з персоналом 

підприємства. 

роботи  департаменту 

інформаційної безпеки. 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Процедурний 

рівень інформаційної 

безпеки.  

1. Реагувати на порушення 

режиму безпеки. 

3. Планувати заходи по 

відновленню рівня 

інформаційної безпеки. 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Вразливості, 

загрози, модель 

зловмисника.  

1. Проводити аналіз та 

оцінювати загрози 

інформаційній безпеці. 

2. Розробляти неформальну 

модель порушника. 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Економіка 

інформаційної безпеки.  

1. Проводити аналіз 

вкладень у засоби захисту 

інформації. 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Принципи 

побудови систем 

інформаційної безпеки. 

 

1. Розробляти 

інформаційну систему 

підприємства з 

урахуванням питань 

інформаційної безпеки. 

2. Розробляти рекомендації 

по управлінню доступом 

до інформаційних ресурсів. 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Практичне 

заняття 5 
Тема: Вимоги по 

забезпеченню 

комплексної системи 

інформаційної безпеки. 

 

1. Проводити аналіз та 

оптимальний вибір засобів 

ідентифікації і 

аутентифікації. 

2. Проводити аналіз та 

оптимальний вибір засобів 

протоколювання аудиту. 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Практичне 

заняття 6 
Тема: Організація 

захисту корпоративних 

інформаційних мереж. 

 

1. Проводити аналіз рівнів 

інформаційної безпеки 

корпоративної системи. 

2. Проводити аналіз та 

оптимальний вибір 

технологій побудови 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 
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системи захисту. 

Практичне 

заняття 7 Тема: Захист від вірусів.  

1. Проводити аналіз та 

оптимальний вибір засобів 

антивірусного захисту. 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

Самостійна 

робота 

Тема 1 Дослідження 

стану інформаційної 

безпеки в світі. 

Тема 2 Міжнародна 

практика захисту 

інформації. 

Тема 3 Організаційне 

забезпечення 

інформаційної безпеки на 

державному рівні на 

прикладі США. 

Тема 4 Cтандарти і 

специфікації в галузі 

інформаційної безпеки. 

1. Знання наукових та 

практичних основ 

управління інформаційною 

безпекою об’єктів 

різноманітної сфери 

діяльності. 

2. Організаційно-правові 

основи забезпечення 

діяльності, спрямованої на 

підтвердження відповідності 

об’єкта інформаційної 

діяльності вимогам 

державних та міжнародних 

стандартів, інших 

нормативних документів із 

захисту інформації з 

обмеженим доступом та 

охорони об’єктів 

інформаційної діяльності. 

1. Уміти використовувати 

знання наукових та 

практичних основ 

управління інформаційною 

безпекою об’єктів 

різноманітної сфери 

діяльності. 

2. Використовувати 

професійно профільовані 

знання й практичні 

навички для розроблення 

та впровадження 

національних стандартів і 

технічних регламентів 

застосування 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій, гармонізованих 

із відповідними 

європейськими 

стандартами. 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=1413 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1

413 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Курченко О.А. Менеджмент інформаційної безпеки. Навчальний посібник. – К.: ДУТ. 2018 – 147 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік 
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11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Програмне забезпечення навчальної лабораторії. 

 


