
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   «бакалавр» 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Кібербезпека банківських та комерційних структур 
 (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 - 18 16 52 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Системи технічного захисту інформації 

2. Інформаційні технології 

3. Комп’ютерні мережі 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу  

2. Організація і проведення спеціальних досліджень на обєкті інформаційної діяльності  

3. Організація захисту конфіденційної інформації, 

4.  Технічні засоби охорони об'єктів, 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та  

міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі  

інформаційної безпеки та/або кібербезпеки,    

 

На основі законодавчої та нормативно-правої бази вжити необхідні 

організаційні заходи  для забезпечення інформаційної безпеки в 

банківських та комерційних системах . 
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2. Інформаційно-комунікаційні технології,  сучасних архітектур, методи 

і моделі безпеки з метою передачі, зберігання, обробки електронних 

інформаційних ресурсів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах банків та фінансових 

установ. 

Використовувати  інформаційно-комунікаційні технології,  сучасних 

архітектур, методів і моделей безпеки з метою передачі, зберігання, 

обробки електронних інформаційних ресурсів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах банків 

та фінансових установ. 

3. Створення комплексу технічного захисту інформації в системах 

банків та фінансових установ. 

 

3. Створювати КСТЗІ.  

Формувати навички планування й звітності щодо забезпечення 

інформаційної та кібербезпеки. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Організаційні та технічні  документальні матеріали зі створення 

комплексу технічного захисту інформації, оформлення експлуатаційної 

документації. 

 

1. Надавати допомогу по розробці організаційних та технічних  

документальних матеріалів зі створення комплексу технічного захисту 

інформації, оформленню експлуатаційної документації та застосуванню 

сучасних засобів технічного захисту інформації. 

 

2 Функціонування комплексних систем захисту інформації (комплексів 

нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, 

процедур, практичних прийомів та ін.) для реалізації встановленої  

політики безпеки в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

.  

2. Забезпечувати функціонування комплексних систем захисту 

інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та 

технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.) для 

реалізації встановленої  політики безпеки в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПП-2. Здатність до обґрунтування та реалізації системи захисту інформаційних ресурсів з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної 

діяльності. 

2. ПРН-7. Уміти обґрунтовувати та реалізовувати системи захисту інформаційних ресурсів з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної 

діяльності  

3. ПП-8. Здатність до планування й реалізації   заходів  із захисту інформації в ІКС; створення та забезпечення функціонування систем 

інформаційної та кібербезпеки; здатність до формування правильних висновків, оперативного приймання та  реалізації нестандартних 

рішень тощо. 

4. ПРН-9. Уміти здійснювати вибір методів і засобів захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності 

5.  ПРН-10. Уміти здійснювати оцінку системи захисту інформації автоматизованої системи своєму призначенню відповідно до вимог діючих 

стандартів та нормативних документів. 

6. ПРН-12. Володіти вмінням формувати технології розроблення комплексів засобів захисту інформації з обмеженим доступом та охорони 

обєктів інформаційної діяльності. 

7. ПРН-13. Уміти застосовувати тпові підходи до проектування захищених обєктів інформаційної діяльності. 

8. ПРН-16. Уміти розробляти проекти комплексів засобів захисту та охорони об’єктів інформаційної діяльності. 

9.  ПРН-18. Здійснювати розроблення методик аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування якості процесів захисту інформації з 
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обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності. 

10.  ПРН-25. Уміти розробляти проекти комплексів засобів захисту та охорони об’єктів інформаційної діяльності. 

11. ПРН-26. Уміти застосовувати сучасні способи, методи та засоби захисту автоматизованої системи: політику безпеки, архітектуру захисту, 

механізми захисту та засоби захисту. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

Організація 

робіт з 

інформаційно

го та 

кібернетичног

о захисту 

інформації в 

банківських та 

комерційних 

системах  

кер 

Лекція 1 

Тема:1. Інформаційна 

безпека та кібербезпека. 

