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дисципліни 

Комплексні системи захисту інформації 

Адреса 
викладання 

дисципліни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 
м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та 
кафедра, за 

якою 
закріплена 
дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики 
Кафедра інформаційних систем 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

12 – інформаційні технології 
125 – кібербезпека 

Викладачі 
дисципліни 

Комар Катерина Вячеславівна 
асистент кафедри інформаційних систем 

Контактна 

інформація 
викладачів 

kateryna.komar@lnu.edu.ua  
Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 260. 
м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації з 
питань 

навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/course/kompleksni-systemy-zakhystu-informatsii 

Інформація про 
дисципліну 

Дисципліна спрямований на формування у студентів професійних 
компетентностей, розвиток системи знань про комплексну взаємодію 
елементів системи та її захисту. 

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Комплексні системи захисту інформації” є вибірковою дис-
ципліною з спеціальності 125 – кібербезпека для освітньої програми 
Кібербезпека, яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних 
навичок у галузі проектування, впровадження та експлуатації комплексних 
систем захисту інформації 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

Основна 
1. Комплексні системи захисту інформації: проектування, 
впровадження, супровід. Збірник лекцій [Електронний ресурс] / 
Гребенніков В.В. // 2015 - Режим доступу:  
2. Яремчук Ю. Є. Комплексні системи захисту інформації: навч. пос. 
[Електронний ресурс] / Ю. Є. Яремчук, П. В. Павловський, В. С. Катаєв, В. 
В. Сінюгін. – Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/41 
yaremchuk _kompleksni_systemy_zahystu_informaciyi/index.html  
Допоміжна  
1. Хошаба О.М. Частина 13: Захист інформації в системах 
електронного урядування / Електронне урядування та електронна 
демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. 
Дрешпака. – К: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 72 с. 
2. Комплекс засобів захисту від НСД в АС класу 1 «Рубіж-РСО» версія 
2 [Електронний ресурс] / ТОВ «Технічний захист інформації» // 2013 - 
Режим доступу: http://tzi.com.ua/rubzh-rso-versya-20.html 
3. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту 
інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. НД ТЗІ 3.7-003-05 
[Електронний ресурс] / Нормативна база Держспецзв’язку // 2015 - Режим 
доступу: http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/ publish/article?art 
id=46074  
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4.  Система захисту інформації «ЛОЗА-1». Програмні засоби 
адміністрування системи. Інструкції. «ТОВ НДІ “Автопром” Київ, 2018». 
5. Комплексні системи захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах: Навчальний посібник / В. Д. Козюра, В. О. 
Хорошко, М. Є. Шелест, Ю. М. Ткач, Я.Ю. Усов. – Ніжин: ФОП Лук’яненко 
В.В., ТПК «Орхідея», 2019. – 144 с. 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 56 год., з них 28 год. лекцій 
та 28 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 64 год. 

Очікувані 
результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 
компетентностей:  

знати:  
- яким чином реалізовувати комплексні системи захисту інформації в 
автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) відповідно 
до вимог нормативно-правових документів; 
- як вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, 
інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 
вміти:  
- вирішувати завдання захисту програм та інформації, що 
обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-
апаратними засобами; 
- давати оцінку результативності якості прийнятих рішень; 
- налаштовувати локальну та групову політики безпеки системи; 
- впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів 
попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту 
інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 
систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем; 
- вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного 
функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з 
використанням процедур резервування згідно встановленої політики 
безпеки; 

Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, 
ЗК 2, ЗК 4, ФК 4,  ФК 7, та програмних результатів навчання: ПРН 14, ПРН 
16, ПРН 26, ПРН 27, ПРН 32, ПРН 34, ПРН 35, ПРН 38, ПРН 40, ПРН 44, 
ПРН 46  

