
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. Назва освітньої компоненти   Системний аналіз інформаційної безпеки  
                                                                       (назва дисципліни) 

2. Тип  основна  

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 36  36  78 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

2. Стандарти інформаційної та кібербезпеки 

3. Організаційне забезпечення захисту інформації 

4. Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Економічна безпека діяльності підприємств 

2. Теорія ризиків 

3. Аудит систем захисту інформації 

4. Управління інформаційною безпекою банків 

5. Комплексні системи захисту інформації 

6. Менеджмент інформаційної безпеки 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОПП 

Знати Вміти 

1. ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

  

1. 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.  

2. ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

 

2. ПРН 7. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази 

України та вимог відповідних стандартів, тому числі міжнародних в 

галузі інформаційної та /або кібербезпеки. 
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3. ПРН 46. Вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням сучасних 

методів та засобів захисту інформації.  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знання та розуміння стандартів ІБ ISO 27001, ISO 27002. 

1. Застосовувати на практиці здобуті знання, розуміти і 

використовувати у повсякденній діяльності методи та технології 

управління системами інформаційної безпеки підприємства. 

2. Практичні навички впровадження систем менеджменту ІБ. 
2. Моделювати структуру дослідження, формулювати мету, об’єкт, 

предмет та задачі, упорядковувати та систематизувати результати. 

3. Забезпечення аудиту процесів. Аналітичне  та логічне мислення  

аудиторів. 

 

3. Використовувати професійно профільовані знання, уміння й навички 

для формування системи (органів, підрозділів), що забезпечують 

інформаційну безпеку. 

4. Моніторинг інцидентів інформаційної безпеки.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПП 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною безпекою.  

2. ПП 11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

систем.  

3. 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. 

4. ПРН 10. Виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем. 

5. ПРН 19. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1  Основні положення теорії систем у сфері інформаційної безпеки 

 Лекція 1 

Тема: Стан розвитку 

теорії систем та її 

елементи 

 

1. Основні поняття та 

принципи загальної теорії 

систем і системного аналізу. 

2. Види систем та 

особливості їх 

функціонування.  

3. Особливості 

організаційно-технічних 

систем 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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Лекція 2 

Тема: Система 

управління організації 
 

1. Сприйняття організації як 

предмет для дослідження. 

2. Принципи статичної та 

динамічної організації. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 3,4 

Тема: Інформаційні 

системи організації 

 

1. Класифікацію 

інформаційних систем 

управління.  

2. Можливості 

інформаційних  систем MIS 

та DSS. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 5 

Тема: Інформаційно-

аналітичні системи 
 

1. Підходи до побудови 

систем на базі OLAP-

технологій, функції та сфери 

їх застосування. 

2. Варіанти архітектури 

сховищ даних в 

інформаційно-аналітичній 

системі та їх можливості. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 1, 2 

Тема: Завдання на 

виконання практичних 

задач по класифікації 

систем та з побудовою 

організаційних 

структур підприємств 

 

1. Загальні поняття теорії 

систем. 

2. Як здійснювати 

декомпозицію, аналіз і 

синтез системи. 

3. Як побудувати 

організаційну структуру 

підприємства. 

Моделювати структуру 

дослідження - 

формулювати мету, об’єкт, 

предмет дослідження. 

Вирішувати  задачі по 

класифікації систем та з 

побудови організаційних 

структур підприємств.   

Упорядковувати та 

систематизувати 

результати дослідження. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Оцінка 

ефективності 

управління 

організацією 
 

1. Традиційні підходи до 

оцінки ефективності 

організації.  

2. Методику оцінки 

ефективності управлінських 

рішень. 

Проводити оцінку 

ефективності управління 

організацією. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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Практичне 

заняття 4 

Тема: Нормативна база 

розробки та 

впровадження систем 

управління 

інформаційною 

безпекою 

 

 

1. Міжнародні документи в 

галузі інформаційної 

безпеки.  

2. Нормативні документи з 

питань безпеки 

комп'ютерних систем в 

США. 

