
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

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

Освітнього рівня   другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Спеціальності        125 «Кібербезпека»____________________ 

Галузь знань          12 «Інформаційні технології»                        1 

 

1. Назва освітньої компоненти          Управління проектами інформаційної безпеки 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

2 210 18 18 18  156 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Безпека операційних систем.  

2. Основи національної безпеки. 

3. Комплексні системи захисту інформації. 

4. Інформаційне протиборство. 

5. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

6. Управління безпекою інформаційних мереж. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. . Аудит інформаційної.  

2. Менеджмент структур служб інформаційної безпеки. 

3. Проведення науково-дослідницької та переддипломної практик. 

4. Управління ризиками інформаційної безпеки. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

ЗК3. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології  для впровадження проектів в інформаційній та безпековій 

сферах. 

1. ПП7. Здатність до виробничо-технологічної діяльності (розробки та 

впровадження раціональних технологій інформаційної безпеки, вибору 

технології ІБ, устаткування та засобів, використання інформаційних 
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технологій; розробки програм і методик випробувань систем 

інформаційної та кібербезпеки); здатність до організаційно-

управлінської діяльності (організації процесу створення та надання 

інфокомунікаційних послуг); здатність до удосконалення, модернізації 

та уніфікації систем, засобів і технологій забезпечення безпеки 

інформаційних і комунікаційних систем, до обробки та перетворення 

інформації тощо. 

2. ЗК4. Здатність демонструвати своєчасність та плановість у 

дослідженні, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність 

розробляти та управляти проектами. 

2. ПП8. Здатність до планування й реалізації заходів із захисту 

інформації в ІКС; створення та забезпечення функціонування систем 

інформаційної та кібербезпеки; здатність до формування правильних 

висновків, оперативного приймання та  реалізації нестандартних рішень 

тощо. 

  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Методи та інструменти методології управління проектами в 

діяльності, пов’язаній з інформаційною безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, консалтинговою діяльністю у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням СУІБ підприємства 

1. Використовувати знання й уміння для прогнозування, 

виявлення та оцінювання можливих загроз інформаційному простору 

держави, дестабілізуючих чинників. 

 

2. Організаційні проблеми, які виникають у зв’язку з 

використанням методології УП в сфері інформаційної безпеки 

2. Застосовувати на практиці здобуті знання, розуміти і 

використовувати у повсякденній діяльності методи та технології 

управління проектами інформаційної безпеки підприємства. 

3. Методику реалізації проекту СУІБ та його стратегічні цілі, а 

також необхідні вимоги до кінцевих результатів проекту 

3. Моделювати структуру дослідження, формулювати мету, 

об’єкт, предмет та задачі, упорядковувати та систематизувати 

результати. 

4. Як вибрати та обґрунтовувати модель життєвого циклу проектів 

інформаційної безпеки різних типів і видів 

4. Використовувати професійно профільовані знання, уміння 

й навички для формування системи (органів, підрозділів), що 

забезпечують інформаційну безпеку. 

5. Як визначати фази та етапи життєвого циклу проекту ІБ 
5. Аналізувати ризики та джерела загроз, розробляти модель 

загроз, розробляти модель порушника. 

6. Як сформувати перелік робіт та терміни їх виконання  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПРН16. Здатність 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. 

2. ПРН17. Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички для забезпечення результативної та 
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ефективної взаємодії державних установ і організацій зі спеціальними та правоохоронними органами у сфері управління й забезпечення 

інформаційної безпеки. 

3. ПРН22. Уміти застосовувати сучасні способи, методи та засоби управління наступними аспектами захисту: політикою безпеки, 

архітектурою захисту, механізмами захисту та засобами захисту 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема: Історія та загальні 

засади управління 

проектами. 

1. Здатність демонструвати 

своєчасність та плановість у 

дослідженні, здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації, здатність 

розробляти та управляти 

проектами. 

2. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

 
посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 2 

Тема: Середовище 

управління проектами 

інформаційної безпеки. 

1. Здатність використовувати 

інформаційні і комунікаційні 

технології  для 

впровадження проектів в 

інформаційній та безпековій 

сферах. 

2. Як визначати фази та 

етапи життєвого циклу 

проекту ІБ 

   

Лекція 3 

Тема: Обґрунтування 

доцільності проекту та 

оцінка його ефективності 

1. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

2. Як сформувати перелік 

   



 4 

робіт та терміни їх 

виконання 

Лекція 4 
Тема: Системний підхід в 

управлінні проектами. 

1. Методику реалізації 

проекту СУІБ та його 

стратегічні цілі, а також 

необхідні вимоги до 

кінцевих результатів проекту 

2. Методи та інструменти 

методології управління 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 

консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

   

Лекція 5 Тема: Проектний аналіз. 

1. Методи та інструменти 

методології управління 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 

консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

2. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

   

Лекція 6 

Тема: Формування і 

розвиток проектної 

команди. 

1. Як вибрати та 

обґрунтовувати модель 

життєвого циклу проектів 

інформаційної безпеки 
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різних типів і видів 

2. Здатність демонструвати 

своєчасність та плановість у 

дослідженні, здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації, здатність 

розробляти та управляти 

проектами. 