Ключові слова Кібербезпека, кібератака, загроза, вразливість, система захисту 

Формат курсу Очний, дистанційний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми Тема 1. Загальні положення про комплексні системи захисту інформації 
Тема 2. Заходи захисту інформації 
Тема 3. Порядок здійснення захисту інформації на об’єктах інформаційної 
діяльності 
Тема 4. Атестація системи захисту інформації 
Тема 5. Захист інформації від витоку технічними каналами 
Тема 6. Захист інформації під час використання засобів копіювально-
розмножувальної техніки 
Тема 7. Захист інформації в комп'ютерній системі підприємства 
Тема 8. Захист державних інформаційних ресурсів в інформаційно-
телекомунікаційних системах 
Тема 9. Захист інформації web-сторінки підприємства від 
несанкціонованого доступу 
Тема 10. Підрозділ захисту інформації на підприємстві 
Тема 11. Стандарти інформаційної безпеки 
Тема 12. Призначення, структура та зміст управління КСЗІ 
Тема 13. Принципи та методи планування функціонування КСЗІ 
Тема 14. Сутність і зміст контролю функціонування 



Тема 15. Підходи до оцінки ефективності КСЗІ, методи та моделі оцінки 
ефективності КСЗІ 

Підсумковий 
контроль, 

форма 

Залік 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 
які будуть ви-
користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Презентації, лекції 
Модульний контроль 
 

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: 50% семестрової 
оцінки; максимальна кількість балів 50 
• залік: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 
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  
екзамену. 

Поняття комплексної системи захисту інформації Сутність комплексної 
системи захисту інформації Призначення комплексної системи захисту 
інформації Принципи побудови комплексної системи захисту інформації 
Цілі системного підходу до захисту інформації Стратегії захисту інформації 
Розробка політики безпеки підприємства Основні вимоги, що 
пред'являються до комплексної системи захисту інформації Основні 
поняття теорії захисту інформації Методологія захисту інформації як 
теоретичний базис комплексної системи захисту інформації Основні 



поняття теорії систем Системний аналіз і системний підхід Основні 
системні уявлення Методика визначення складу інформації, що 
захищається Класифікація інформації за видами таємниці і ступенями 
конфіденційності Визначення об'єктів захисту Сховища носіїв інформації 
як об'єкт захисту Методи оцінки захищеності підприємства Оцінка загроз 
безпеки інформації Явища, фактори і умови дестабілізуючого впливу на 
захищає інформацію Джерела дестабілізуючого впливу на інформацію 
Види і способи дестабілізуючого впливу на інформацію з боку людей Види 
і способи дестабілізуючого впливу на інформацію з боку технічних засобів, 
технологічних процесів і природних явищ Визначення причин, обставин і 
умов дестабілізуючого впливу на інформацію з боку людей Причини, 
обставини і умови дестабілізуючого впливу на інформацію з боку технічних 
засобів, технологічних процесів і природних явищ Методика виявлення 
каналів несанкціонованого доступу до інформації Визначення можливих 
методів несанкціонованого доступу до інформації, що захищається Ділова 
розвідка як канал несанкціонованого доступу для отримання інформації 
Інформаційний продукт як наслідок реалізації несанкціонованих дій 
Модель потенційного порушника Поняття моделі об'єкта. Моделювання як 
інструмент аналізу об'єкта КСЗІ Значення моделювання процесів КСЗІ 
Архітектурне побудова комплексної системи захисту інформації 
Технологічне побудова організаційної системи КСЗІ Структура 
організаційної системи підприємства Загальний вміст робіт з проектування 
КСЗІ Основні стадії проектування КСЗІ Фактори, що впливають на вибір 
складу КСЗІ Модель системи автоматизованого проектування захисту 
інформації Кадрова політика підприємства при створенні КСЗІ Етапи 
роботи з персоналом Комплексний захист інформації та персонал 
Мотивація Розробка кодексу корпоративної поведінки Значення 
нормативно-методичного забезпечення Склад нормативно-методичного 
забезпечення Порядок розробки і впровадження документів підприємства 
Загальні закони кібернетики Сутність організації процесів управління КСЗІ 
Технологія організаційного управління КСЗІ Структуризація процесів 
технології управління Вимоги до системи управління як об'єкту 
дослідження Основи методології прийняття управлінського рішення 
Загальні вимоги до прийняття управлінського рішення Роль психологічної 
теорії прийняття управлінського рішення Цілі планування діяльності КСЗІ 
Принципи планування Способи планування Основні положення 
розроблення плану Стадії планування Контроль діяльності Поняття і 
основні види надзвичайних ситуацій Технологія прийняття рішення в 
умовах надзвичайної ситуації Фактори, що впливають на прийняття 
рішення Забезпечення управління КСЗІ в умовах надзвичайних ситуацій 
Підготовка заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації 

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

 

 


