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Мета навчальної дисципліни “Комплексні системи захисту інформації” є навчання 

студентів принципам побудови комплексних систем захисту інформації на основі синтезу 

організаційних і технічних заходів щодо забезпечення захисту інформації з обмеженим 

доступом, основ ведення електронного документообігу в умовах сучасних кіберзагроз та 

витоку технічними каналами, забезпечення захисту інформації від несанкціонованого 

доступу на основі вимог міжнародних стандартів з інформаційної безпеки, державних 

нормативних документів з технології захисту інформації. 

Передумови для навчання 

Вища математика, математичні основи криптології, ІС і Інтернет-технології  
Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення організації захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності 

Тема 2. Технічний захист інформації 

Тема 3. Порядок проведення робіт із створення комплексних систем  захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

Тема 4. Загальні положення зі створення та атестації комплексів технічного захисту 

інформації 

Тема 5. Класифікація автоматизованих систем. Стандартні функціональні профілі 

захищеності інформації від несанкціонованого доступу. Захист інформації в 

комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу 

Тема 6. Загрози інформації в інформаційно-комунікаційних системах, модель 
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порушника та модель загроз 

Тема 7. Формування політики безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах 

Тема 8. Етапи побудови комплексної системи захисту інформації, технічне завдання 

на комплексну систему захисту інформації, акт атестації КСЗІ 

Тема 9. Формування Плану захисту інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною 
“Комплексні системи 

захисту інформації”  

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого з виділенням балів на залік. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

10 35 30 – – – 25 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 
Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах” (1994) 

2 Закон України “Про захист персональних даних” (2010) 

3 
СТРАТЕГІЯ національної безпеки України (затверджена Указом Президента 

України від 26 травня 2015 року № 287/2015) 

4 Закон України “Про національну безпеку (2018) 

5 
Стратегія кібербезпеки України” (Введено в дію Указом Президента України від 

15 березня 2016 року №96/2016) 

6 
Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене Указом 

Президента України від 27.09.99 № 1229 

7 
ДСТУ 3396 0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні 

положення 

8 
ДСТУ 3396 1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок 

проведення робіт 

9 
НД ТЗІ 2.1-001-2001 Створення комплексів технічного захисту інформації. 

Атестація комплексів. Основні положення 

10 НД ТЗІ 1.1-003-99: Термінологія в області захисту інформації в комп’ютерних 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
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системах від несанкціонованого доступу. НД ТЗІ 2.5-004-99:  Критерії оцінки 

захищеності інформації у комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

Затверджено наказом ДСТСЗІ СБУ № 22 від 28.04.1999. ДСТСЗІ СБУ, К: 1999. – 

34с. 

11 
НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних 

системах від несанкціонованого доступу. 

12 
НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в області захисту інформації в комп'ютерних 

системах від несанкціонованого доступу 

13 
НД ТЗІ 1.1-005-07 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. 

Створення комплексу технічного захисту інформації. Основні положення 

14 
НД ТЗІ 1.4-001-00. Типове положення про службу захисту інформації в 

автоматизованій системі 

15 
НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних 

системах від несанкціонованого доступу 

16 

НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні 

функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від 

несанкціонованого доступу 

17 
НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи 

захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі 

18 
НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на 

створення комплексної системи захисту інформації в АС. 

19 

НД ТЗІ 1.6-004-2013 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. 

Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим 

доступом, що становить державну таємницю 

20 
Information Security Handbook for Network Beginners. National Center of Incident 

Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC) ver. 2.11e. 

 

Додаткова 

21 ISO/IEC 27001. "Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Системи 

управління інформаційною безпекою. 

22 ISO/IEC 27002. "Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. 

Практичні правила керування інформаційною безпекою". 

23 ISO/IEC 27005. "Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. 

Управління ризиками інформаційної безпеки. 

 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни “Комплексні системи захисту інформації”, https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
 

 
 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «01» лютого 2022 р. Протокол № 2 
 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_

