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1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «ІТ та кібербезпека» є 

розвиток професійних компетентностей майбутнього магістра з права у 

галузі інформаційних технологій, зокрема, розвиток системи знань про 

методи обробки інформації, умінь використовувати ІТ у професійній 

діяльності, формування навичок роботи у хмарі та уявлень про форми і 

методи захисту інформації.

2. Передумови для вивчення дисципліни
Опанування дисциплінами та їх окремими розділами:

- Інформаційно-комунікаційні технології

3. Результати навчання за дисципліною
Знання:
Знання актуальних проблем розвитку ІТ- 
технологій у галузі права.
Знання про методи обробки інформації, форми і 
методи захисту інформації.
Знання про кіберпростір, кібербезпеку і 
кіберзлочинність.

ПРН-1. Визначати вагомість та 
переконливість аргументів в оцінці 
заздалегідь невідомих умов та 
обставин.
Здійснювати синтез відповідних 
концепцій і доктринальних положень 
публічної політики у контексті 
аналізованої проблеми і 
демонструвати власне бачення 
шляхів її розв’язання.
Проводити збір і інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел.
Формулювати власні обґрунтовані 
судження на основі аналізу відомої 
проблеми.
Давати короткий висновок щодо 
окремих проблем з достатньою 
обгрунтованістю.
Оцінювати недоліки і переваги 
аргументів, аналізуючи відому 
проблему.
Здатність демонструвати знання 
фундаментальних і прикладних 
дисциплін магістратури.

Уміння:
Уміння обробляти інформацію у галузі права
Уміння використовувати методи аналізу й захисту 
інформації у кіберпросторі.
Уміння використовувати інформаційні технології, 
у тому числі Web, для підтримки професійної 
діяльності, зокрема для подання, редагування, 
збереження та перетворення текстової, числової, 
графічної, звукової та відео інформації, розробки 
власних електронних ресурсів.
Уміння використовувати спеціалізоване програмне 
забезпечення в галузі права.
Комунікація:
Здатність до спілкування у кіберпросторі, 
критичної оцінки ресурсів та впливів соціальних 
мереж на свідомість людини
Здатність використовувати кіберпростір для 
організації безпечного професійного спілкування
Знання:
Знання основних електронних ресурсів у галузі 
права та кібербезпеки.
Знання про методи обробки інформації, форми і

ПРН-2. Давати оцінку чинним 
нормативно-правовим актам, 
виявляти колізії та прогалини у 
правовому регулюванні.
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методи захисту інформації._____________________
Уміння:
Уміння обробляти інформацію у галузі права
Уміння використовувати методи аналізу й захисту 
інформації.
Уміння використовувати інформаційні технології, 
у тому числі Web, для підтримки професійної 
діяльності.___________________________________
Комунікація:
Здатність використовувати кіберпростір для 
організації безпечного професійного спілкування

Знання:
Знання про кіберпростір, кібербезпеку і 
кіберзлочинність._____________________________
Уміння:
Уміння обробляти інформацію у галузі права
Уміння використовувати методи аналізу й захисту 
інформації.________________
Комунікація:
Здатність до спілкування 
критичної оцінки ресурсів та 
мереж на свідомість людини 
Здатність використовувати 
організації безпечного професійного спілкування

у кіберпросторі, 
впливів соціальних

кіберпростір для

Знання:
Знання про методи обробки інформації, форми і 
методи захисту інформації.
Знання про соціальну інженерію________________
Уміння:
Уміння обробляти інформацію у галузі права 
Уміння використовувати інформаційні технології, 
у тому числі Web, для підтримки професійної 
діяльності, зокрема для подання, редагування, 
збереження та перетворення текстової, числової, 
графічної, звукової та відео інформації, розробки 
власних електронних ресурсів.
Уміння використовувати спеціалізоване програмне 
забезпечення в галузі права.____________________
Комунікація:
Здатність до спілкування у кіберпросторі, 
критичної оцінки ресурсів та впливів соціальних 
мереж на свідомість людини