Лекція 7 

Тема: Бізнес-планування 

проекту інформаційної 

безпеки. 

1. Методи та інструменти 

методології управління 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 

консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

2. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

   

Лекція 8 

Тема: Управління 

інтеграцією проекту 

інформаційної безпеки. 

1. Методику реалізації 

проекту СУІБ та його 

стратегічні цілі, а також 

необхідні вимоги до 

кінцевих результатів проекту 

2. Як сформувати перелік 

робіт та терміни їх 

виконання 

   

Лекція 9 

Тема: Міжнародні 

стандарти в сфері 

управління проектами ІБ. 

1. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 
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2. Як вибрати та 

обґрунтовувати модель 

життєвого циклу проектів 

інформаційної безпеки 

різних типів і видів 

Семінар 1 

Тема: Аналіз та 

характеристика 

автоматизованих систем 

управління проектами 

інформаційної безпеки 

1. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

2. Методи та інструменти 

методології управління 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 

консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

   

Семінар 2 

Тема: Управління 

інтеграцією проекту 

інформаційної безпеки. 

1. Методику реалізації 

проекту СУІБ та його 

стратегічні цілі, а також 

необхідні вимоги до 

кінцевих результатів проекту 

2. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

   

Семінар 3 

Тема: Концепція 

багаторівневої системи 

планування і контролю 

процесу управління 

проектами інформаційної 

безпеки. 

1. Методи та інструменти 

методології управління 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 
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консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

2. Як сформувати перелік 

робіт та терміни їх 

виконання 

Семінар 4 

Тема: Моніторинг 

виконання проектних 

рішень у просторі і часі 

1. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

2. Методику реалізації 

проекту СУІБ та його 

стратегічні цілі, а також 

необхідні вимоги до 

кінцевих результатів проекту 

   

Семінар 5 

Тема: Вибір ефективної 

організаційної структури 

управління проектом ІБ 

1. Як вибрати та 

обґрунтовувати модель 

життєвого циклу проектів 

інформаційної безпеки 

різних типів і видів 

2. Здатність демонструвати 

своєчасність та плановість у 

дослідженні, здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації, здатність 

розробляти та управляти 

проектами. 

   

Семінар 6 

Тема: Системи 

автоматизації управління 

проектами. 

1. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

2. Методику реалізації 

проекту СУІБ та його 
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стратегічні цілі, а також 

необхідні вимоги до 

кінцевих результатів проекту 

Семінар 7 

Тема: Основи сіткового і 

календарного планування 

проектів. 

1. Як вибрати та 

обґрунтовувати модель 

життєвого циклу проектів 

інформаційної безпеки 

різних типів і видів 

2. Організаційні проблеми, 

які виникають у зв’язку з 

використанням методології 

УП в сфері інформаційної 

безпеки 

   

Семінар 8 

Тема: Системи 

автоматизації управління 

проектами. 

1. Як вибрати та 

обґрунтовувати модель 

життєвого циклу проектів 

інформаційної безпеки 

різних типів і видів 

2. Методи та інструменти 

методології управління 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 

консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

   

Семінар 9 
Тема: Управління 

змістом проекту ІБ. 

1. Здатність демонструвати 

своєчасність та плановість у 

дослідженні, здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації, здатність 

розробляти та управляти 

проектами. 

2. Методи та інструменти 

   



 9 

методології управління 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 

консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Середовище 

управління проектами ІБ. 
 

1. Здатність до планування 

й реалізації заходів із 

захисту інформації в ІКС; 

створення та забезпечення 

функціонування систем 

інформаційної та 

кібербезпеки; здатність до 

формування правильних 

висновків, оперативного 

приймання та  реалізації 

нестандартних рішень 

тощо. 

2. Використовувати знання 

й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційному 

простору держави, 

дестабілізуючих чинників. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Програмно-

технічне забезпечення 

управління проектами. 

 

1. Застосовувати на 

практиці здобуті знання, 

розуміти і використовувати 

у повсякденній діяльності 

методи та технології 

управління проектами 

інформаційної безпеки 

підприємства. 
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2. Використовувати 

професійно профільовані 

знання, уміння й навички 

для формування системи 

(органів, підрозділів), що 

забезпечують 

інформаційну безпеку. 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Управління 

змістом проекту ІБ. 
 

1. Моделювати структуру 

дослідження, формулювати 

мету, об’єкт, предмет та 

задачі, упорядковувати та 

систематизувати 

результати. 

2. Аналізувати ризики та 

джерела загроз, розробляти 

модель загроз, розробляти 

модель порушника. 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Використання 

можливостей  Microsoft 

Project 2010 в процесі 

управління проектами. 

 

1. Моделювати структуру 

дослідження, формулювати 

мету, об’єкт, предмет та 

задачі, упорядковувати та 

систематизувати 

результати. 

