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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, мають 
знати: 

сутність, зміст та основні ознаки ризиків ІБ;
методи,  методики,  програмні  засоби  оцінки  ризиків

інформаційної безпеки в ІТС підприємств, установ, організацій;
міжнародний  досвід  та  особливості  управління  ризиками

інформаційної безпеки в Україні;
можливості новітніх технологій для оптимізації  управлінської

праці в управлінні ризиками інформаційної безпеки;
уміти: 

- забезпечувати неперервність бізнес процесів організації на базі
системи управління інформаційною безпекою,  згідно вітчизняних та
міжнародних  вимог  і  стандартів;  -  забезпечувати  функціонування
системи управління інформаційною та/або кібербезпекою організації на
основі керування інформаційними ризиками,  здійснення процедур їх
кількісної і якісної оцінки;

-  виконувати  впровадження  та  підтримку  систем  виявлення
вторгнень  та  використовувати  комплекси  захисту  для  забезпечення
необхідного  рівня  захищеності  інформації  в  інформаційних,
інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  та  SMART-
системах;  -  аналізувати  ефективність  систем  виявлення  та  протидії
несанкціонованому доступу до ресурсів  і  процесів  в ІТ та SMART-
системах;  -  аналізувати  та  впроваджувати  системи  захисту  від
зловмисних програмних кодів.

Відповідно до ОПП «БІКС» у процесі вивчення ОК передбачається
формування у студентів таких компетентностей: 

фахові
здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої

системи управління інформаційною та/або кібербезпекою.
Ключові слова дані,  захист,  інформація,  ризик,  керування  ризиком,  оцінювання,

моніторинг, сценарій, відмова, невизначеність, правдоподібність
Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовий  модуль  1.  Класичні  поняття  теорії  ризиків  та

сучасні  теоретико–практичні  дослідження  ризиків
інформаційної безпеки

Тема 1. Концепція ризику в діяльності системи та його системний аналіз
Тема 2. Практичні аспекти оцінювання ризиків ІБ та управління ними
Тема 3. Нормативне забезпечення  аналізу та оцінювання ризиків
Тема 4. Стандарти забезпечення  аналізу та оцінювання ризиків

Змістовий модуль 2.  Моделювання і прогнозування ризиків
інформаційної безпеки

Тема 5.  Моделювання і прогнозування  ризиків ІБ та шляхи щодо їх
оптимізації. 

Тема 6. Моделі ризиків та оцінювання їх імовірнісних параметрів



Тема  7.  Економіко-мотиваційний  підхід  оцінювання  імовірнісних
параметрів ризиків

Змістовий модуль 3. Методи реалізації ефективних рішень на
основі аналізу та оцінювання ризиків

Тема 8. Детермінований метод аналізу та оцінювання ризиків втрат
інформаційних ресурсів 

Тема  9.  Метод аналізу ризиків  в  інформаційно-комунікаційних
системах

Тема  10.  Поняття середнього  ризику  при оцінюваннія  ризику
захищеності.

Тема  10.  Економіко-мотиваційний  підхід  оцінювання  імовірнісних
параметрів ризиків

Тема 11. Модель прийняття рішень оцінки ризиків експертними методами
Тема 12.  Методика оцінювання інформаційних ризиків в системі

управління інформаційною безпекою
Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом 

Біографія е-тьютора Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1980
р.  Спеціальність:  «Прикладна  математика».  Кваліфікація:
«Математик».

Науковий  ступінь: кандидат  технічних  наук,  1986  р.  Наукова
спеціальність  05.22.14  «Експлуатація  повітряного  транспорту»).
Тема  дисертації:  «Автоматизація  процесу  оцінки  параметрів
моделей ВС і оптимальне планування тестових режимів польоту».
Вчене звання: немає.

Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Борсуковський Юрій Володимирович 
y  .  borsukovskyi  @  kubg  .  edu  .  ua  

Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Спеціальні методи в системах безпеки», «Стандарти інформаційної
та  кібербезпеки»,  «Теоретичні  аспекти  захищених  інформаційно-
комунікаційних технологій». 

Як навчатися? Студенти опрацьовують теоретичний матеріал лекцій,  підручників,
навчально-методичних посібників  та інших інформаційних джерел,
виконують практичні завдання. 

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних, семінарських і практичних занять.

Навчальні матеріали Комплект  методичних  розробок  лекційних, семінарських  і
практичних  занять;  електронний  навчальний  курс;  методична  та
наукова література

Необхідне устаткування Комп’ютери,  програмне  забезпечення,  підключення  до  мережі
Інтернет 
Центр моделювання та програмування  
Центр дослідження технологій захисту інформаційних ресурсів  
(Контур забезпечення всебічного захисту корпоративної мережі
ESET Enterprise Inspector, Контур захисту інформації в хмарних
сховищах даних від компанії IBM)

Групові/ Індивідуальні Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)



види навчальної 
діяльності 

Практичні заняття  (ознайомчі, підтверджуючі, частково-пошукові,
дослідницькі)
Семінарські  заняття (інтерактивні,  репродуктивні,  проблемно-
прошукові)
Самостійна  робота (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)