Здатність до самостійної науково- 
дослідницької діяльності (аналіз, 
зіставлення, систематизація, 
абстрагування, моделювання, 
перевірка достовірності даних, 
прийняття рішень тощо), готовність 
використовувати нові ідеї. 
Здійснювати керівництво 
дослідженнями в сфері держави і 
права.
Виявляти потреби і прогнозувати 
наслідки в правовому регулюванні. 
Використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для засвоєння 
складних питань з певної теми._____
ГІРН-3. Здатність логічно, 
аргументовано та чітко будувати 
усну й письмову мову, 
використовувати навички публічного 
мовлення, ведення дискусії і 
полеміки, правильно вживаючи 
правничу термінологію.
Викладати матеріал з певної 
проблематики таким чином, щоб 
розкрити зміст основних питань. 
Відтворювати зміст, демонструючи 
розуміння з професійних та 
суспільних тем.
Здатність надавати консультації з 
питань, що входять до компетенції 
юриста._________________________
ПРН-5. Належно використовувати 
цифрову і статистичну інформацію, 
отриману з першоджерел та 
вторинних джерел для своєї 
професійної діяльності.
Вільно використовувати для 
професійної діяльності доступні 
інформаційні технології і бази даних. 
Користуватися комп’ютерними 
програмами у межах стандартного 
програмного забезпечення з 
використанням електронних 
таблиць, графіків та інших 
можливостей.
Працювати в групі як учасник, 
формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи.
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4. Критерії оцінювання результатів навчання
К-сть 
балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

90-100

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань, вільно самостійно та аргументовано 
користується теоретичними знаннями та отриманим практичним досвідом під 
час усних виступів; застосовує знання при виконанні Практичних завдань, 
може пояснити хід виконання Практичних робіт, аргументувати ефективність 
шляху їх виконання. Правильно вирішує тестові завдання у межах понад 90%. 
Студент демонструє у наявності результати виконання всіх видів навчальної 
роботи, передбачених робочою програмою.

82-89

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обгрунтовано його викладає 
під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань, виконує Практичні роботи, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу. При викладанні деяких питань не вистачає достатньої 
глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності 
та незначні помилки. Правильно вирішує більшість тестових завдань, що 
становить від 82 до 90%. Практичні роботи виконує у повному обсязі

74-81

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 
усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, ознайомлений з основними джерелами, 
допускає суттєві неточності та помилки. Правильно вирішує частину тестових 
завдань, що становлять від 74 до 81%. Практичні роботи виконує у повному 
обсязі

64-73

Вільно володіє матеріалом лекцій, але не може навести власних прикладів, не 
може пояснити процес виконання лабораторної роботи у формалізованому 
вигляді. Може виконати основні дії з об’єктами програмного засобу. 
Фрагментарно, поверхово без аргументації та обгрунтування відповідає на 
запитання, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та Практичні 
роботи виконує з суттєвими неточностями, правильно відповідає на тестові 
запитання у межах від 64 до 73%. Практичних робіт виконує та захищає понад 
64%.

60-63

Володіє матеріалом лекцій, не виявляє додаткове опанування та розширення 
знань. Знає основні поняття, відчуває труднощі у наведенні прикладів, 
аргументації положень, поясненні процесі та функцій програмних засобів. 
Тестові завдання та Практичні роботи виконує у межах від 60 до 63%

35-59

Студент не володіє теоретичним матеріалом з дисципліни, виконує прості 
практичні дії у програмних засобах, може пояснити структуру та дії з 
об’єктами. Допускає суттєві помилки, не може пояснити алгоритмічний підхід 
до розв’язування практичного завдання. Практичні роботи та тестування 
виконує у межах 36-59%

1-34

Студент не володіє теоретичним матеріалом. Виконання практичних завдань 
викликають значні труднощі, неправильно вибирає відповідний програмний 
засіб для опрацювання даних. Тестування та Практичні роботи виконує у межах 
від 0- до 35%
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Розподіл балів

