
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент  
 

Мета курсу – формування комплексу знань щодо основ менеджменту 
інформаційної безпеки, набуття студентом теоретичних знань та практичних навичок 
щодо управління інформаційною безпекою в інформаційно-телекомунікаційних 
(автоматизованих) системах для реалізації встановленої політики безпеки.   

Міжпредметні зв’язки. Курс «Інформаційна безпека та ризик-менеджмент» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Інноваційний менеджмент», 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і кібербезпеки, що 
характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов; здатність зберігати 
та примножувати, моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальні системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій; здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої 
політики інформаційної та кібербезпеки; здатність відновлювати штатне 
функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 
систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та 
походження; здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити 
розслідування, надавати їм оцінку; здатність здійснювати професійну діяльність на 
основі впровадження системи управління інформаційною та кібербезпекою.   

Програмні результати навчання: 
знати політику інформаційної безпеки; інформаційну безпеку, її внутрішню 
організацію; заходи управління ресурсами СУІБ; заходи контролю доступу; 
криптографічні засоби захисту; заходи фізичної безпеки та безпеки інфраструктури; 
засоби забезпечення безпеки експлуатації; засоби забезпечення безпеки комунікацій; 
забезпечення безпеки для інформаційних систем; засоби забезпечення вимог щодо 
відносин з постачальниками: інформаційна безпека у взаємовідносинах  з 
постачальниками,  управління  наданням  послуг постачальником; 
вміти складати та впроваджувати політики інформаційної безпеки; організовувати 
інформаційну безпеку, її внутрішню організацію, політику щодо мобільного 
обладнання та віддаленої роботи; забезпечувати безпеку людських ресурсів перед 
наймом, протягом найму та за припинення чи зміні умов найму; застосовувати заходи 
управління ресурсами СУІБ: відповідальності за ресурси СУІБ, класифікації інформації 
та поводження з носіями; застосовувати заходи контролю доступу, зокрема, бізнес-
вимоги до контролю доступу, управління доступом користувача, відповідальності 
користувача та контроль доступу до систем і прикладних програм; застосовувати 
криптографічні засоби захисту, розробляти політику використання криптографічних 
засобів; забезпечувати заходи фізичної безпеки та безпеки інфраструктури: зони 
безпеки, обладнання; застосовувати засоби забезпечення безпеки експлуатації, зокрема 
безпечні процедури експлуатації та відповідальності, захисту від зловмисного коду, 
резервне копіювання, ведення журналів аудиту та моніторинг, управління технічною 
вразливістю, розгляд аудиту інформаційних систем; застосовувати засоби забезпечення 



безпеки комунікацій: управління безпекою мережі та обміну інформацією; 
застосовувати засоби забезпечення безпеки для інформаційних систем: вимоги щодо 
безпеки для інформаційних систем, безпека в процесах розроблення та підтримки, дані 
для тестування системи; застосовувати засоби забезпечення вимог щодо відносин з 
постачальниками: інформаційна безпека у взаємовідносинах з постачальниками, 
управління наданням послуг постачальником. 
володіти знаннями теоретичних основ захисту інформації, засобів проектування 
систем захисту інформації, сучасних систем захисту інформації.   

Зміст і структура навчальної дисципліни:  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Концепція національної 
безпеки України. Загрози національній безпеці України в інформаційній сфері. 
Принципи забезпечення національної безпеки. Порівняльний аналіз міжнародних 
стандартів та української нормативної бази в частині управління інцидентами 
інформаційної безпеки. Загальні положення і проблеми оперативно-технічного 
управління інформаційно-телекомунікаційними системами. Міжнародні стандарти 
щодо заходів управління інформаційною безпекою. Характеристики захищеності 
інформаційних ресурсів. Модель СІА. Рівні та види безпеки: політична, економічна, 
соціальна, воєнна, науково-технологічна, інформаційна, екологічна. Забезпечення 
безпеки в інформаційній сфері. Задачі забезпечення цілісності, доступності, 
конфіденційності та приватності. Загрози безпеці державних інформаційних ресурсів. 
Типові уразливості інформаційних та комунікаційних систем, причини їх появи. 
Політика кібербезпеки інформації та модель порушника. Поняття та категоризація 
державних інформаційних ресурсів. Особливості реалізації комплексних систем 
захисту інформації. Структура та функції державної системи забезпечення 
інформаційно-психологічної безпеки.. Сертифікація засобів і методів 
неусвідомлюваного інформаційного впливу. Критерії оцінки рівня інформаційної 
безпеки за національними та міжнародними стандартами. Критерії оцінки рівня 
інформаційної безпеки за національними та міжнародними стандартами. Загальні 
принципи аудиту інформаційної безпеки. Цілі та метод проведення зовнішнього 
аудиту. Аудит систем менеджменту інформаційної безпеки. Основні принципи та 
завдання управління інформаційної безпеки. Стандарти, рекомендації та найкращі 
світові практики щодо управління інцидентами інформаційної безпеки. 
АУДИТ ТА УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Основні 
методи оцінки та аналізу інформаційних ризиків. Класифікація ризиків інформаційної 
безпеки. Методика оцінки ризиків інформаційної безпеки. Соціотехнічна безпека. 
Методи соціального інжинірингу. Основні алгоритми соціотехнічних атак на державні 
інформаційні ресурси, етапи проведення. Менеджмент персоналу у сфері 
інформаційної безпеки. Основи планування безперервності роботи державних 
інформаційно-комунікаційних систем відповідно до ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 
27002:2010. Задачі захисту первинної телекомунікаційної мережі. Структура первинної 
мережі з точки зору інформаційної безпеки. Реагування на інциденти як задача 
технічної експлуатації мереж. Планування безперебійної роботи підприємства. Поняття 
та класифікація інцидентів інформаційної безпеки відповідно до міжнародних 
стандартів та рекомендацій (ISO 18044:2004, ISO/IEC 27002:2005, MOD, ITU-Т E.409 
тощо). Функціональна схема системи обробки інцидентів інформаційної безпеки в 



лінійно-кабельних системах. Реалізація автоматизованої системи обробки інцидентів 
безпеки первинної мережі. Система обробки інцидентів безпеки телекомунікацій. 
Етапи управління інцидентами інформаційної безпеки відповідно до ISO/IEC 27035. 
Система управління інцидентами інформаційної безпеки. Загрози інформаційній 
безпеці на мережевому рівні. Архітектура системи виявлення та блокування атак. 
Етапи циклічного процесу реагування на інциденти мережі. Класифікація типів 
системи виявлення та блокування атак. Концепція та система автоматизованої обробки 
інцидентів безпеки на мережевому рівні. Організація служби інформаційної безпеки 
підприємства. Особливості організації та функціонування команд (груп) CERT/CSIRT. 
Сервіси, що надаються групами реагування на інциденти інформаційної безпеки. 
Обробка інцидентів інформаційної безпеки групами CERT/CSIR. Документаційне 
забезпечення процесу управління інцидентами інформаційної безпеки. Принципи 
збору інформації для системи виявлення і блокування атак. Властивості актуальності, 
повноти й точності системи виявлення атак. Категорії інформації, що збирається для 
аналізу атак. Методи виявлення інформаційних атак. Головні завдання державних 
центрів безпеки. Єдина система CIRT та державний центр безпеки. Взаємодія 
галузевих CIRT з державним центром безпеки.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 105 
годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


