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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого рівня вищої освіти за спеціальністю 125
"Кібербезпека" (Безпека інформаційних та комунікаційних систем).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вступ у спеціальність» є
огляд основних принципів, технічних та правових методів боротьби з
кіберзлочинністю.
Міждисциплінарні зв’язки: «Правознавство», «Інформаційні технології»,
«Комп'ютерні основи систем кібербезпеки», «Кібербезпека», «Управління та
організація в сфері інформаційної безпеки», «Правові засади кібербезпеки»,
«Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження,
супровід», «Методи та засоби захисту інформації».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Законодавство в сфері забезпечення інформаційної безпеки.
2. Основні положення інформаційної безпеки.
3. Правові питання захисту інформації з використанням технічних засобів.
4. Загрози інформаційній безпеці.
5. Юридична відповідальність за порушення правових норм в галузі
інформаційної безпеки.
6. Загальна характеристика каналів витоку інформації.
7. Методи і засоби захисту інформації в комп’ютерних системах.
8. Основи управління інформаційною безпекою.
9. Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки.
10.Основні відомості про кібербезпеку. Засадничі принципи боротьби з
кіберзлочинністю.
11.Методи боротьби з кіберзлочинністю в Україні.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ у спеціальність» є
вивчення сучасних вимог до інформаційної безпеки, її зв’язку з юридичними,
суспільними та природничими науками; концептуальний підхід до питань
функціонування і структурної побудови системи інформаційного забезпечення та
захисту, засвоєння курсантами теоретичних основ протидії кіберзлочинності, що
дозволить фахівцям розуміти принципи та методи боротьби з цим явищем.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ у спеціальність»
є: узагальнення передового досвіду роботи фахівців в сфері інформаційної
безпеки щодо стандартизації, уніфікації методів, способів, засобів і заходів
забезпечення кібербезпеки.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
особливості поширення інформації; можливості сучасних інформаційних
технологій; теоретичні основи інформаційної безпеки; правове регулювання
забезпечення інформаційних відносин, а також інформаційної безпеки

особистості, суспільства, держави; стандартизацію, уніфікацію методів, способів,
засобів і заходів забезпечення кібербезпеки;
вміти:
орієнтуватися в сучасних автоматизованих засобах інформаційного і
довідкового забезпечення завдань юридичної практики, їхнього призначення і
методів використання; самостійно вирішувати практичні задачі щодо
забезпечення безпеки інформаційних ресурсів і засобів їхньої обробки в єдиному
інформаційному просторі (кіберпросторі); формулювати рекомендації щодо
розробки механізму реалізації, науково-практичних пропозицій і рекомендацій з
підвищення ефективності правового та організаційного управління
забезпеченням інформаційної безпеки.
1.4. Форма підсумкового контролю – залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:

Інтегральна компетентність
Загальні
компетентності (ЗК)

Фахові компетентності (ФК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у галузі
забезпечення
інформаційних
технологій
(кібербезпека), що передбачає ідентифікацію та
використання інформації для прийняття рішень
ЗК 2. Здатність застосовувати знання на
практиці.
ЗК 3. Знання та розуміння предметної області
та розуміння професії.
ЗК 6. Здатність до пошуку, обробки та
аналізу інформації з різних джерел.
ФК1.
Здатність
використовувати
законодавчу та нормативно-правову бази, а
також вимоги відповідних, в тому числі і
міжнародних, стандартів та практик щодо
здійснення професійної діяльності.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Законодавство в сфері забезпечення інформаційної безпеки
Інформаційна безпека: поняття, структура, зміст. Державна політика
України в сфері інформатизації та інформаційної безпеки особистості,