Поточний контроль Самостійна 
робота

Сума
ГІідсум 
ковий 
(залік)

Загальна 
сума

РОЗ ДІЛІ РОЗДІЛ 2
75 25 100ТТ1 ТТ2 ТТЗ ТТ4 ТТ5

25
10 10 10 10 10

НІ кала оцінювання: національна та ЕСТ8
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка ЕСЗЪ
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту 
(роботи), практики

90-100 А відмінно
82 - 89 В добре74-81 С
64-73 О задовільно60-63 Е

35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного 
складання

1 - 34 Б незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання

Студент протягом семестру виконує практичні роботи, усно захищає 
практичні роботи, бере участь у тестових опитуваннях, есе, виконує 

індивідуальну роботу. Наприкінці студент здає залік.

6. Програма навчальної дисципліни
6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Кіберпростір, кібербезпека та кібертероризм: поняття і визначення

Тема 1: Кіберпростір і кібербезпека як головні ознаки нової інформаційної 

цивілізації.
Тема 2: Заходи України із забезпечення кібербезпеки національної інфосфери 

та протидії проявам кіберзлочинності
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Розділ 2. Соціотехнічна безпека: проблемні аспекти

Тема 3: Особливості захисту сучасної інфосфери в умовах стороннього 

кібернетичного впливу

Тема 4: Соціальний фактор у проблемі забезпечення інформаційної і 

кібербезпеки.

Тема 5: Соціальна інженерія як метод розвідки. Моніторинг соціальних 

мереж — цілі та способи реалізації захисту.

6.2. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

У
с ь

ог
о

у тому числі

У
сь

ог
о

у тому числі
Л

ек
ці

ї

П
ра

кт
.

Л
аб

ор
.

К
он

е.

С
ам

ос
т.

р

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

Л
аб

ор
.

К
он

е.

С
ам

ос
т.

р

Розділ 1. Кіберпростір, кібербезпека та кібертероризм: поняття і визначення
Тема 1: Кіберпростір і 
кібербезпека — головні ознаки 
нової інформаційної
цивілізації.

16 4 2 10 22 2 20

Тема 2: Заходи України із 
забезпечення кібербезпеки
національної інфосфери та 
протидії проявам
кіберзлочинності

14 2 2 10 17 2 15

Розділ 2. Соціотехнічна безпека: проблемні аспекти
Тема 3: Особливості захисту 
сучасної інфосфери в умовах 
стороннього кібернетичного
впливу

24 2 2 20 17 2 15

Тема 4: Соціальний фактор у 
проблемі забезпечення
інформаційної і кібербезпеки.

24 4 20 17 2 15

Тема 5 : Соціальна інженерія як 
метод розвідки. Моніторинг 
соціальних мереж — цілі та 
способи реалізації захисту.

12 2 4 6 17 17

Усього годин 90 14 10 66 82 4 4 82
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6.3. Теми лекційних занять

№ 
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна 
форма

Заочна 
форма

1 Кібергіростір і кібербезпека — головні ознаки нової 
інформаційної цивілізації.

4 2

2 Заходи України із забезпечення кібербезпеки національної 
інфосфери та протидії проявам кіберзлочинності

2

3 Особливості захисту сучасної інфосфери в умовах 
стороннього кібернетичного впливу

2 2

4 Соціальний фактор у проблемі забезпечення інформаційної і 
кібербезпеки.

4

5 Соціальна інженерія як метод розвідки. Моніторинг 
соціальних мереж — цілі та способи реалізації захисту.

