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Навчальний курс «COBIT» 

Версія: 2021-07-06 

Автор: Гліб Пахаренко 

Тривалість: 1 день 

Навчальний курс “COBIT” надає учасниками можливість отримати широкий обсяг 

знань щодо керування інформаційними технологіями в організації. Вони отримають  

всі необхідні навички для вирішення складних задач і знання наступних областей: 

• продукти з родини COBIT 

• впровадження COBIT 

• фактори COBIT 

• оцінка зрілості впровадження COBIT. 

Навчальний курс включає практичні індивідуальні та групові заняття, які дозволять 

одразу застосувати надбані знання. Тренінг адаптований для аудиторії із різнем 

ступенем початкових знань. Отриманий після тренінгу досвід обов’язково збільшить 

цінність слухачів для їх організацій та їх впевненість у власних професійних навичках. 

Навчальний курс призначений для: 

• керівників ІТ 

• ІТ аудиторів 

• ризик-менеджерів 

• спеціалістів з комплаєнс 

• керівників інформаційної безпеки. 

Програма навчального курсу «COBIT» 

1. COBIT та споріднені продукти 

1.1. Книги COBIT 

1.2. Переклади COBIT 

1.3. Зв’язок між діючою версією COBIT та COBIT 5, Risk IT, ValIT та іншими  

минулими наробками ISACA  

1.4. COBIT для інформаційної безпеки 

1.5. COBIT для керування ризиками 

1.6. COBIT для перевірки відповідності 

1.7. Методологія NIST з кібер-безпеки  

2. Фактори COBIT в деталях 

2.1. Принципи COBIT 

2.2. Людський фактор 

2.3. Фактор процесів 

2.4. Фактор інформації 

2.5. Фактор інфраструктури 

2.6. Культура та етика 

2.7. Організаційні структури 

2.8. Нормативні документи 

2.9. Інші фактори 

3. Впровадження COBIT 

3.1. Знаходження та визначення засад і підґрунтя для впровадження 

3.2. Показники ІТ та бізнес діяльності 

3.3. Створення бізнес обґрунтування 

3.4. Постановка цілей проекту 

3.5. Ролі в команді впровадження 

3.6. Комунікації в процесі змін 

3.7. Керуваннями ризиками впровадження, спротивом та інерцією 

4. Оцінка впровадження COBIT 

4.1. COBIT Assessor Guide в деталях 
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4.2. Еталона модель процесів 

4.3. Початок оцінювання 

4.4. Межі оцінювання 

4.5. Комунікації в команді 

4.6. Збір даних 

4.7. Оцінка процесів 

4.8. Звітність 

4.9. Самостійне оцінювання 

mailto:sales@pakurity.com
https://pakurity.com/

