
 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ" 

Спеціальність: 255  Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25  Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2,5 кредити /75 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність 

організаційних принципів, форм, методів та засобів захисту 

інформації; принципів  побудови та основних положень 

відомчих керівних документів з конкретного напрямку захисту 

інформації з обмеженим доступом; напрямків організаційно-

правової діяльності у державі в цій галузі, стану і перспектив 

удосконалення нормативно-правової бази; методик перевірок та 

контролю окремих питань охорони інформації з обмеженим 

доступом. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування базових 

знань та сукупності вмінь, необхідних для застосування 

механізмів обґрунтування організаційно-інформаційного захисту 

об’єктів заданого рівня захищеності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіння навичками використовувати  професійні профільовані 

знання в галузі методів та засобів контролю витоку інформації, 

для організації функціонування системи здобуття інформації. 

Володіння навичками у сфері організації захисту інформації з 

обмеженим доступом та автоматизація її обробки в оперативно-

технічних підрозділах розвідки Збройних Сил України та інших 

військових формуваннях утворених відповідно до законодавства 

України 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність використовувати професійні профільовані знання в 

галузі методів та засобів контролю витоку інформації, для 

організації функціонування системи здобуття інформації. 

Знання та розуміння у сфері організації захисту інформації з 

обмеженим доступом та автоматизація її обробки в оперативно-



 

 

технічних підрозділах розвідки Збройних Сил України та інших 

військових формуваннях утворених відповідно до законодавства 

України. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: Змістовий модуль 1. Система 

діючих нормативно-правових документів з питань охорони 

інформації з обмеженим доступом. 

Система діючих нормативно-правових актів з питань охорони 

інформації з обмеженим доступом. Основні терміни та 

визначення в галузі охорони  інформації в Україні. 
Змістовий модуль 2. Нормативні документи, що встановлюють 

єдині вимоги щодо виготовлення, обліку та поводження з 

матеріальними носіями секретної інформації.  

Надання, переоформлення та скасування допуску громадян до 

державної таємниці. Надання доступу до державної таємниці. 

Визначення ступеня секретності матеріального носія інформації. 

Порядок складання, оформлення та друкування секретних 

документів. Обов’язки та обмеження прав громадян України 

яким надано допуск та доступ до державної таємниці та 

відповідальність за їх порушення. Порядок відправлення 

секретних документів Порядок поводження з матеріальними 

носіями секретної інформації. Особливості обліку, зберігання та 

поводження з МНСІ в бойових (польових) умовах. Забезпечення 

режиму секретності у зв’язку з виїздом  до іноземних держав 

громадян, яким надано чи було надано допуск і доступ до 

державної таємниці та під час міжнародного співробітництва. 

Змістовий модуль 3. Нормативні документи, що встановлюють 

вимоги з технічного захисту інформації. 

Концептуальні положення  технічного захисту інформації в 

Україні. Нормативно-правові документів в галузі технічного 

захисту інформації. Види, джерела та носії інформації, що 

підлягають захисту. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія. 

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Відсутні 

Пореквізити Методи та засоби захисту інформації, основи інформаційної 

безпеки 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

1. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 р. 

2. Закон України "Про державну таємницю" від 21.09.99 р. 

3. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих 

системах" від 05.07.94 р. 

4. Постанова КМУ від 8 жовтня 1997 року N 1126 "Концепція 

технічного захисту інформації в Україні". 

5. Порядок організації та забезпечення режиму секретності в 

державних органах, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого 



 

 

 

 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 №939 (зі 

змінами). 

6. Інструкція з діловодства у ЗС України затверджена наказом 

НГШ ЗС України від 07..04.2017 року № 124 

7. Богданов В.В., Волков О.В., Жук О.В., Мартинюк В.В. Методи 

та засоби інженерно-технічного захисту інформації. Навчальний 

посібник. – К.: ВІТІ ДУТ, 2014. – 472 с. 

8.  Положення  про технічний захист інформації в Україні. 

9.  ЗВДТ – 05. 

10. Перелік відомостей ЗС України, що становлять службову 

інформацію затверджений наказом НГШ від 23.11.2017 №408 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів 

Факультет Факультет бойового застосування систем управління та зв’язку 

Викладач(і) МАКАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Посада: Старший викладач кафедри  

Тел.: (044) 256-23-25 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: - 

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 273 каб. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри       Ігор ПАНЧЕНКО  

 

 

Розробник         Олександр МАКАРЕНКО 

 

 


