
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ___«Управління інформаційною та кібернетичною безпекою» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Спеціальності        125 «Кібербезпека»____________________ 

Галузь знань          12 «Інформаційні технології»                        1 

1. Назва освітньої компоненти   Аудит систем захисту інформації 
                                                                                                  (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  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

2. Системний аналіз інформаційної безпеки 

3. Стандарти інформаційної та кібербезпеки 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Комплексні системи захисту інформації 

2. Аудит інформаційної безпеки 

3. Управління інформаційною безпекою банків 

4. Менеджмент інформаційної безпеки 

5. Переддипломна практика 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ПП 6. Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після 

реалізації загроз , здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та 

походження.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

 

ПП 7. Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування 

комплексних  систем захисту інформації (комплекси нормативно-
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правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, 

практичних прийомів та ін.) 

 
ПП 8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, 

проводити розслідування, надавати їм оцінку 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Методи аналізу та оцінки захищеності автоматизованих систем. 
1. Уміти розробляти методики оцінки захищеності програмно-

апаратних засобів захисту інформації астоматизованих систем. 

2. Національні та міжнародні стандарти (нормативні документи) у сфері 

аудиту систем захисту інформації. 

2. Уміти використовувати національні та міжнародні стандарти 

(нормативні документи) в ході проведення аудиту систем захисту 

інформації. 

3. Етапи і процедури аудиту сучасних систем захисту інформації. 
3. Уміти використовувати сучасні програмно-апаратні засоби аналізу 

систем захисту автоматизованих систем. 

 

 
6. Уміти розробляти рекомендації за результатами проведення аудиту. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 4. Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 

професійній діяльності,які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення. 

ПРН 6. Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності. 

ПРН 15. Використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

 

 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Загальні відомості щодо функціонування систем захисту інформації та проведення їх аудиту 

 

Лекція 1 
Тема: Системи захисту 

інформації  

1. Основні завдання 

систем захисту інформації 

2. Особливості 

використання програмних та 

апаратних систем захисту 

інформації 

 
http://dl.dut. 

edu.ua 

http://www.dut.

edu.ua/ru/lib/1/c

ategory/742/vie

w/1240 

Лекція 2 
Тема: Базові поняття 

аудиту систем захисту 

1. Загальні особливості 

проведення аудиту систем 
 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

http://dl.dut/
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/742/view/1240
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/742/view/1240
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/742/view/1240
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/742/view/1240
http://dl.dut/
http://dl.dut/
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інформації захисту інформації  

2. Знати цілі і завдання 

проведення аудиту 

Лекція 3 

Тема: Внутрішній аудит 

систем захисту 

інформації 

1. Знати види аудитів та 

їх  характеристики 

внутрішніх аудитів 

2. Знати принципи 

проведення внутрішнього 

аудиту 

 
http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Основні положення 

«Плану захисту 

інформації» та його 

аналіз 

 

1. Проводити роботи з 

оцінки характеристик 

автоматизованої системи 

та умов її функціонування 

2. Уміти аналізувати 

систему захисту інформації 

на її відповідність  

Політиці безпеки 

інформації 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Розділ 2 Інструментальний аудит захищеності автоматизованих систем 

Лекція 4 
Тема: Аудит стану 

автоматизованої системи 

1. Знати етапи 

проведення робіт з 

інвентаризації ресурсів 

мережі (пристроїв, 

операційних систем, служб, 

програмного забезпечення) 

2. Знати особливості 

проведення ідентифікації 

та аналізу технологічних 

вразливостей 

3. Знати вимоги до 

підготовки звітів, опису 

проблем і методів усунення 

 
http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Використання 

програмно-апаратних 

засобів проведення 

аудиту системи захисту 

 

1. Використовувати 

програмні засоби аудиту 

систем захисту інформації 

2. Використовувати 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
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інформації програмно-апаратні засоби 

аудиту систем захисту 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Використання 

засобів аудиту систем 

захисту баз даних. 