суспільства, держави, сучасних автоматизованих і телекомунікаційних систем.
Класифікація та структура нормативних правових актів в сфері інформаційної
безпеки України. Міжнародне законодавство в сфері захисту інформації.
Тема № 2. Основні положення інформаційної безпеки
Визначення інформаційної безпеки.
Предмет, об’єкт і суб’єкти
інформаційної безпеки. Види інформаційної безпеки. Концепція інформаційної
безпеки держави. Поняття і види інформації, що захищається по законодавству
України. Державна таємниця як особливий вид інформації, що захищається.
Тема № 3. Правові питання захисту інформації з використанням технічних
засобів
Особливості правового регулювання суспільних відносин при
використанні технічних засобів обробки інформації та при розробці
шифрувальних засобів. Правове регулювання захисту інформації в засобах
зв’язку. Правове регулювання використання цифрового підпису і захисту
інформації в системах і засобах електронного документообігу.
Тема № 4. Загрози інформаційній безпеці
Класифікація загроз інформаційній безпеці. Джерела загроз інформаційній
безпеці. Методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки: основні
принципи, система забезпечення, основні фактори і способи. Класифікація загроз
безпеці інформації. Класифікація уразливостей безпеці інформації. Вибір
стратегії зменшення загроз безпеці інформації.
Тема № 5. Юридична відповідальність за порушення правових норм в
галузі інформаційної безпеки
Поняття і види юридичної відповідальності за порушення правових норм в
сфері інформаційної безпеки. Кримінальна відповідальність за порушення
правових норм в сфері інформаційної безпеки. Адміністративна відповідальність
за порушення правових норм в сфері інформаційної безпеки. Особливості
юридичної відповідальності за порушення правових норм інформаційної безпеки
в галузі трудових норм і цивільно-правових відносин.
Тема № 6. Загальна характеристика каналів витоку інформації
Відкриті джерела інформації. Напрями одержання відкритого доступу до
конфіденційної інформації. Етапи аналітичної роботи з інформацією:
інтерпретація інформації, виділення сторонньої інформації, оцінка інформації,
побудова попередніх версій, вивчення потреби в додатковій уточнюючій
інформації, підготовка аналітичних звітів. Технічні канали витоку інформації.
Поняття та класифікація технічних каналів витоку інформації (ТКВІ). Акустичні
канали витоку інформації. Канали витоку інформації за рахунок побічних
електромагнітних випромінювань і наведень ((ПЕМВН) засобів електроннообчислювальної техніки.

Тема № 7. Методи та засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Загальна характеристика загальних вимог безпеки. Класи функціональних
вимог безпеки: аудит, захист інформації, ідентифікація та автентифікація,
керування безпекою, контроль доступу до системи, контроль за використанням
ресурсів, конфіденційність роботи в системі, криптографія, надійність засобів
захисту. Загальна характеристика вимог гарантій безпеки.
Тема № 8. Основи управління інформаційною безпекою
Стандарти менеджменту інформаційної безпеки ти їх основні положення.
Політика інформаційної безпеки організації. Концепція інформаційної безпеки
організації. Основні правила інформаційної безпеки організації. Правила
розмежування доступу користувачів та процесів до ресурсів інформаційної
сфери організації.
Тема № 9. Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки
Правові методи забезпечення інформаційної безпеки. Організаційнотехнічні методи забезпечення інформаційної безпеки. Економічні методи
забезпечення інформаційної безпеки. Забезпечення інформаційної безпеки у
загальнодержавних і телекомунікаційних системах. Забезпечення інформаційної
безпеки у правоохоронній та судових сферах.
Тема № 10. Основні відомості про кібербезпеку. Засадничі принципи
боротьби з кіберзлочинністю
Терміни та визначення. Принципи безпеки. Об’єкти та суб’єкти боротьби з
кіберзлочинністю. Організаційно-правові засади боротьби з кіберзлочинністю.
Тема № 11. Методи боротьби з кіберзлочинністю в Україні.
Міжнародний досвід боротьби з кіберзлочинністю. Розслідування
інцидентів порушення комп’ютерної безпеки у приватних компаніях.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1. Інформаційна безпека: поняття, структура, зміст.
2. Державна політика України в сфері інформатизації та інформаційної
безпеки особистості, суспільства, держави, сучасних автоматизованих і
телекомунікаційних систем.
3. Класифікація та структура нормативних правових актів в сфері
інформаційної безпеки України.
4. Міжнародне законодавство в сфері захисту інформації.
5. Визначення інформаційної безпеки.
6. Предмет, об’єкт і суб’єкти інформаційної безпеки. Види інформаційної
безпеки.
7. Концепція інформаційної безпеки держави.
8. Поняття і види інформації, що захищається по законодавству України.
9. Державна таємниця як особливий інформації, що захищається.
10.Особливості правового регулювання суспільних відносин при
використанні технічних засобів обробки інформації та при розробці
шифрувальних засобів.
11.Правове регулювання захисту інформації в засобах зв’язку.
12.Правове регулювання використання цифрового підпису і захисту
інформації в системах і засобах електронного документообігу.
13.Класифікація загроз інформаційній безпеці.
14.Ієрархічна класифікація загроз інформаційній безпеці.
15.Джерела загроз інформаційній безпеці особистості.
16.Джерела загроз інформаційній безпеці суспільства.
17.Джерела загроз інформаційній безпеці держави.
18.Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки.
19.Система забезпечення інформаційної безпеки. Держави.
20.Основні форми і способи забезпечення інформаційної безпеки держави.
21.Методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки: основні
принципи, система забезпечення, основні фактори і способи.
22.Класифікація загроз безпеці інформації.
23.Ранжування джерел загроз безпеці інформації.
24.Методи ранжування загроз безпеці інформаації.
25.Класифікація уразливостей безпеці інформації.
26.Ранжування уразливостей.
27.Класифікація актуальних загроз безпеці інформації.
28.Вибір стратегії зменшення загроз безпеці інформації.
29.Поняття і види юридичної відповідальності за порушення правових
норм в сфері інформаційної безпеки.
30.Кримінальна відповідальність за порушення правових норм в сфері
інформаційної безпеки.
31.Адміністративна відповідальність за порушення правових норм в сфері
інформаційної безпеки.