 

Вивчення вимог .  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Розділ 2 Методологічні підходи до побудови та дослідження систем управління інформаційною безпекою 

 

Лекція 6 

Тема: Методологічні 

підходи до дослідження 

систем управління 
 

1. Як застосовувати отримані 

теоретичні знання з 

методології системного 

аналізу при розробці та 

впровадженні 

інформаційних систем та 

систем управління 

інформаційною безпекою 

2. Як застосовувати методи 

та засоби інформаційних 

технологій для вирішення 

задач системного аналізу і 

управління в області 

комп’ютерних систем. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 7 

Тема: Підхід до  

побудови захисту 

інформації  у 

корпоративній 

інформаційній системі 
 

1. Ознаки, класифікацію, 

структурні і динамічні 

властивості систем 

комплексного забезпечення 

інформаційної безпеки. 

2. Загальні проблеми 

безпеки інформаційних 

систем та багаторівневий 

підхід до забезпечення 

їхінформаційної безпеки. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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Лекція 8 

Тема: Застосування 

процесного підходу до 

створення СУІБ 

організації 
 

1. Процесний підхід до 

управління організацією. 

2. Використання вимог по 

стандартизації до систем і 

процесів управління 

інформаційною безпекою. 

3. Впровадження  системи 

управління інформаційною 

безпекою. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 9 

Тема: Ситуаційний 

підхід в дослідженні 

систем управління 
 

1. Підходи до застосування 

ситуаційного підходу в 

управлінні. 

2. Ситуаційні моделі  

лідерства. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 10 

Тема: Застосування 

підходу до створення 

СУІІБ організації 

 

1. Підхід до розробки та 

впровадженню системи 

управління інцидентами 

інформаційної безпеки.  

2. Особливості управління 

інцидентами інформаційної 

безпеки. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Впровадження 

процесного підходу до 

створення СУІБ 

організації (згідно 

вимог ISO IEC 27001 та 

27002) 

1. Методику впровадження 

процесного підходу до 

створення СУІБ організації. 

2. Вимоги стандарту ISO IEC 

27001 та 27002 до створення 

СУІБ організації. 

Впроваджувати процесний 

підхід до створення СУІБ 

організації згідно вимог 

ISO IEC 27001 та 27002. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Застосування 

системного підходу до 

створення СУІБ 

організації 
 

1. Системний підхід в 

процесах управління 

інформаційною безпекою. 

2. Особливості застосування 

системного підходу до 

побудови  системи 

управління інформаційною 

безпекою. 

 

Впроваджувати системний 

підхід до побудови  

системи управління 

інформаційною безпекою 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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Практичне 

заняття 7 

Тема: Впровадження 

процесного підходу до 

створення СУІІБ 

організації (згідно 

вимог ISO IEC 27035) 

 

1. Методику впровадження 

процесного підходу до 

створення СУІІБ організації. 

2. Вимоги стандарту ISO IEC 

27035.до створення СУІБ 

організації.  

Впроваджувати процесний 

підхід до створення СУІІБ 

організації згідно вимог 

ISO IEC 27035 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Застосування 

комбінованого підходу 

до створення СУІБ 

організації 
 

1. Нормативні вимоги до 

СУІБ з управління ризиками 

ІБ (відповідно до стандартів 

ISO / IEC 2700-к). 

2. Комбінований підхід в 

процесах управління 

інформаційною безпекою. 

Застосувати комбінований 

підхід до створення СУІБ 

організації 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Методика 

обгрунтування 

прийнятих  

управлінських рішень з 

безпеки в організації. 

Алгоритм прийняття  

управлінських рішень по 

вірішенню проблем.  

 

Використовувати методику 

обгрунтування прийнятих  

управлінських рішень. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Розділ 3 Основи системного аналізу  інформаційної безпеки 

 

Лекція 11 

Тема: Основні 

різновиди системного 

аналізу 

 

 

1. Структуру аналізу та 

методологія системного 

аналізу. 

2. Технології системного 

аналізу та їх застосування на 

практиці. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 12 

Тема: Системний аналіз 

інформаціонних систем 

 

 

1.Основні принципи та 

підходи до системного 

аналізу 

2. Методи дослідження 

інформаційних систем  в 

системному аналізі. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 13 

Тема: Аналіз та синтез  

як  методи  дослідження 

і  проектування 

організацій. 

1.Закон єдності аналізу і 

синтезу. 