2

Усього годин 14 4

6.4. Теми практичних занять

№ Назва теми
Кількість годин

Денна 
форма

Заочна 
форма

1 Заходи України із забезпечення кібербезпеки 
інфосфери та протидії проявам кіберзлочинності

національної 2 2

2 Загрози соціального інжинірингу 4
3 Загрози з використанням електронної пошти (e-mail) 2 2
4 Загрози при використанні телефонного зв’язку 2

Усього годин 10 4

6.5. Самостійна робота
№ 
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна 
форма

Заочна 
форма

1 Інциденти у сфері високих технологій: характерні ознаки та 
проблемні аспекти. Процедура обрання раціонального варіанта 
реагування на кібернетичні втручання і загрози

10 20

2 Кібератаки та кібертероризм: поняття і визначення. Особливості 
реалізації атак і заходи з послаблення

10 15

3 Поняття соціотехнічної системи та її властивостей. 20 15
4 Загрози з використанням електронної пошти (e-mail) 20 15
5 Загрози при використанні телефонного зв’язку 6 17

Усього годин 66 82

6.6. Індивідуальні завдання
Навчання Cyber Storm та Cyber Europe: мета, хід і результати
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7. Рекомендовані джерела інформації
Основні

1. Бурячок В. Л. Завдання, форми та способи ведення воєн у кібернетичному 
просторі І В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. О. Хорошко // Наука і оборона. - 
2011.-№ 3. - С. 35-42.

2. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 
від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII

3. Гвильдис, Е. А. Человеческий фактор в проблеме обеспечения 
информационной безопасности компании: сб. науч. тр. - К.: НАУ, 2007. - 
С. 166-171. («Защита информации»).

4. Грищук, Р. В. Теоретичні основи моделювання процесів нападу на 
інформацію методами теорій диференціальних ігор та диференціальних 
перетворень: монографія / Р.В.Грищук. - Житомир: Рута, 2010. - 280 с.

5. Обґрунтування вибору раціональної системи електронного документообігу 
для державних структур спеціального призначення / В.Л. Бурячок, 
Л.В. Бурячок, Т.Я. Костюк // Вісник воєнної розвідки. - 2011. - 24. - С.67- 
74.

6. Эйдман, И. В. Свободный человек в мире социальных сетей. Каким будет 
новое глобальное интернет-общество [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://www.vremya.ru/2008/22/4 /197454.html

Інформаційні ресурси
1. A General Framework for Formal Notions of «Secure» Systems— B. 

Pfitzmann, M. Waidner, Hildesheimer Informatik-Berichte
2. Advanced Malware Cleaning - PowerPoint презентація присвячена

шкідливим програмним засобам та боротьбі з ними з використанням 
безкоштовного програмного забезпечення Sysintemals. /
https://www. microsoft. com/uk-ua/?videoid=3 59

3. NASA Mariner 1NSSDC ID: MARINl/ https://docs.microsoft.com/en-us/
4. Огляд різноманітних шкідливих програмних засобів/ Viruslist.com
5. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України./ 

www.dsszzi.gov.ua.
6. Електронний журнал науково-дослідного інституту інформатики і 

права/h ttp://ippi.org.ua/jpage/45
7. Моделювання інформаційно-психологічних операцій в соціотехнічних 

системах http://antibotan.com/file.html7work id=528730
8. Стаття 361-1 Карного Кодексу України. Створення з метою використання,

розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а 
також їх розповсюдження або збут / Електронний
https://web.archive.org/web/20080228124933

9. Українська антивірусна лабораторія. / Єдиний український розробник 
інноваційних технологій кіберзахисту/ https://zillya.ua/antivirusna- 
laboratoriya

http://www.vremya.ru/2008/22/4
https://www
https://docs.microsoft.com/en-us/
Viruslist.com
http://www.dsszzi.gov.ua
h_ttp://ippi.org.ua/jpage/45
http://antibotan.com/file.html7work_id=528730
https://web.archive.org/web/20080228124933
https://zillya.ua/antivirusna-laboratoriya
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8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна

1. Мультимедійні аудиторії (лекції)
2. Комп’ютерний клас зі встановленою ОС і браузером
3. Власні мобільні пристрої (планшети, телефони)
4. Доступ до мережі Інтернет через Wi-Fi


