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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

1701«Інформаційна 

безпека» 

нормативна 

Загальна кількість 

годин – 108 

Напрям підготовки 

6.170103 

«Управління 

інформаційною 

безпекою» 

Рік підготовки: 

4 

Семестр 

7 

Змістових 

модулів – 1 

Рівень вищої освіти 

перший 

(бакалаврський)  

 

Лекції 

32 год. 

Практичні 

16 год.  

Самостійна робота 

60 год. 

Іспит у 7-му семестрі 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 56%. 

 

Метою викладання дисципліни «Організаційне забезпечення захисту 

інформації»  є ознайомлення студентів з організаційними основами 

забезпечення інформаційної безпеки об’єктів інформатизації, принципами 

системного підходу до вирішення цієї задачі, організаційно-правовим 

забезпеченням робіт з захисту інформації. 

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

 

Головне завдання дисципліни – надати студентам знання та основні 

поняття з основ організації забезпечення захисту інформації. Визначити 

основні методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, стратегії захисту 

інформації, моделювання систем та процесів захисту інформації. Розвивати у 

студентів прагнення творчого відношення до задач забезпечення захищеності 

інформації в інформаційних системах та мережах. 

 



3. Компетенції, що формуються після опанування дисципліни: 

 

- вміння визначати організаційно-правові основи захисту 

інформації з обмеженим доступом та особливості захисту певних видів 

інформації; 

- проведення аналізу нормативно-правової бази в області ОЗЗІ;   

- оцінка збитків внаслідок реалізації загроз інформаційним 

ресурсам; 

- складання відповідних документи ОЗЗІ. 

- здатність контролю безпеки процесів розробки та підтримки, 

а також адміністрування доступу до інформації з обмеженим доступом на 

об’єктах інформаційної діяльності. 

 

4. Тематичний план дисципліни 

 

Тема 1.1. Основні положення щодо організації системи захисту 

інформації.  

Основи забезпечення інформаційної безпеки. Сучасна постановка 

проблеми захисту інформації. Основні форми прояву інформації та їх 

властивості. Інформаційна безпека та її забезпечення. Умови безпеки 

інформації. Державна політика і система ОЗЗІ в Україні. Нормативно-

правова база України у сфері ОЗЗІ.  

 

Тема 1.2. Визначення інформаційних ресурсів, що підлягають 

захисту. 

Державна таємниця і конфіденційна інформація, що є власністю 

держави. Недержавна конфіденційна і відкрита інформація, що потребує 

захисту. Дослідження структури і умов функціонування інформаційної 

системи організації.  Модель системи об'єктів захисту 

Тема 1.3.  Концепція побудови системи безпеки підприємства 

Загальна характеристика організаційних методів захисту інформації. 

Вимоги до побудови системи безпеки підприємства. Концептуальна модель 

інформаційної безпеки. Види об’єктів захисту. Класифікація загроз 

інформаційної безпеки та види каналів витоку інформації на підприємстві. 

Основні напрямки організаційного захисту інформації на підприємстві. 

Тема 1.4. Дії по захисту інформації  

Характеристика захисних дій. Розголошення інформації, яка 

захищається. Способи запобігання розголошення інформації, яка 

захищається. Протидія несанкціонованому доступу до інформації. 



Тема 1.5. Організаційне забезпечення безпеки інформації 

обмеженого доступу. 

Державна таємниця та порядок віднесення до неї інформації. Захист 

державної таємниці. Організація режиму секретності, його особливості та 

зміст. Комерційна таємниця та порядок її визначення. Організація робіт з 

інформацією, яка є комерційною таємницею. 

Тема 1.6. Організація та функції служби безпеки підприємства 

Організаційна структура служби безпеки. Організація  

внутрішньооб’єктного режиму на підприємстві. Організація охорони 

об’єктів підприємства. Організація та забезпечення за захисту комерційної 

таємниці на підприємстві. Організація інженерно-технічної безпеки. 

Організація безпеки функціонування інформаційних систем. Проведення –

аналітико-розвідувальної роботи. 

Тема 1.7. Організація інформаційно-аналітичної роботи 

Цілі та задачі інформаційно-аналітичної роботи. Направлення і 

методи аналітичної роботи. Етапи виконання інформаційно-аналітичних 

досліджень виробничих ситуацій. Методи виконання аналітичних 

досліджень. 

 

Тема 1.8. Забезпечення безпеки інформації на найбільш вразливих 

напрямках діяльності підприємства 

 

Захист інформації під час проведення засідань та переговорів. Захист 

інформації під час роботи з відвідувачами. Організація захисту інформації у 

кадровій службі. Організація роботи з документами. 

 

Тема 1.9. Організація роботи з персоналом підприємства 

Підбір та підготовка кадрів. Перевірка персоналу на благонадійність. 

Укладання контрактів та домовленостей про секретність. Особливості 

звільнення співробітників, які володіють конфіденційною інформацією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

У
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о
г
о
 у тому числі 
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ек

ц
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. 

р
о
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Л
а

б
. 

р
о
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о
т
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. 

