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Опис Забезпечення безпеки інформації у інформаційно-

телекомунікаційних системах здійснюється шляхом 

створення та впровадження комплексних систем захисту 

інформації. 

Метою викладання дисципліни «Проектування систем 

комплексного захисту інформації» є ознайомлення студентів 

з науковими, методологічними основами організації 

комплексної системи захисту інформації на підприємстві, 

аспектами практичної діяльності по її розробці, забезпечення 

функціонування та контролю ефективності. Основна увага 

приділяється вивченню та дослідженню комплексу робіт, які 

мають бути здійснені при проектуванні надійних систем 

комплексного захисту інформації, а саме: 

 обстеження інформаційно-телекомунікаційної 

системи, розробка моделей загроз та порушника і 

формування політики безпеки; 

 розробка та погодження технічного завдання на 

створення КСЗІ; 

 розробка і реалізація проекту комплексної 

системи захисту інформації та введення її в дію; 

 оцінка захищеності інформації та проведення 

державної експертизи КСЗІ. 

 

Задачі вивчення дисципліни 

Головне завдання дисципліни – надати студентам 

знання та основні поняття з основ організації комплексної 

системи захисту інформації. Визначити основні принципи, 

етапи розробки, компоненти, умови розробки, проектування, 

випробування та експлуатації комплексної системи захисту 

інформації. 

В результаті вивчення курсу студент повинен уміти: 

- визначати нормативно-правові аспекти створення КСЗІ, 

основні положення, загальну класифікацію загроз тощо; 

- аналізувати та оцінювати загрози безпеці інформації; 

- визначати методи й засоби захисту інформації; 

- проводити архітектурно-будівельні заходи, методи та 

засоби пасивного й активного захисту, застосовуючи методи та 

засоби виявлення й нейтралізації засобів несанкціонованого 

доступу, методи та засоби захисту інформації в ІТС, методи та 

засоби інженерно-технічних заходів безпеки; 

- організовувати порядок проведення робіт зі створення 

комплексу ТЗІ та порядок проведення робіт із створення КСЗІ. 



Методи викладання: поєднання лекційних занять з 

роботою в комп’ютерній аудиторії. Всі методичні матеріали, 

завдання лабораторних та контрольних робіт тощо 

розташовані на персональному комп’ютері комп’ютерної 

лабораторії навчального закладу та використовуються при 

навчанні. 
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