2. Цілі, завдання аналізу і 

синтезу систем управління. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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Лекція 14 

Тема: Застосування 

методу експертної 

оцінки в системному 

аналізі 

1. Метод експертних оцінок 

в системному аналізі.  

2. Методи оцінки інформації, 

одержуваної від експертів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 10  

Тема: Застосування 

методу аналізу ієрархій 

в системному аналізі 
 

1. Методику застосування 

методу аналізу ієрархій. 

у вирішенні управлінських 

задач. 

2. Можливості програм  МАІ 

у вирішенні управлінських 

задач. 

  

1. Моделювати структуру 

дослідження-  

формулювати мету, об’єкт, 

предмет та задачу 

дослідження. 

2. Вирішувати задачі 

дослідження з 

використанням 

програмних продуктів 

МАІ, упорядковувати та 

систематизувати отримані 

результати. 

 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 11,12 

Тема: Застосування 

мережевого графіка  в 

системному аналізі 

 

1. Способи обчислення 

параметрів мережевих 

графіків комплексу робіт. 

2. Порядок рішення задач 

побудови мережевих 

моделей в системному 

аналізі. 

 

1. Моделювати структуру 

дослідження-  

формулювати мету, об’єкт, 

предмет та задачу 

дослідження. 

2. Вирішувати задачі 

дослідження з 

використанням 

програмних продуктів по 

побудові  мережевого 

графіка, упорядковувати та 

систематизувати отримані 

результати. 

 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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Практичне 

заняття 13 

Тема: Методологічні 

підходи до оцінки 

економічної безпеки 

підприємства 

 

1. Основні показники 

економічної безпеки 

підприємства. 

2. Методику оцінки 

економічної безпеки 

підприємства. 

1. Моделювати структуру 

дослідження-  

формулювати мету, об’єкт, 

предмет та задачу 

дослідження. 

2. Вирішувати задачі 

дослідження з 

використанням 

програмних продуктів 

оцінки економічної 

безпеки,  упорядковувати 

та систематизувати 

отримані результати. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Розділ 4 Моделювання у системному аналізі інформаційної безпеки 

 

Лекція 15  

Тема: Моделі  та  

моделювання  систем 
 

 

1. Як здійснювати 

моделювання систем 

2. Моделювання процесів 

створення і оцінки 

ефективності систем захисту 

інформації. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 16  

Тема: Технології  

підтримки та  

прийняття рішень 

 

 

1. Структуру концепцій і 

принципів теорії прийняття 

рішень. 

2. Сучасні методи й моделі 

обґрунтування та прийняття 

рішень. 

 

   

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Лекція 17  

Тема: Моніторинг 

інформаційної безпеки  

організації 

 

 

1. Як організовувати 

моніторинг безпеки в 

інформаційній системі. 

2. Як побудувати систему 

моніторингу інформаційної 

безпеки. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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Лекція 18  

Тема: Аудит 

інформаційної безпеки  

організації 

 

 

1. Як проводити аудит 

інформаційної безпеки 

інформаційних та 

компютерних систем. 

2. Методику проведення 

інструментальних перевірок. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 14 

Тема: Практика 

проходження перевірки 

СУІБ на відповідність 

вимогам стандартів ISO 

 

1. Вимоги  стандартів ISO та 

можливості застосування  

програм Cobra і  КОНДОР+ 

для перевірки СУІБ. 

2. Методичні підходи до 

проведення перевірки СУІБ 

на відповідність вимогам 

стандартів ISO. 

1.Вирішувати задачі 

перевірки СУІБ з 

використанням 

програмних продуктів. 

2. Упорядковувати та 

систематизувати отримані 

результати. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 15 

Тема: Використання 

методу SWOT- аналізу в 

оцінці інформаційної 

безпеки 

 

1. Особливості  оцінки 

загроз та інформаційних 

ризиків з використанням  

методу SWOT- аналізу. 

2. Методику оцінки  

інформаційної безпеки з 

використанням методу 

SWOT- аналізу. 

1.Вирішувати задачі оцінки  

інформаційної безпеки з 

використанням 

програмних продуктів. 