Основні поняття та 

визначення 

Виявлення та формування 

актуальних наукових 

проблем, генерування та 

інтегрування нових ідей та  

нових знань у сфері захисту 

інформації,  інформаційної 

та кібербезпеки,  

представлення їх в усній 

та/або письмових формах 

перед фаховою і нефаховою 

аудиторією. 

Формувати і аргументова-

но відстоюватия власну 

позицію з різних проблем 

філософії науки та 

методології наукового 

пізнання.  

 

посилання на 
електронний 

ресурс 

посилання на 
електронний 

ресурс 

Лекція 2 

Тема:2. Нормативно-

правова основа забезпе-

чення інформаційної та 

кібербезпеки в Україні 

Обгрунтування системи 

захисту інформаційних 

ресурсів з обмеженим 

доступом на об’єктах інфор-

маційної діяльності 

 

Визначати та задовольняти 

потреби особистого та 

наукового розвитку, бути 

критичним і самокри-

тичним 

  

Лекція 3  

Тема 3. Загрози 

інформаційній безпеці. 

Кіберзагрози 

Основні положення закону 

України про захист 

інформації в інформаційно-

телекомунікаційних систе-

мах 

Застосовувати положення 

закону України про захист 

інформації в 

інформаційно-

телекомунікаційних систе-

мах для захисту мереж. 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 4 
Тема 4. Система 

управління інформацій-

Систему управління 

інформаційною безпекою в 

Виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми в 
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ною безпекою.  банках та комерційних 

установах 

СУІБ. 

Лекція 5 
Тема: 5 Політика 

інформаційної безпеки.  

Порядок розробки політики 

інформаційної безпеки для 

банків. та комерційних 

установ 

Використовувати політику 

інформаційної безпеки для 

банків. та комерційних 

установ 

  

Лекція 6 
Тема:6 Ризики. 

Управління ризиками.  

Прогнозування та 

управління ризиками для 

банків. та комерційних 

установ 

Управляти ризиками для 

структур банків. та 

комерційних установ 

  

Лекція 7  

Тема: 7 Кіберзахист. 

Захист інформації в 

інформаційних системах 

Кіберзахист в різних типах 

мереж банків. та 

комерційних установ 

Боротися зі злочинами, 

пов'язаними з порушенням 

безпеки в мережах банків. 

та комерційних установ. 

 

  

Практичне 

заняття 1 

Тема:8  Методи захисту в 

банківській діяльності 

Систем управління 

інформаційною безпекою, 

відповідальності керівницт-

ва, внутрішній аудиту СУІБ . 

перегляду СУІБ з боку 

керівництва. 

Розробляти систем 

управління інформаційною 

безпекою, виконувати 

внутрішній аудиту СУІБ .  

  

Практичне 

заняття 2 

Тема:9 Звід правил для 

управління інформацій-

ною безпекою 

 Оцінку та оброблення 

ризиків.  Політику безпеки  

Організацію інформаційної 

безпеки.  Безпеку людських 

ресурсів. Зони безпеки  

 

Нести відповідальність за 

ресурси СУІБ, управління 

комунікаціями та функці-

онуванням. Налагоджувати   

контроль доступу .  

Управляти інцидентом 

інформаційної безпеки2. 

  

Практичне 

заняття 3  

Тема:10 Положення про 

організацію заходів із 

забезпечення інформа-

ційної безпеки в бан-

ківській системі Укра-

їни 

Принципи криптографічного 

захисту інформаційних 

систем Національного банку: 

 

 

 Застосовувати 

криптографічні системи  

захисту інформаційних 

систем банків. та 

комерційних установ. 

  

Практичне Тема:11 Правила з Вимоги до приміщень з Виконувати вимоги до   
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заняття 4 технічного захисту 

інформації 

обмеженим доступом,  кому-

таційних кімнат,  серверних 

приміщень і приміщень 

електронних архівів.  

