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1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (9 занять, 18 годин);
- практичних занять (5 занять, 10 годин);
- лабораторних робот (4 заняття, 8 годин);
- самостійної роботи (36 годин);
- індивідуальної роботи.
Метою викладання навчальної дисципліни "Управління інформаційною безпекою"
є формування знань і вмінь створювати систему управління інформаційною безпекою
в організації.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:

ознайомлення із актуальними підходами до побудови систем управління інформаційною безпекою;

формування вмінь створювати і впроваджувати систему управління інформаційною безпекою.
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення аналітично-графічного матеріалу дисципліни, на яких курсанти повинні виконувати відповідні розумові, обчислювальні та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних питань лекційних занять, опрацювання завдань практичних та лабораторних занять. Індивідуальна робота передбачає виконання практичних завдань.
Критерії оцінювання під час вивчення дисципліни
Робота під час нав- Самостійна та індивідуаПідсумковий контроль
чальних занять
льна робота
Підготувати реферат, підгоОтримати за підсумковий
Отримати не менше тувати конспект за темою саконтроль не менше 30
4 позитивних оцінок мостійної роботи, розв’язати
балів
задачі.
"Відмінно" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з
однією незначною помилкою.
"Дуже добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості
з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома
незначними помилками.
"Добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
"Задовільно" – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не
носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріа3
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Вид контролю

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Практичні
заняття

Всього

Номер та назва навчальної теми

лекції

Кількість годин відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література

лом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома
значними помилками.
2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

