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Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (а також за 

розкладом консультацій кафедри). 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/course/proektuvannia-informatsiynykh-system-bezpeky 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна “Проектування інформаційних систем безпеки” є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 125 – кібербезпека для освітньої програми 

Кібербезпека, яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Опанування дисципліни спрямовано на вивчення теорії та методів 

проектування інформаційних систем безпеки з метою розв'язування 

прикладних задач та створення надійних систем ІБ; формування навичок 

розробки політик безпеки інформаційних систем на різних її ієрархічних 

рівнях; а також сприяє розробці механізмів контролю доступу та аналізу 

безпеки. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вибіркової дисципліни є формування у студентів теоретичних знань 

та практичних навичок у галузі проектування інформаційних систем 

безпеки з використанням сучасних методів, засобів та технологій створення 

інформаційних систем безпеки під час розробки, налагодження та 

експлуатації інформаційних систем. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Bishop, M. Computer security: art and science / M. Bishop. 2nd ed. — 

Addison-Wesley Professional, 2018. — 2865 p.  

2. Developing Information Systems: Practical guidance for IT professionals 

/  Pete Thompson, Debra Paul, Alan Paul, Lynda Girvan, Julian Cox, Tahir 

Ahmed, James Cadle. - BCS Learning & Development Limited, 2014. – 320 

p.  

3. Шаховська Н. Б., Литвин В. В. Проектування інформаційних систем: 

навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2011. – 380 с. 

4. Хорошко В.О. Проєктування комплексних систем захисту інформації: 

підручник /В.О. Хорошко, І.М. Павлов, Ю.Я. Бобало, В.Б. Дудикевич, 

І.Р. Опірський, Л.Т. Пархуць. – Львів: Видавництво Львівська 

політехніка, 2020. – 320 с. 
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5. Остапов С.Е. Технології захисту інфориації /Остапов С.Е., Євсеєв С.П., 

Король О.Г. – Чернівці: Видавничий дом «РОДОВІД». 2014. - 428 с.  

Допоміжна 

6. Bourgeois, D. T. Information Systems for Business and Beyond [Electronic 

resource] / D. T. Bourgeois. – Access mode: 

https://opentextbook.site/exports/ISBB-2019.pdf 

7.  Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах 

[Текст] навчальний посібник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2013. – 234 с. 

8. Інформаційні системи в економіці : навч. посібник / Пономаренко В. С., 

Золотарьова І. О., Бутова Р. К. та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 176 с. 

9. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навчальний посібник / 

В.С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова та ін. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2011. – 484 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

10. Cisco Systems, Inc. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт компанії 

Cisco Systems - Режим доступу : http://cisco.com 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 56 год., з них 28 год. лек-

цій та 28 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 64 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

знати:  

˗ основні види та процедури обробки інформації, моделі та методи 

вирішення завдань обробки інформації;  

˗ основні платформи для створення, виконання та управління 

інформаційною системою безпеки;  

˗ основні процеси управління проектом розробки;  

˗ основні моделі побудови інформаційних систем безпеки, їх структуру, 

особливості та сфери застосування;  

˗ методи та засоби проектування, розробки та тестування інформаційних 

систем безпеки;  

˗ систему стандартизації, сертифікації та систему забезпечення якості 

продукції; 

 вміти:  

˗ здійснювати постановку завдань із обробки інформації; 

˗ проводити аналіз предметної галузі; 

˗ здійснювати вибір моделі та засоби побудови інформаційної системи 

безпеки та програмних засобів; 

˗ використовувати алгоритми обробки інформації для різних програм, що 

здійснюють захист та шифрування; 

˗ вирішувати прикладні питання програмування та мови сценаріїв для 

створення програм безпеки; 

˗ створювати та керувати проектом з розробки інформаційної системи 

безпеки; 

˗ проектувати та розробляти систему за заданими вимогам та 

специфікаціям. 

 

Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, 

ЗК 2, ЗК 4, ЗК 5, ФК 2,  ФК 3, ФК 8, ФК 10, ФК 12  та програмних 

результатів навчання: ПРН 13, ПРН 16, ПРН 20, ПРН 21, ПРН 22, ПРН 25, 

ПРН 29, ПРН 32 ПРН 35, ПРН 39, ПРН 40, ПРН 41, ПРН 44, ПРН 46. 

Ключові слова Інформаційна система, безпека, принципи безпечного проектування, 

гарантія безпеки, дезактивація, формальні методи, системи верифікації. 

Політика безпеки, цілісність, конфіденційність, доступність, модель Белла-



Лападулі, модель Біби, модель захисту грантів, тупик, механізм контролю 

доступу, список контролю доступу. TCSEC, крадіжка, змова. 