Рекомендації щодо побудови 

структурованих і локальних 

мереж 

екранованих приміщень,  

систем заземлення банків 

та систем захисту від 

пошкодження блискавкою  

 

Практичне 

заняття 5 

Тема:12 Вимоги до 

захисту інформації при 

здійсненні переказів 

грошових коштів в 

Платіжній Системі 

Вестерн Юніон 

Законодавче ,нормативне та 

технічне забезпечення 

типового положення про 

захист грошових коштів в 

Платіжній Системі Вестерн 

Юніон 

 

Застосовувати законодавче 

,нормативне та технічне 

забезпечення для захисту  

грошових коштів в 

Платіжній Системі Вестерн 

Юніон. 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема:13 Документація 

щодо впровадження 

системи управління 

інформаційною безпе-

кою та методики оцін-

ки ризиків відповідно 

до стандартів Націо-

нального банку Укра-

їни. 

Документацію щодо 

впровадження системи 

управління інформаційною 

безпекою та методики оцін-

ки ризиків відповідно до 

стандартів Національного 

банку України. 

Користуватися докумен-

тацією щодо впровадження 

системи управління інфор-

маційною безпекою та 

методики оцінки ризиків 

відповідно до стандартів 

Національного банку Укра-

їни. 

  

Лабораторне  

заняття 1 

Тема: 14 Шифрування 

даних за допомогою 

архіваторів та пошук 

паролів 

Програмне забезпечення з 

пошуку паролів в архівах 

Використовувати 

практичні навички із 

засвоєння принців і 

технологій роботи із 

захистом інформації  у 

архівах 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: 15 Пошук паролів 

у документах Microsoft 

Office за допомогою 

спеціальних програм 

Програмне забезпечення з 

пошуку паролів в 

документах Microsoft Office 

Отримувати практичні 

навички із пошуку паролів 

в документах Microsoft 

Office 

  

Лабораторне  

заняття 3 

Тема 16 Шифрування 

даних за допомогою 

Методику шифрування 

даних за допомогою 

Використовувати методику 

шифрування даних за 
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спеціальних програм та 

утиліт 

спеціальних програм та 

утиліт 

допомогою спеціальних 

програм та утиліт 

Лабораторне 

заняття 4 

Тема:17 Видалення  

даних за допомогою 

програми Disk Wiper 

Програму Disk Wiper, 

порядок видалення даних 

Використовувати програму 

Disk Wiper, для  видалення 

даних 

  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: 18 Тестування 

дисків та відновлення 

даних на дисках, які 

попередньо видалені , 

або видалені при 

форматуванні 

Програми, які забезпечують  

відновлення даних на 

дисках. 

Використовувати програми 

які забезпечують  віднов-

лення даних на дисках  

  

Лабораторне 

заняття 6 

Тема:19 Налагодження 

захисту даних комп'ю-

терної мережі при ви-

користанні ОС 

Windows ХР, Windows 

10 та Microsoft Office 

Налагодження безпеки стека 

протоколів TCP/IP, безпеки 

ресурсів мережі, безпеки за 

допомогою групової 

політики, дослідження та 

захист реєстру операційної 

системи Windows ХР,10 , 

захисту від фішингових схем 

в Microsoft Office 

Отримувати практичні 

навички в   

налагодженнібезпеки стека 

протоколів TCP/IP, безпеки 

ресурсів мережі, безпеки за 

допомогою групової 

політики, дослідженні та 

захисту реєстру 

операційної системи 

Windows ХР,10 , захисту 

від фішингових схем в 

Microsoft Office 

  

Лабораторне 

заняття 7 

Тема 20 Антивірусні 

програми  

Порядок використання та 

налагодження антивірусних 

програм 

Використовувати  та 

налагоджувати антивірусні 

програми 

  

