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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Проектування систем комплексного 

захисту інформації» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки – 

6.170103 «Управління інформаційною безпекою». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Проектування систем 

комплексного захисту інформації» є забезпечення формування знань та вмінь, 

визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, за сукупністю й 

рівнями їхньої сформованості, необхідними для вирішення професійних 

завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки: начальна дисципліна Проектування систем 

комплексного захисту інформації» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як 

«Системи управління базами даних», «Організація баз даних та знань», 

«Технології захисту інформації», «Комп'ютерні мережі»,  «Програмування і 

алгоритмічні мови», «Бази даних та інформаційні системи», «Операційні 

системи». 

 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні 

студентів з науковими, методологічними основами організації комплексної 

системи захисту інформації на підприємстві, аспектами практичної діяльності 

по її розробці, забезпечення функціонування та контролю ефективності. 

 

Завдання вивчення навчальної 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. 

 

Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної програми, 

після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі 

результати навчання: 

 

Знати: 

- сутність методів та засобів комплексної системи захисту інформації (КСЗІ); 

- принципи організації й етапи розроблення КСЗІ; 

- фактори, що впливають на організацію КСЗІ; 

- визначення й завдання комплексу технічного захисту інформації, технічні 

канали витоку інформації.  

- технологічну та організаційну побудову комплексної системи 

захисту інформації; 

- потенційні канали та методи несанкціонованого доступу до 

інформації; 

- методи та засоби захисту інформації; 

- матеріально-технічне та нормативно-методичне забезпечення; 



- зміст концепції побудови комплексної системи захисту інформації; 

- основні положення технічної політики в області забезпечення 

безпеки інформації автоматизованих систем різного класу; 

- формальні моделі безпеки; 

- зміст робіт з організації та основні етапи створення комплексної 

системи захисту інформації;  

- призначення, структуру, зміст управління комплексною системою 

захисту інформації; 

- методи і моделі оцінки ефективності; 

- методи планування функціонування комплексної системи захисту 

інформації. 

 

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. 

 

Досвід: 

- розроблення систем управління інформаційною безпекою та 

комплексних систем захисту інформації. 

- розроблення заходів та технічних засобів захисту 

інформаційних ресурсі, баз даних обмеженого доступу, а також модулі 

або компоненти програмних засобів захисту інформації з обмеженим 

доступом. 

- здатність використовувати професійно-профільні знання, 

уміння й навички для формування систем (органів, підрозділів), що 

забезпечують інформаційну безпеку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години та 4 кредити 

ЄКТС. 

 

 

 



 

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1.1. Основні положення щодо принципів побудови систем 

комплексного захисту інформації.  

Цілі, задачі та принципи побудови комплексної системи захисту 

інформації. Управління безпекою підприємства. Міжнародні стандарти. Цілі 

та задачі захисту інформації в автоматизованих системах. Сучасне 

розуміння методології захисту інформації. 

 

Тема 1.2. Методологічні основи організації комплексної системи 

захисту інформації.  

 

Розробка політики безпеки підприємства. Система управління 

інформаційною безпекою. Вимоги до організаційної та технічної складової 

комплексної системи захисту інформації. Етапи розробки комплексної 

системи захисту інформації.  

 

            Тема 1.3.  Особливості синтезу комплексної системи захисту 

інформації. 

 

Особливості синтезу системи захисту інформації автоматизованої 

системи від несанкціонованого доступу. Методика синтезу системи захисту 

інформації. Оптимальна побудова системи захисту для автоматизованих 

систем. Проектування системи захисту інформації для існуючої 

автоматизованої системи. 

 

Тема 1.4. Концепція побудови комплексної системи захисту 

інформації. 

Зміст концепції побудови комплексної системи захисту інформації. 

Об’єкти захисту. Основні загрози безпеці інформації в автоматизованих 

системах. Методи та засоби забезпечення рівня захищеності інформаційних 

ресурсів.  

 

Тема 1.5. Загальна характеристика задач моделювання комплексної 

системи захисту інформації. 

 

Загальна характеристика задач моделювання комплексної системи 

захисту інформації. Формальні моделі безпеки та їх аналіз. Прикладні 

моделі захисту інформації в автоматизованих системах. Формальна 

побудова моделі захисту. Формалізація моделі безпеки  

 

 



Тема 1.6. Принципи управління системою комплексного захисту 

інформації 

Зміст та цілі управління комплексною системою захисту інформації. 

Принципи управління комплексною системою захисту інформації. 

Структура процесів управління. Основні процеси, функції та задачі 

управління комплексною системою захисту інформації. 

Тема 1.7. Порівняльний аналіз підходів щодо створення систем 

комплексного захисту інформації 

Ймовірнісний підхід. Оціночний підхід. Експериментальний підхід.   

Економічний підхід. 

 

 

 

2. Рекомендована література 

 

 Основна: 

1. Юдін О.К., Корченко О.Г., Конахович В.Г. Захист інформації в мережах 

передачі даних. – К.: Вид-во ТОВ «НВП»ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 716 с. 

2. Юдін О.К., Богуш В.М. Інформаційна безпека держави. – К.: «МК- 

Прес», 2005. – 432 с. 

3. Домарєв В.В., Швець В.А., Шестакова В.В. Організаційне забезпечення 

захисту інформації з обмеженим доступом. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 

2006. – 108 с. 

4. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации. – 

М.: «Академия», 2008. – 336 с. 

5. Дудатьєв А.В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник. – Вінниця: 

УНІВАР-Сум-Вінниця, 2009. – 240 с. 

6. Домарєв В.В., Скворцов С.О. Організація захисту інформації на об’єктах 

державної та підприємницької діяльності. Навчальний посібник. – К.: Вид-во 

Європ. Ун-ту, 2006. – 102 с. 

7. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та 

математичні методи / Інститут проблем національної безпеки; Національна 

академія Служби безпеки України. – К.: 2004. – 472 с. 

 

Додаткова: 

1. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем: Учеб. 

пособие. – М.: «Академия», 2005. – 114 с.. 

2. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных 

системах – М.: Логос; 2001. – 264 с. 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

 

Денна форма навчання – підсумковий модульний контроль, залік в кінці  7 

семестру. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Оцінювання студентів проводяться згідно тематики вивчення дисципліни. 

Ці заходи мають на меті поглибити та закріпити знання, отримані 

студентами на лекціях, лабораторних роботах та в процесі самостійної 

роботи над навчальною та науковою літературою, рекомендованою 

викладачем, а також виробити у тих, хто навчається, уміння пошуку, 

узагальнення та викладання навчального матеріалу.  

Підсумкові бали (оцінки) за кожне заняття вносяться викладачем до 

журналу занять навчальної групи. Одержані ними оцінки за окремі заняття 

враховуються при визначенні підсумкової оцінки (рейтингу) з даної 

навчальної дисципліни. Проводиться поточний контроль (усне та письмове 

опитування), виконання лабораторних завдань, підсумковий письмовий тест, 

залік в кінці 7 семестру.  