Формат курсу Очний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми  Кількість годин 

Лекції Лаб. роб. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти проектування інформаційних 

систем безпеки 

Тема 1. Основи комп’ютерної безпеки 2  

Тема 2. Матриця контролю доступу 2 4 

Тема 3. Основні етапи побудови системи безпеки 2 - 

Тема 4. Політики безпеки, конфіденційності та 

цілісності 
2 - 

Тема 5. Гібридна політика та політика доступності 2 4 

Тема 6. Проектування системи безпеки: криптографія 2 - 

Змістовий модуль 2. Моделювання захищених інформаційних систем 

Тема 7. Принципи проектування системи безпеки 2 - 

Тема 8. Розробка механізмів контролю доступу 2 4 

Тема 9. Забезпечення безпеки 2 2 

Тема 10 Оцінка системи безпеки та аудит системи 

безпеки 
2 4 

Тема 11. Безпека комп’ютерної мережі 2 - 

Тема 12. Безпека системи та користувача 2 4 

Тема 13. Безпека програмного забезпечення 2 4 

Тема 14. Зловмисне програмне забезпечення, аналіз 

вразливостей та виявлення вторгнення, атаки та реакції 

на них 

2 2 

Разом 28 28 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у кінці 8 семестру 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції 

Модульний контроль. 

Кейс-проект розробки ПП 

Лабораторні роботи. 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. Інтернет ресурси. 

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• модульний контроль, тестування, усне опитування: 100% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 100: 8 практичних робіт (80 балів), 

кейс-проект (10 балів), модульний тест (10 балів). 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-

чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 



студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 

завдань, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мо-

більними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до  

зіліку. 

1. Принципи проектування систем безпеки.  

2. Принципи безпечного проектування.  

3. Принцип найменшого привілею.  

4. Принцип неполадок пошкоджень.  

5. Принцип економії механізму.  

6. Принцип повної медіації.  

7. Принцип відкритого дизайну.  

8. Принцип поділу привілею.  

9. Принцип найменшого загального механізму.  

10. Принцип найменшого здивування. 

11. Проектування інформаційних систем з гарантією безпеки.  

12. Забезпечення дезактивації та аналізу вимог.  

13. Забезпечення безпеки під час проектування системи та програмного 

забезпечення.  

14. Забезпечення безпеки під час впровадження та інтеграції системи.  

15. Забезпечення безпеки під час експлуатації та обслуговування. 

16. Формальні методи забезпечення безпеки.  

17. Формальні методи перевірки.  

18. Формальне визначення.  

19. Методи ранньої формальної перевірки.  

20. Поточні системи верифікації.  

21. Мови функціонального програмування. 

22. Політика безпеки. Характер політики безпеки.  

23. Види політик безпеки. Роль довіри.  

24. Види контролю доступу. Мови політики.  

25. Наведіть приклад політики комп'ютерної безпеки у академічній мережі. 

26. Політика конфіденційності. Цілі політики конфіденційності.  

27. Модель Белла-Лападулі. Урівноваженість. Суперечка щодо моделі 

Белла-Лападулі.  

28. Політика цілісності. Цілі.  

29. Модель Біби.  

30. Матриця моделі цілісності Ліпнера.  

31. Модель цілісності Кларка-Вілсона.  

32. Моделі довіри. 

33. Політика доступності. Цілі політики доступності.  

34. Тупик. Відмова від моделей обслуговування.  

35. Наведіть приклад доступності та флудінгу у мережі.  



36. Гібридна політика. Модель китайської стіни. Політика безпеки 

клінічних інформаційних систем. Керування доступом на основі ролей.  

37. Механізми контролю доступу. Списки контролю доступу.  

38. Можливості. Замки та ключі. Контроль доступу на основі кільця.  

39. Розширені списки контролю доступу.  

40. Потік інформації. Основи та передумови.  

41. Політика щодо непотрібної інформації.  

42. Статичні та динамічні механізми.  

43. Системи оцінювання безпеки. Цілі формальної оцінки. Вирішення 

оцінки.  

44. Історична перспектива методологій оцінювання.  

45. Аналіз та структура TCSEC.  

46. Вимоги, класи оцінювання та процес оцінки TCSEC.  

47. Міжнародні зусилля та ITSEC. 

48. Розробка політики безпеки комп’ютерної мережі.  

49. Класи даних. Класи користувача.  

50. Доступність. Перевірка узгодженості.  

51. Організація мережі. Аналіз мережевої інфраструктури. У DMZ. 

Запобігання атакам. 

52. Модель захисту грантів (Take-Grant Protection Model, HRU).  

53. Поділ прав. Інтерпретація моделі.  

54. Крадіжка в моделі захисту грантів. Змова. Підсумки. 

55. Закриття прогалини: схема схематичного захисту (Schematic Protection 

Model, SPM).  

56. Посилання предиката. Функція фільтра. Попит та створення операцій.  

57. Аналіз безпеки. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-

шенню курсу. 
 

 