Лабораторне 

заняття 8… 

Тема 21 Захист 

інформації при 

застосуванні особистої 

системи мережевого 

захисту Comodo Firewall  

Порядок використання та 

налагодження системи 

мережевого захисту Comodo 

Firewall 

Використовувати  та 

налагоджувати системи 

мережевого захисту 

Comodo Firewall 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Закони України 
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a) Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". 

b) Закон України "Про основи національної безпеки". 

c) Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

d) Закон України «Про захист персональних даних». 

e) Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». 

f) Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг". 

g) Закон  України  ―Про  електронний  цифровий  підпис‖  від 22.05.2003 р. № 852-IV. — ВВР. — 2003 . — № 36. 

h) .Концепція ISO/IEC 27001. "Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы управления информационной 

безопасностью. 

i) ISO/IEC 27002. "Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Практические правила управления информационной 

безопасностью." 

j) ISO/IEC 27005. "Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Управление рисками информационной безопасности. 

2. Постанови та стандарти НБУ 

a) . СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010. Стандарт організації України. Настанова методи захисту в банківській діяльності. Система управління 

інформаційною безпекою. Вимоги. (ISO/IEC 27001:2005, MOD). Київ. національний банк України.2010  

b) СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010. Стандарт організації України. Настанова методи захисту в банківській діяльності. Система управління 

інформаційною безпекою. Звід правил для управління інформаційною безпекою. (ISO/IEC 27002:2005, MOD). банк України. . 2010  

c) Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем // Постанова Національного банку України від 

25.09.2007 р. № 348 зі змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua. 

d) Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства // Постанова 

Національного банку України від 28.08.2001 р. № 369 зі змінами та доповненняші 7 [Етектрон. ресурс]. — Режим доступу: 

www.rada.kiev.ua. 

e) Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку та банків України, затверджене 

постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 265 ( z0857-04 ). 

f) Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України, 

затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.09.2006 N 357 ( z1089-06 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 03.10.2006 за N 1089/12963. 

g) Правила організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку 

України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 02.04.2007 N 112 ( z0419-07 ), зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 24.04.2007 за N 419/13686. 

h) Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження нормативно-правових актів з питань функціонування електронного 

цифрового підпису в банківській системі України" від 17.06.2010 N 284 ( z1034-10 ), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

04.11.2010 за N 1034/18329.  

i) - Правила реєстрації, засвідчення чинності відкритого ключа та акредитації центрів сертифікації ключів банків України в Засвідчувальному 

центрі Національного банку України ( z1035-10 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2010 за N 1035/18330.  

j) - Правила оформлення Регламенту роботи центрів сертифікації ключів банків України ( z1036-10 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції 
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України 04.11.2010 за N 1036/18331  

k) Правління Національного банку України. Постанова 10 лютого 2016 року м. Київ № 63. Про затвердження Правил з організації захисту 

приміщень банків в Україні 

l) Правління Національного банку України.  Постанова 04 грудня 2017 року м. Київ № 124. Про затвердження Змін до Правил зберігання, 

захисту, використання та розкрит-тя банківської таємниці. 

m) Правління Національного банку України.  Постанова 26.11.2015  № 829.  Про затвердження нормативно-правових актів з питань 

інформаційної безпеки. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Ахрамович В.М. Інформаційна безпека: навч. посіб. К.:ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2010.-276с. 

2. Головань CM.,  Васюков І.В., Давиденко А.М., Хорошко В.О., Щербак Л.М. Основи організації електронного документообігу: У 2 т./ – К.: 

ДУІКТ, 2011. – Т. 1. – 230 с., Т. 2. – 233 с. 

3. Голубенко О.Л., Хорошко В.О., Петров О.С., Головань С.М. Конфіденційне діловодство. Практикум: Навч. Посіб. – Луганськ: СНУ ім. 

В.Даля, 2010. – 180 с. 

4. Домарєв В.В., Скворцов С.О. Організація захисту інформації на об’єктах державної та підприємницької діяльності. Навчальний посібник. – 

К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2012. – 102 с. 