 

1. Знати можливості та 

уміти використовувати 

програмні засоби 

моніторингу систем 

захисту баз даних 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Лекція 5 

Тема: Аудит засобів 

захисту інформації 

автоматизованих систем 

1. Аналіз VPN-шлюзів з 

точки зору захисту 

інформації 

2. Аналіз антивірусних 

засобів захисту 

 
http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Лекція 6 
Тема: Аудит засобів 

захисту інформації 

1. Базові принципи 

систем виявлення атак 

IDS/IPS 

2. Можливості 

міжмережевих екранів 

3. Можливості систем 

захисту від витоку 

конфіденційної інформації 

 
http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Аудит систем 

захисту мережевої 

інфраструктури 

 

1. Аналізувати стан 

безпеки комутаторів та 

маршрутизаторів 

2. Проводити оцінку 

безпеки WLAN та SAN-

мереж. 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Лекція 7 

Тема: Аудит безпеки 

загальносистемного 

програмного 

забезпечення 

1. Системи захисту 

операційних систем 

сімейства Windows. 

2. Можливості штатних 

засобів моніторингу та 

аудиту 

 
http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Конфігурування 

параметрів безпеки 

операційних  систем 

сімейства Windows 

 

1. Проводити аудит 

налаштувань Bios  та 

первинної ініціалізації 

операційної системи 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
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2. Проводити роботи з 

конфігурування 

параметрів безпеки ОС 

Лекція 8 

Тема: Аудит безпеки 

загальносистемного 

програмного 

забезпечення 

1. Системи захисту від 

несанкціонованого доступу 

операційних систем 

сімейства UNIX. 

2. Штатні засоби 

моніторингу та аудиту  

 
http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Конфігурування 

параметрів безпеки 

операційних  систем 

сімейства UNIX 

 

1. Використовувати 

рекомендації щодо 

налаштування Bios  та 

первинної ініціалізації ОС 

2. Проводити 

конфігурування 

параметрів безпеки ОС 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Розділ 3 Оцінка ризиків безпеки системи захисту інформації та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Аудит наявності 

інформації з обмеженим 

доступом в загальному 

доступі 

 

1. Використовувати 

засоби виявлення 

інформації з обмеженим 

доступом в 

автоматизованій системі 

2. Проводити пошук 

інформації з обмеженим 

доступом в мережі 

інтернет. 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Лекція 9 

Тема: Оцінка та аналіз 

загроз системам захисту 

інформації 

1. Методи ідентифікації 

інформаційних активів  

2. Вимоги до 

формування каталогу 

можливих загроз безпеки 

інформації та оцінки 

ймовірності їх реалізації 

 
http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Використання 

програмних засобів 

моніторингу стану 

 1. Проводити оцінку 

та аналіз можливостей 

http://dl.dut. 
edu.ua 

http://dl.dut. 
edu.ua 

http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://dl.dut/
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системи захисту 

інформації в 

автоматизованій системі  

програмних рішень 

моніторингу  

2. Проводити 

налаштування програм-

клієнтів моніторингу 

стану системи захисту 

інформації 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Розробка 

рекомендацій щодо 

вдосконалення системи 

захисту інформації 

 

1. Аналізувати ризики 

безпеки систем захисту 

інформації виявлених в 

ході проведення аудиту 

2. Розробляти 

рекомендації по 

вдосконаленню систем 

захисту інформації 

http://dl.dut. 

edu.ua 
http://dl.dut. 

edu.ua 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси:  

Електронні ресурси: 

1. http://www.iso.org/iso/iso27001  

2. http://www.dsszzi.gov.ua 

3. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search  

4. http://ippi.org.ua 

5. https://zakon.rada.gov.ua  

 

1. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 31.05.2005 року, №2594- IV. 

2. Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” від від 21.06.2018 року, № 2469-VIII.  

3. Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави. Затверджено Указом Президенту України №582 від 10.04 2000 року.  

4. НД ТЗІ 3.1-003-2005. Порядок проведення робіт із створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах. 

5. НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

6. НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено 

http://dl.dut/
http://dl.dut/
http://www.iso.org/iso/iso27001
http://www.dsszzi.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search
http://ippi.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
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наказом ДСТЗІ СБ України від 24.04.1999 р. № 22 Чинний від 01.07.1999 р.  

7. НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТЗІ СБ 

України від 04.12.2000 р. № 53 Чинний від 15.12.2000 р. 

8. Інформаційна безпека інформаційно-комунікаційних систем. Комплекси засобів захисту інформації від 

НСД.pdfhttp://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

• Перелік питань для самостійної підготовки, перелік навчальної літератури та  доступ до тексту лекцій та слайдів до лекцій через систему 

MOODLE для підготовки до практичних занять.  

• Для роботи з  документами використовується комп’ютерна техніка лабораторії кафедри. 

 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_489_79827499.pdf

