
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-наукової програми       «Кібербезпека» 
                                                            (назва) 

Освітнього рівня   третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Галузь знань         12 «Інформаційні технології»   

Спеціальності        125 «Кібербезпека» 

Освітня кваліфікація: Доктор філософії кібербезпеки 

1. Назва освітньої компоненти   Методи та засоби управління інцидентами 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 

1. Основи наукових досліджень та організація науки 

2. Математичні методи криптографії 

3. Системний аналіз інформаційної безпеки 

4. Прикладна загальна теорія систем інформаційної безпеки 

5. Патентознавство та авторське право 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОПП 

Знати Вміти 

1. Інформаційні технології та технології захисту інформації, інновації у 

сфері інформаційної та кібербезпеки. 

1. ПРН-12. Визначати основні параметри інформаційних ресурсів 

наукового дослідження, планувати структуру,  зміст та процес 

організації його проведення. 

2. ПРН-15. Орієнтуватися у сучасних концепціях і моделях, методах та 

засобах управління інцидентами інформаційної безпеки. 

3. ПРН-16. Розробляти та проектувати нові, вдосконалювати існуючі 

системи управління інформаційною безпекою.  
Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
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1. Знання та розуміння стандартів ІБ ISO27035. 

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. ПК-4. Професійна компетентність – стан теоретичної та практичної  підготовленості, що забезпечує ефективність вирішення професійних 

проблем і типових професійних завдань; стан володіння інформаційними технологіями та технологіями захисту інформації; здатність до 

удосконалення та впровадження у практику інновацій у сфері інформаційної та кібербезпеки.  
7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Підходи до управління інцидентами в системі забезпечення  інформаційної безпеки організації 

 

Лекція 1 

Концептуальний підхід 

до побудови ефективної 

системи інформаційної 

безпеки 

 

1. Підхід до побудови 

ефективної системи ІБ 

2. Заходи щодо захисту 

інформації. 

 
посилання на 

електронний 
ресурс 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Лекція 2 

Місце і роль управління 

інцидентами в системі  

забезпечення 

інформаційної безпеки 

організації 

1. Кращі практики щодо 

керування інцидентами ІБ. 

2. Методику оцінки 

ефективності СМІБ по 

реакції на інциденти. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Практичне 

заняття 1 

 

Приклади  інцидентів 

інформаційної безпеки, 

що трапляються з вини 

співробітників 

 

Причини виникнення 

інцидентів інформаційної 

безпеки та їх розслідування 

на прикладах. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 
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Практичне 

заняття 2 

Управління 

інцидентами та 

безпекою бізнесу в 

методології управління 

інформаційними 

технологіями 

 

Можливості використання 

методології управління 

інформаційними 

технологіями в управлінні 

інцидентами та безпекою 

бізнесу 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Розділ 2. Використання вимог нормативних  документів у побудові  процесів управління інцидентами інформаційної безпеки організації 

 

Лекція 3 

Аналіз стандартів 

ISO/IEC та української 

нормативної бази в  

частині управління 

інцидентами 

інформаційної безпеки 

Вимоги міжнародних та 

вітчизняних документів з 

питань управління 

інцидентами інформаційної 

безпеки. 

   

Лекція 4 

Побудова процесу  

управління 

інцидентами 

 

1. Принципи побудови  

процесу управління 

інцидентами. 

2. Основні завдання 

управління інцидентами. 

   

Лекція 5 

Розробка та 

впровадження  

комплексної системи 

управління  

інцидентами  

інформаційної безпеки 

 

1. Компоненти та принципи 

створення системи. 

управління інцидентами  ІБ. 

2. Методику створення 

системи управління 

інцидентами  ІБ. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Практичне 

заняття 3 

Оцінка витрат 

організації на 

забезпечення 

інформаційної  безпеки    

Методику оцінки витрат 

організації на   інформаційну 

безпеку. 

1. Аналізувати витрати на 

забезпечення 

інформаційної безпеки. 

2. Проводити оцінку 

витрат організації на   

інформаційну безпеку. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 
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Практичне 

заняття 4 

Використання метрик 

управління 

інформаційною 

безпекою  

Заходи вимірювання, які 

пов'язані з управлінням 

інформаційної безпеки. 

Проводити оцінку 

ефективності 

інформаційної безпеки 

організації. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Розділ 3. Створення систем моніторингу подій та розслідування інцидентів інформаційної безпеки 

 

Лекція 6 
Система  моніторингу 

подій  інформаційної 

безпеки 

1.Підхід до побудови 

системи моніторингу ІБ. 