2. Упорядковувати та 

систематизувати отримані 

результати. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 16 

Тема: Використання 

IBM QRadar SIEM в 

системі управління 

подіями інформаційної 

безпеки 

Можливості програмного 

комплексу IBM QRadar 

SIEM у вирішенні задачі 

управління подіями  

Використовувати 

можливості IBM QRadar 

SIEM у вирішенні задачі 

управління подіями 

інформаційної безпеки.  

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 

Практичне 

заняття 17 

Тема: Системи 

управління базами 

даних та освоєння 

роботи з таблицями в 

Microsoft Access  

 

Методики роботи в СУБД  

ACCESS по питанням: 

1. Створення запитів на 

вибірку за допомогою 

Майстра. 

2. Створення форми в 

режимі конструктора. 

3.Автоматичне створення 

звіту на основі запиту. 

1.Вирішувати задачі 

роботи з базами даних за 

допомогою Microsoft 

Access . 

2. Упорядковувати та 

систематизувати отримані 

результати. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1272 
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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. Роїк О. М. Системний аналіз. Навчальний посібник / О. М. Роїк, А. А. Шиян, Л.О. Нікіфорова – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 83 с. 

http://nikiforova.vk.vntu.edu.ua/file/bfb63146b18f718fe1ff1ed4ce9b9a58.pdf 

2. Варенко В. М. Системний аналіз інформаційних процесів : навч. посіб. / В. М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольников, В.О. 

Юрченко. – К. : Університет «Україна», 2013. – 203 с. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20105  http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20105 

3. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., Лукова-Чуйко Н.В. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: 

підручник.  / В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко / –  К.:ДУТ, 2015. – 345 с.  

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1242_54311567.pdf  https://app.box.com/s/g7bqinazmw3i52kp43qizon9v6u9ryxd. 

4. Оразбаев Б.Б., Курмангазиева Л.Т., Коданова Ш.К. Теория и методы системного анализа: учебное пособие. – М.: Издательский дом Академии 

Естествознания, 2017. – 248 с.  https://www.monographies.ru/docs/2017/12/file_5a44d16054af5.pdf  https://monographies.ru/ru/book/view?id=749 

5. Курило А.П., Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Основы управления информационной безопасностью  Учебное пособие для 

вузов.2-е изд., испр.Серия «Вопросы управления информационной безопасностью. Выпуск 1» 2016 г.244 с. 

http://www.techbook.ru/book.php?id_book=687. 

6. Скабцов Н. Аудит безопасности информационных систем. — СПб: Питер, 2018. — 272 с. 

7. Кузнецов В.В.Системный анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов и др.; под общ. ред. В. В. Кузнецова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. https://biblio-online.ru/viewer/489A965E-87FC-474C-A640-0330297E28EE/sistemnyy-analiz#page/26.  

8. Филиппов, С. Д. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / С. Д. Филиппов, П. С. Гончарь. – Екатеринбург : УрГУПС, 2018. – 155 с.  

9. Ямашкин Ю. В. Системный подход к организации: учебно-методическое пособие / Ю. В. Ямашкин, О.А. Новокрещенова; Мордов. гос. ун-т. – 

Саранск, 2016. – 195 с. https://www.mrsu.ru/ru/getfile.php?ID=75685. 

10. ISO/IEC 27001:2013. Information Technology. Security Techniques. Information Security Management Systems. Requirements. 

11.ISO/IEC 27002:2013  Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Code de bonne pratique pour le management de la sécurité de 

l’information   

12. ISO/IЕC 27035:2011«Information technology. Security techniques. Information security incident management» 

13. Стандарт ISO / IEC 27007: 2017 «Информационные технологии – Методыобеспечения безопасности - Руководство по аудиту систем 

менеджмента  информационной безопасности».   

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Тестування, залік 
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11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Спеціалізована лабораторія: «Управління кібербезпекою» (комп’ютери, комп’ютерна локальна мережа, мультимедійний проектор, екран) 

Використання програмного забезпечення: 

  засобами підтримки прийняття рішень у сфері інформаційної безпеки («Вибір», MPRIORITY 1.0) 

  спеціалізованою системою аналізу та управліния информаційними ризиками і політикою безпеки- Digital Security(«Гриф», «Кондор») 

  виявлення загроз інформаційній безпеці у режимі реального часу (IBM Security QRadar SIEM) 

   

 

 