залік

3. Методичні вказівки до практичних і лабораторних занять
Тема №1. Світові стандарти та рекомендації управління інформаційною безпекою
Практичне заняття 1. Основні положення рекомендацій NIST щодо управління інформаційною безпекою
Навчальна мета заняття: навчитися аналізувати і складати положення з управління інформаційною безпекою
Час проведення: 2 год.
Навчальні питання
1. Визначення переліку рекомендацій NIST.
2. Складання архітектури управління інформаційною безпекою.
Література: http://csrc.nist.gov/publications/.
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна мережа із підключенням до Intertnet;
медіа проектор.
Хід проведення заняття
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Дати коротку характеристику рекомендацій NIST щодо управління інформаційною безпекою. Надати посилання на документи.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Курсанти згідно керівництва до практичних та лабораторних занять за темою виконують задачі навчальних питань.
Викладач також синхронно виконує задачі заняття із виводом зображення монітору на екран
проектору.
У ході заняття викладач надає потрібну допомогу та пояснює окремі елементи задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити у декількох курсантів результати виконання поставлених задач, виставити
відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
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Практичне заняття 2. Основні положення рекомендацій COBIT 5 щодо управління інформаційною безпекою
Навчальна мета заняття: навчитися аналізувати і складати положення з управління інформаційною безпекою
Час проведення: 2 год.
Навчальні питання
1. Визначення переліку рекомендацій COBIT 5.
2. Складання архітектури управління інформаційною безпекою.
Література: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA.
2012. COBIT®5. ISBN 978-1-60420-237-3. Printed in the United States of America.
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна мережа із підключенням до Intertnet;
медіа проектор.
Хід проведення заняття
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Дати коротку характеристику рекомендацій COBIT 5щодо управління інформаційною
безпекою. Надати посилання на документи.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Курсанти згідно керівництва до практичних та лабораторних занять за темою виконують задачі навчальних питань.
Викладач також синхронно виконує задачі заняття із виводом зображення монітору на екран
проектору.
У ході заняття викладач надає потрібну допомогу та пояснює окремі елементи задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити у декількох курсантів результати виконання поставлених задач, виставити
відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Лабораторна робота 1. Порівняльний аналіз рекомендацій NIST і COBIT 5 з управління
інформаційною безпекою
Навчальна мета заняття: навчитися здійснювати порівняльний аналіз у професійній діяльності
Час проведення: 4 год.
Навчальні питання
1. Вибір формального шаблону порівняння
2. Аналітичне порівнння і висновки.
Література:
A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA. 2012. COBIT®5. ISBN 978-1-60420-237-3. Printed in the United States of America.
http://csrc.nist.gov/publications/
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна мережа із підключенням до Internet; медіа
проектор.
Хід проведення заняття
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Дати коротку характеристику методики порівняння. Надати приклад шаблону для порівняння.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Курсанти згідно керівництва до практичних та лабораторних занять за темою виконують задачі навчальних питань.
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Викладач також синхронно виконує задачі заняття із виводом зображення монітору на екран
проектору.
У ході заняття викладач надає потрібну допомогу та пояснює окремі елементи задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити у декількох курсантів результати виконання поставлених задач, виставити
відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Тема №2. Система управління інформаційною безпекою у банківській сфері України
Практичне заняття 3. Розробка основних положень СУІБ
Навчальна мета заняття: навчитися розробляти основні положення СУІБ.
Час проведення: 2 год.
Навчальні питання
1. Опис організації, що потребує СУІБ.
2. Основні положення СУІБ
Література: СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010. Методи захисту в банківській діяльності. Система
управління інформаційною безпекою. Вимоги. (ISO/IEC 27001:2005, MOD). Видання офіційне.
Київ.
Національний
банк
України.
2010.
URL:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72235.
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна мережа із підключенням до Intertnet;
медіа проектор.
Хід проведення заняття
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Дати коротку характеристику СУІБ. Вказати способи вибору організацій та розробки
СУІБ.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Курсанти згідно керівництва до практичних та лабораторних занять за темою виконують задачі навчальних питань.
Викладач також синхронно виконує задачі заняття із виводом зображення монітору на екран
проектору.
У ході заняття викладач надає потрібну допомогу та пояснює окремі елементи задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити у декількох курсантів результати виконання поставлених задач, виставити
відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Практичне заняття 4. Розробка правил управління інформаційною безпекою
Навчальна мета заняття: навчитися розробляти правила інформаційної безпеки
Час проведення: 2 год.
Навчальні питання
1. Визначення організації
2. Правила інформаційної безпеки
Література: ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010. Інформаційні технології методи захисту. Звід
правил для управління інформаційною безпекою. (ISO/IEC 27002:2005, MOD). Видання
офіційне. Київ. Національний банк України. 2010. URL: http://s-byte.com/useful/27002.pdf (дата
звернення: 11.11.2016).
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Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна мережа із підключенням до Intertnet;
медіа проектор.
Хід проведення заняття
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Дати коротку характеристику правилам ІБ. Вказати спосіб розробки правил ІБ.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Курсанти згідно керівництва до практичних та лабораторних занять за темою виконують задачі навчальних питань.
Викладач також синхронно виконує задачі заняття із виводом зображення монітору на екран
проектору.
У ході заняття викладач надає потрібну допомогу та пояснює окремі елементи задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити у декількох курсантів результати виконання поставлених задач, виставити
відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Практичне заняття 5. Впровадження СУІБ
Навчальна мета заняття: навчитися впровадженню СУІБ.
Час проведення: 2 год.
Навчальні питання
1. Вибір організації
2. Впровадження СУІБ
Література: Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною
безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України //
База
даних
«Законодавство
України»
/ВР
України.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0365500-11.
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна мережа із підключенням до Intertnet;
медіа проектор.
Хід проведення заняття
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Дати коротку методики впровадження СУІБ. Вказати спосіб виконання задачі.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Курсанти згідно керівництва до практичних та лабораторних занять за темою виконують задачі навчальних питань.
Викладач також синхронно виконує задачі заняття із виводом зображення монітору на екран
проектору.
У ході заняття викладач надає потрібну допомогу та пояснює окремі елементи задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити у декількох курсантів результати виконання поставлених задач, виставити
відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
Лабораторна робота 2. Управління ризиками інформаційної безпеки
Навчальна мета заняття: навчитися управляти ризиками ІБ
Час проведення: 2 год.
Навчальні питання
1. Підготовка утиліт оцінки ризиків
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2. Оцінка і управлінн ризиками
Література: Керівництво до практичних і лабораторних робіт.
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна мережа із підключенням до Intertnet;
медіа проектор.
Хід проведення заняття
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Дати коротку характеристику управління ризиками. Вказати доступ до утиліт оцінки ризиків.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Курсанти згідно керівництва до практичних та лабораторних занять за темою виконують задачі навчальних питань.
Викладач також синхронно виконує задачі заняття із виводом зображення монітору на екран
проектору.
У ході заняття викладач надає потрібну допомогу та пояснює окремі елементи задач.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірити у декількох курсантів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки
результатів самостійної роботи.
Оголосити тему наступного заняття.
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