2.Порядок використання 

DLP-системи при 

моніторингу ІБ. 

 
посилання на 

електронний 

ресурс 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Лекція 7 
Система розслідування  

інцидентів 

 

1. Порядок розслідування і 

запобігання випадків з  

інцидентами. 

2. Підхід до організації 

реагування на інциденти. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Практичне 

заняття 5 
 

 

Практика моніторингу 

подій  та реагування  на  

інциденти 

інформаційної безпеки 

 

 

1. Основні структури SIEM-

систем з моніторингу подій 

ІБ. 

2. Порядок оцінки 

ефективності процесу 

управління інцидентами ІБ. 

Оцінювати ефективності 

процесу управління 

інцидентами ІБ. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Практичне 

заняття 6 

Обробка інцидентів 

інформаційної  безпеки  

 

Правила виявлення та 

звітності про події та 

інциденти інформаційної 

безпеки. 

Впроваджувати правила 

виявлення та звітності про 

події та інциденти 

інформаційної безпеки. 

 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

 

 

Практичне 

заняття 7 

 

Організація групи 

реагування на 

інциденти 

інформаційної безпеки 

 

 

Вимоги та порядок розробки 

положення про групу 

реагування на інциденти 

інформаційної безпеки. 

 

Організовувати групи 

реагування на інциденти 

інформаційної безпеки. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 
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Практичне 

заняття 8 

Побудова системи 

розслідування  

інцидентів 

інформаційної безпеки 

 

1.Вимоги та порядок 

побудови системи 

розслідування  

інцидентів інформаційної 

безпеки. 

2. Методичні інструменти 

щодо застосовування при 

розслідуванні інцидентів ІБ. 

 

Будувати системи 

розслідування  

інцидентів інформаційної 

безпеки. 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Розділ 4. Міжнародні практики щодо управління   інцидентами інформаційної безпеки у забезпеченні безперервності бізнесу 

 

Лекція 8 

 

Управління  

безперервністю бізнесу 

на основі управління 

інформаційними 

інцидентами 

Методології, стандарти і 

нормативні вимоги в галузі 

управління  безперервністю 

бізнесу. 

 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Лекція 9 

 

Заходи з вдосконалення 

процесу управління 

інцидентами 

інформаційної безпеки 

 

1. Найкращі міжнародні 

практики щодо управління   

інцидентами інформаційної 

безпеки. 

2. Структуру системи 

управління інцидентами 

інформаційної безпеки  ( на 

прикладі NAU-CERT). 

  

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

Практичне 

заняття 9 

Забезпечення 

безперервності бізнес-

процесів і управління 

інцидентами 

 

 

Вимоги до планування 

безперервності бізнесу 

бізнесу і відновлення після 

інциденту. 

 

Використовувати вимоги 

по забезпеченню 

безперервності бізнес-

процесів і управління 

інцидентами. 

 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2912 

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 
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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. Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление инцидентами информационной безопасности и непрерывностью бизнеса. 

Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2013. — 170 с. 

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. Руководство по реагированию на инциденты информационной безопасности. Управление технологических решении. Версия 1.0. М.:Kaspersky 

Lab, 2017 . — Электронный  ресурс. Режим доступа: Incident_Response_Guide_rus.pdf 

7. Система  управління інцидентами інформаційної безпеки. Керівництво адміністратора. К.: НАНУ, 2009- 143с. 

8. ДСТУ ISO/IEC 27035-1:2018  (ISO/IEC 27035-1:2016, IDT). Інформаційні технології. Методи захисту. Керування інцидентами інформаційної 

безпеки. Частина 1. Принципи керування інцидентами  

9. ДСТУ ISO/IEC 27035-2:2018 (ISO/IEC 27035-2:2016, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Керування інцидентами інформаційної 

безпеки. Частина 2. Настанова щодо планування та підготовки до реагування на інциденти.  

10. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (Ідентичний до міжнародного ISO/IEC 27001:2013. Information Technology. Security Techniques. Information Security 

Management Systems. Requirements).  

11. ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 (Ідентичний до міжнародного ISO/IEC 27002:2013 Cor 1:2014), Інформаційні технології. Методи захисту. Звід 

практик щодо заходів інформаційної безпеки  

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

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Тестування, залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

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

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

 