32.Особливості юридичної відповідальності за порушення правових норм
інформаційної безпеки в сфері трудових норм і цивільно-правових відносин.
33.Технічні канали витоку інформації.
34.Поняття та класифікація технічних каналів витоку інформації (ТКВІ).
35.Акустичні канали витоку інформації.
36.Канали витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних
випромінювань і наведень ((ПЕМВН) засобів електронно-обчислювальної
техніки.
37.Основні поняття про стандарти інформаційної безпеки.
38.Основні положення загальних критеріїв безпеки інформаційних
технологій.
39.Критерії безпеки комп’ютерних систем.
40.Європейські критерії безпеки інформаційних технологій.
41.Федеральні критерії інформаційних технологій.
42.Канадські критерії інформаційних технологій.
43.Загальна характеристика організаційних методів захисту інформації в
комп’ютерних системах.
44.Захист інформації в комп’ютерних системах від випадкових загроз.
45.Методи і засоби захисту від електромагнітних випромінювань і
наводок.
46.Захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого
доступу.
47.Комп’ютерні віруси і методи боротьби з ними.
48.Захист інформації в розподілених системах.
49.Концепція організації захищених комп’ютерних систем.
50.Етапи створення комплексної системи захисту комп’ютерних систем.
51.Науково-дослідницька розробка комплексної системи захисту
інформації.
52.Вибір показників ефективності та критеріїв оптимальності комплексної
системи захисту інформації.
53.Створення організаційної структури комплексної системи захисту
інформації.
54.Організація функціонування комплексних систем захисту інформації.
55.Правові методи забезпечення інформаційної безпеки.
56.Організаційно-технічні методи забезпечення інформаційної безпеки.
57.Економічні методи забезпечення інформаційної безпеки.
58.Забезпечення інформаційної безпеки у загальнодержавних і
телекомунікаційних системах.
59.Забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній та судових
сферах.
60.Технічна експлуатація комплексних систем захисту інформації.
61.Поняття та способи вчинення кіберзлочинів.
62.Нормативно-правова база боротьби з кіберзлочинністю.
63.Суб’єкти боротьби з кіберзлочинністю.
64.Завдання підрозділів боротьби з кіберзлочинністю.

65.Функції підрозділів боротьби з кіберзлочинністю.
66.Типові схеми здійснення кіберзлочинів.
67.Визначення поняття «кіберпростір», його ознаки.
68.Вчинення злочинів через кіберпростір.
69.Питання визначення компетенції правоохоронних органів у
кіберпросторі.
70.Шляхи конвергенції організованої злочинності та кіберпростору.
71.Цілодобова мережа для здійснення контактів з метою надання негайної
допомоги для розслідування або переслідування стосовно кримінальних
правопорушень, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними, або з метою
збирання доказів у електронній формі, що стосуються кримінального
правопорушення.
72.Український досвід регулювання питання здійснення оперативнорозшукових заходів шляхом використання кіберпростору.
73.Органи боротьби з кіберзлочинністю в різних країнах.
74.Боротьба зі злочинністю з використанням комп’ютерних технологій у
російському законодавстві та в теорії оперативно-розшукової діяльності.
75.Інструменти здійснення оперативно-розшукових заходів через
кіберпростір у США.
76.Зміст онлайнової секретної операції в США.
77.Правила онлайнових розслідувань США.
78.Боротьба з кіберзлочинністю у ФРН та загальний порядок здійснення
проникнення за допомогою технічних засобів у інформаційно-технічні системи,
що використовуються підозрюваним.
79.Використання комп’ютерних технологій в оперативно-розшуковій
діяльності Великої Британії та КНР.
80.Службові розслідування інцидентів порушення комп’ютерної безпеки у
приватних компаніях.