2. Застосовувати на 

практиці здобуті знання, 

розуміти і використовувати 

у повсякденній діяльності 

методи та технології 

управління проектами 

інформаційної безпеки 

підприємства. 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Календарне 

планування проекту ІБ. 
 

1. Моделювати структуру 

дослідження, формулювати 

мету, об’єкт, предмет та 

задачі, упорядковувати та 

систематизувати 
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результати. 

2. Використовувати знання 

й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційному 

простору держави, 

дестабілізуючих чинників. 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Ресурсне 

планування. 
 

1. Аналізувати ризики та 

джерела загроз, розробляти 

модель загроз, розробляти 

модель порушника. 

2. Здатність до планування 

й реалізації заходів із 

захисту інформації в ІКС; 

створення та забезпечення 

функціонування систем 

інформаційної та 

кібербезпеки; здатність до 

формування правильних 

висновків, оперативного 

приймання та  реалізації 

нестандартних рішень 

тощо. 

  

Практичне 

заняття 7 

Тема: Аналіз та 

оптимізація проекту ІБ. 
 

1. Використовувати знання 

й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційному 

простору держави, 

дестабілізуючих чинників. 

2. Моделювати структуру 

дослідження, формулювати 

мету, об’єкт, предмет та 

задачі, упорядковувати та 

систематизувати 
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результати. 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Відслідковування 

проекту ІБ підприємства 
 

1. Використовувати 

професійно профільовані 

знання, уміння й навички 

для формування системи 

(органів, підрозділів), що 

забезпечують 

інформаційну безпеку. 

2. Аналізувати ризики та 

джерела загроз, розробляти 

модель загроз, розробляти 

модель порушника. 

  

Практичне 

заняття 9 

Тема: Використання 

пакета MS Excel у 

плануванні і контролі 

реалізації проекту ІБ. 

 

1. Використовувати знання 

й уміння для 

прогнозування, виявлення 

та оцінювання можливих 

загроз інформаційному 

простору держави, 

дестабілізуючих чинників. 

2. Застосовувати на 

практиці здобуті знання, 

розуміти і використовувати 

у повсякденній діяльності 

методи та технології 

управління проектами 

інформаційної безпеки 

підприємства. 

  

Самостійна 

робота  

Тема 1. Визначення 

тривалості робіт проекту. 

Тема 2. Скорочення 

тривалості виконання 

проекту ІБ через 

оптимізацію 

сітьового графіка. 

Тема 3. Об'єктивна 

необхідність 

1. Здатність демонструвати 

своєчасність та плановість у 

дослідженні, здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації, здатність 

розробляти та управляти 

проектами. 

2. Методи та інструменти 

методології управління 

1. Здатність до виробничо-

технологічної діяльності 

(розробки та впровадження 

раціональних технологій 

інформаційної безпеки, 

вибору технології ІБ, 

устаткування та засобів, 

використання 

інформаційних технологій; 
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використання 

комп'ютерної техніки в 

процесах управління 

проектами. 

Тема 4. Порівняльна 

характеристика 

програмного 

забезпечення управління 

проектами ІБ. 

проектами в діяльності, 

пов’язаній з інформаційною 

безпекою, реінжинірингом 

бізнес-процесів, 

консалтинговою діяльністю 

у сфері інформаційних 

технологій, впровадженням 

СУІБ підприємства 

розробки програм і 

методик випробувань 

систем інформаційної та 

кібербезпеки); здатність до 

організаційно-

управлінської діяльності 

(організації процесу 

створення та надання 

інфокомунікаційних 

послуг); здатність до 

удосконалення, 

модернізації та уніфікації 

систем, засобів і 

технологій забезпечення 

безпеки інформаційних і 

комунікаційних систем, до 

обробки та перетворення 

інформації тощо. 

2. Застосовувати на 

практиці здобуті знання, 

розуміти і використовувати 

у повсякденній діяльності 

методи та технології 

управління проектами 

інформаційної безпеки 

підприємства. 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: 

1. Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, І.П. Малик Управління проектами. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с.  

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf 

2. Управління проектами: Навч. посіб. / Ноздріна Л.В. – К.: ЦНЛ, 2009. – 468с. 

3. Управление проектами / В.Д.Шапиро И.И.Мазур. – М.: Омега-Л, 2015. – 664с. 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf


 14 

4.  Разработка и сопровождение проектов MS Project/Д.А.Смирнов. – М.: Триумф, 2014. – 346с. 

5. Планування проектів / В.Є.Москалюк: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 384с. 

6. Управління проектами / Л.П.Батенко, О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 231с. 

7. Управління діловими проектами / В.Р.Кучеренко: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 280с. 

8. Управління проектами / Л.М.Тарасенко: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 280с. 

9. Керівництво з питань Проектного менеджменту Інститут проектного менеджменту США. Комітет з питань стандартів РМІ; USA, 2001.  

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

екзамен  

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Використання програмного забезпечення: 

Microsoft Project 2010 

пакет MS Excel 

«ГРИФ» – аналіз та контроль ризиків  інформаційних систем компаній 

«КОНДОР+» - розробка і управління політикою інформаційної безпеки компанії 

 

 