р
о

б
о
т
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Тема 1.1. Основні 

положення щодо організації 

системи захисту інформації. 
4 2   6 

Тема 1.2. Визначення 

інформаційних ресурсів, що 

підлягають захисту. 
10 2 2  6 

Тема 1.3.  Концепція 

побудови системи безпеки 

підприємства 
12 2 2  6 

Тема 1.4. Дії по захисту 

інформації 12 4 2  6 

Тема 1.5. Організаційне 

забезпечення безпеки інформації 

обмеженого доступу. 
10 4 2  6 

Тема 1.6. Організація та 

функції служби безпеки 

підприємства 
12 4 2  8 

Тема 1.7. Організація 

інформаційно-аналітичної 

роботи 

8 4 2  6 

Тема 1.8. Забезпечення 

безпеки інформації на найбільш 

вразливих напрямках діяльності 

підприємства 

 

8 6 2  8 

Тема 1.9. Організація 

роботи з персоналом 

підприємства 
10 4 2  8 

Усього годин 108 32 16  60 



6.Теми практичних занять 

 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1

1 

Визначення інформаційних ресурсів, що 

підлягають захисту. 2 

2

2 

 Концепція побудови системи безпеки 

підприємства 2 

3

3 
Дії по захисту інформації 2 

4

4 

Організаційне забезпечення безпеки інформації 

обмеженого доступу. 2 

5

5 

Організація та функції служби безпеки 

підприємства 2 

6 Організація інформаційно-аналітичної роботи 2 

7 

Забезпечення безпеки інформації на найбільш 

вразливих напрямках діяльності підприємства 

 

2 

8 Організація роботи з персоналом підприємства 2 

 Разом: 16 

 

 

7. Теми для самостійної роботи 

 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1

1 

Основні положення щодо організації системи 

захисту інформації. 
6 

2 
Визначення інформаційних ресурсів, що 

підлягають захисту. 6 

3 
Концепція побудови системи безпеки 

підприємства 6 

4  Дії по захисту інформації 6 

5 
       Організаційне забезпечення безпеки інформації 

обмеженого доступу. 6 

6 
Організація та функції служби безпеки 

підприємства 8 



7 Організація інформаційно-аналітичної роботи 6 

8 

Забезпечення безпеки інформації на найбільш 

вразливих напрямках діяльності підприємства 

 

8 

9 Організація роботи з персоналом підприємства 8 

  60 

 
 

8. Рекомендована література 
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передачі даних. – К.: Вид-во ТОВ «НВП»ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 716 с. 

2. Юдін О.К., Богуш В.М. Інформаційна безпека держави. – К.: «МК-

Прес», 2005. – 432 с. 

3. Домарєв В.В., Швець В.А., Шестакова В.В. Організаційне забезпечення 

захисту інформації з обмеженим доступом. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 

2006. – 108 с. 

4. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации. – 

М.: «Академия», 2008. – 336 с. 

5. Дудатьєв А.В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник. – Вінниця: 

УНІВАР-Сум-Вінниця, 2009. – 240 с. 

6. Садердинов А.А. Информационная безопасность предприятия. – М.: 

«Дашков и К», 2005. – 336 с. 

7. Лужецький В.А. Захист персональних даних. Навчальний посібник. – 

Вінниця: ВНТУ, 2009. – 487 с. 

8. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. – М.: 

Известия, 1997. – 246 с. 

9. Домарєв В.В., Скворцов С.О. Організація захисту інформації на об’єктах 

державної та підприємницької діяльності. Навчальний посібник. – К.: Вид-во 

Європ. Ун-ту, 2006. – 102 с. 

10. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та 

математичні методи / Інститут проблем національної безпеки; Національна 

академія Служби безпеки України. – К.: 2004. – 472 с. 

11. Сѐмкин С.К. Основы информационной безопасности объектов 

обработки информации: Научно-практическое пособие. – Орел: Труд, 2000. – 

164 с. 

12. Диев С.А. Организация и современные методы защиты информации. – 

М.: Банковская Академия, 2007. – 420 с. 



13. Корнеев И.К. Защита информации в офисе. – М.: ТК Велби, 2008. – 336 

с. 

14. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. – М.: Акад. проект; 

Гаудеамус, 2004. – 544 с. 

15. Исаев Л.М. Правовые основы информационной безопасности. – М.: 

МИЭМП, 2008. – 40 с. 

16. Меньшаков Ю.К. Защита объектов и информации от технических 

средств разведки. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. – 399 с. 

17. Аверченков В.И., Рытов М.Ю. Организационная защита информации. – 

Брянск: БГТУ, 2005. – 184 с. 

18. Лужецький В.А., Кожухівський А.Д., Войтович О.П. Основи 

інформаційної безпеки. Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 268 с. 

 

Додаткова: 

1. Сѐмкин С.А., Сѐмкин А.И. Основы правового обеспечения 

информационной безопасности. – Орел: Навигатор-технологии, 2003. – 98 с. 

2. Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. – M.: Ось-89, 

1996. 126 с. 

3. Шиверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. – 

М.: Юность, 1996. – 268 с. 

4. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах – М.: 

Финансы и статистика; Электроинформ, 1997. – 188 с. 

5. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности. – М.: 

«Вильямс», 2002. – 208 с. 

6. Игнатьев В.А. Информационная безопасность современного 
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информационного моделирования сложных объектов принятия решений. – М.: 
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криптография. Теория и практика. М: Вильямс, 2005. – 768 с. 

 

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень  

Поточне тестування та самостійна робота студентів 
Сума 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
100 

10 10 10 10 10 10 10 15 15 

 

Т1, Т2, …, Т9 – теми змістових модулів. 

 