5. Конахович Г.Ф. и др. Защита информации в телекоммуникационных системах.-К. «МК-Пресс», 2014. - 288 с. 

 

Допоміжна 

6. Богуш В.М., Юдін О.К. Інформаційна безпека держави. Навчальний посібник. –К.: "МК-Прес", 2015. – 432 с. 

7. Бузов О.О. Защита информации от утечки по техническим каналам. Учебное пособие. М.: Гостехкомисия Росии, 2015. - 435 с.  

8. Домарєв В.В., Швець В.А., Шестакова В.В. Організаційне забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом. Навчальний посібник. – 

К.: НАУ, 2006. – 108 с. 

9. Кобозева А.А., Мачалін І.О., Хорошко В.О. Аналіз захищеності інформаційних систем. Підручник.-К. ДУІКТ, 2010. - 316 с. 

10. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защиты информации. – К: Арий, 2018, т. 1, 2 - 806 с. 

11. Литвиненко В.К. Охрана, сопровождение грузов, денежных средств и ценных бумаг. М.: Арсин, 2011. - 76с. 

12. Лужецький В.А. Захист персональних даних. Навчальний посібник./ Лужецький В.А., Войтович О.П., Дудатьєв А.В – Вінниця: ВНТУ, 

2013. – 487 с. 

13. Лужецький В.А., Войтович О.П., Дудатьєв А.В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВАР-СУМ-Вінниця, 2014. – 

240 с. 

14. Мамаев М., Петренко С. Технологии защиты информации в Интернете. Специальный справочник – СПб.: Питер, 2012. 

15. Самохвалов Ю.Я., Темніков В.О., Хорошко В.О. Організаційно-технічне забезпечення захисту інформації / За ред. проф. В.О.Хорошка – К.: 

Видавництво НАУ, 2012. – 208с. 

16. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах. – М.: ДМК Пресс, 2012. 
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17. Хорев А.А. Техническая защита информации: учеб. Пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки  информации. – 

М.: НПЦ "Аналитика", 2018. – 436 с.  

18. Хорошко В.О, Чередниченко В.С., Шелест М.Є. Основи інформаційної безпеки : К.: ДУІКТ, 2015. – 186 с. 

19. Юдін О. К.Юдін О. К.Юдін О.К., Корченко О.Г., Конахович Г.Ф. Захист інформації в мережах передачі даних. – К.:  Вид-во ТОВ 

―НВП‖ІНТЕРСЕРВІС‖, 10  – 716 с 

.Електронні ресурси кафедри : 

1. Ахрамович В.М. Інформаційна безпека: навч. посіб. К.:ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2010.-276с Ахрамович В.М., Чегренець В.М. 

2.  Ахрамович В.М., Чегренець В.М Інформаційна безпека. Практикум/ В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець.-К.: ДУТ, 2017.-396с. 

3. Ахрамович В.М., Чегренець В.М, Котенко А.М. Комп’ютерні мережі. Архітектура, проектування, захист.  Практикум .-К.: ДУТ, 2018.-411с. 

 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

(екзамени,  тестування) 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп'ютерна  лабораторія «424,423», Програмне  забезпечення 

Microsoft Windows; Unix; Linux; Microsoft Office; Parol_Rar; Ultra Zip Password Cracker 3.00  та Advanced ZIP Password Recovery 4.2 ; Advanced 

RAR Password Recovery 4.2 Advanced Office 97 Password Recovery; Advanced Office Password Recovery v. 6.32$ Super File Encryption; T-CEC Pro;  

BestCrypt; Disk Wiper; Paragon -401 -PRRD; Easy recovery professional; Ontract Easy recovery professional;  Victoria;  McAfee Personal Firewall Plus; 

DISKREET; NOD 32; Comodo Firewall; Symantec AntiVirus; Revo Uninstaller; LANguard Network Scanner; Acronis Disk Director.10-страйк:Network-

Skanner. 

  

 

 

 

 

 


