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1. Вступ 
 
 Анотація навчальної дисципліни: 
Подано тематичний план навчальної дисципліни й її змістовність за 

модулями та темами, вміщено плани лекцій і лабораторних занять, матеріал щодо 
закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), 
методичні рекомендації та оцінювання знань студентів. Безпека в інформаційно-
комунікаційних системах в сучасних умовах гібридних загроз базується на вмілому 
використанні програмних (програмно-апаратних) застосунках Інтернет-технологій, 
спеціальних механізмах послуг безпеки (шифруванні, цифрового підпису, функцій 
гешування). На сьогоднішній час багато експертів пропонує зосередитись на 
побудові системи безпеки тільки важливих бізнес-процесів інформаційно-
комунікаційних систем, тому формування контуру безпеки стає найважливішим 
завданням служби (підрозділів безпеки).  

Мета навчальної дисципліни: 
Метою викладання дисципліни “Безпека в інформаційно-комунікаційних 

системах” є навчання студентів принципам побудови комплексних систем захисту 
інформації для формування контуру безпеки бізнес-процесів в інформаційно-
комунікаційних системах на основі Інтернет-технологій та застосунків. 

Курс 2 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Аудиторні навчальні заняття 

лекції 32 

семінарські, практичні – 

лабораторні 32 

Самостійна робота  86 

Форма підсумкового контролю екзамен 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 
 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Інформаційна безпека держави Основи криптографічного захисту 

Основи національної безпеки Основи технічного захисту інформації 

Інформаційні системи та Інтернет-
технології 

Забезпечення інформаційної безпеки 

 
2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 

Компетентності Результати навчання 

Здатність до використання інформаційних 
і комунікаційних технологій з метою 
пошуку нової інформації, створення баз 
даних, аналізу розподілених АС, каналів 
зв'язку, систем управління процесами, 
баз даних, оперативного планування 
роботи систем на основі аналізу 
інформаційних потоків та їх оптимізації. 

виконувати налаштування 
інформаційних систем та 
комунікаційного обладнання 

Здатність до використання інформаційних 
і комунікаційних технологій  з метою 
пошуку нової інформації, створення баз 
даних, аналізу розподілених АС, каналів 

вирішувати завдання захисту програм 
та даних ІТС програмно-апаратними 
засобами та давати оцінку якості 
прийнятих рішень; 
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Компетентності Результати навчання 

зв'язку, систем управління процесами, 
баз даних, оперативного планування 
роботи систем на основі аналізу 
інформаційних потоків та їх оптимізації. 

вибирати основні методи та способи 
захисту інформації відповідно до вимог 
сучасних стандартів інформаційної 
безпеки щодо критеріїв безпеки 
інформаційних технологій, 
застосовуючи системний підхід та 
знання основ теорії інформаційної 
безпеки 

Здатність прогнозувати, виявляти та 
оцінювати стан інформаційної безпеки 
об’єктів і систем 

проектувати та реалізувати комплексні 
систему захисту інформації АС 
організації (підприємства) відповідно 
до вимог нормативних документів 
системи технічного захисту інформації 

Здатність відновлювати нормальне 
функціонування ІТ систем і мереж після 
здійснення кібернападів, збоїв та відмов 

здійснювати оцінку можливості 
проникнення в ІТ системи та мережі 
шляхом експлуатації наявних 
вразливостей 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Застосунки мережевої безпеки 
Тема 1. Сучасні загрози мережевої безпеки 
Огляд мережевих топологій. Інструменти хакерів. Шкідливе ПЗ. Типові 

мережеві атаки. Захист мережі. Області мережевої безпеки. Архітектура Cisco 
SecureX. Нейтралізація типових мережевих загроз 

Тема 2. Забезпечення безпеки мережевих пристроїв 
Захист граничного маршрутизатора. Налаштування безпечного 

адміністративного доступу. Конфігурація розширених функцій безпеки для 
віртуального входу в систему. Конфігурація протоколу SSH. Призначення 
адміністративних ролей. Налаштування рівнів привілеїв. Налаштування CLI на 
основі ролей. Захист управління і звітності. Використання протоколу SNMP для 
захисту мережі 

Тема 3. Автентифікація, авторизація та облік 
Огляд AAA. Характеристики AAA. Локальна автентифікація AAA. Усунення 

помилок автентифікації ААА. Комунікаційні протоколи серверного AAA. 
Конфігурація серверної автентифікації ААА за допомогою інтерфейсу командного 
рядка (CLI). Усунення помилок серверної автентифікації ААА. Конфігурація 
серверної авторизації ААА. 

Тема 4. Впровадження технологій брандмауера 
Налаштування стандартного і розширеного ACL-списків IPv4 з 

використанням інтерфейсу командного рядка (CLI). Нейтралізація атак за 
допомогою ACL-списків. ACL-списки IPv6. Захист мереж за допомогою 
міжмережевих екранів. Типи міжмережевих екранів.  

Тема 5. Впровадження системи запобігання вторгнень 
Характеристики систем IDS и IPS. Мережеві реалізації IPS. Cisco Switched 

Port Analyzer. Характеристики сигнатур IPS. Дії сигнатури IPS. Управління та 
моніторинг IPS. Глобальна кореляція IPS. Конфігурація Cisco IOS IPS з допомогою 
інтерфейсу командного рядка (CLI). Зміна сигнатур Cisco IOS IPS.  

Змістовий модуль 2. Мережева безпека 
Тема 6. Забезпечення безпеки локальної мережі (LAN) 
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Знайомство з безпекою кінцевих пристроїв. Захист від шкідливого ПЗ. 
Захист електронної пошти та веб-трафіку. Контроль мережевого доступу. Загрози 
безпеці рівня 2. Атаки на таблиці CAM. Нейтралізація атаки на таблицю CAM. 
Нейтралізація атак на VLAN. Нейтралізація DHCP-атак. Нейтралізація ARP-атак. 
Нейтралізація атак спуфинга адрес. Нейтралізація STP-атак.  

Тема 7. Криптографічні системи 
Захищені комунікації. Криптографія. Криптоанализ. Криптографічні геш. 

Забезпечення цілісності за допомогою алгоритмів MD5, SHA-1 і SHA-2. 
Автентифікація за допомогою алгоритму HMAC. Шифрування. Стандарт 
шифрування даних (DES), AES. Альтернативні алгоритми шифрування. Обмін 
ключами Діффі-Геллмана. Цифровий підпис. 

Тема 8. Впровадження віртуальних приватних мереж (VPN) 
Огляд мереж VPN. Технології VPN. Знайомство з протоколом IPsec. 

Протоколи IPsec. Internet Key Exchange. Конфігурація IPsec VPN між двома 
пунктами (Site-to-Site). Політика ISAKMP. IPsec VPN.  

Тема 9. Впровадження багатофункціонального пристрою захисту Cisco 
Adaptive Security Appliance (ASA) 

Рішення ASA. Базова конфігурація ASA. Конфігурація брандмауера ASA. 
Налаштування сервісів і параметрів управління. Групи об'єктів. ACLS. Сервісні 
політики в ASA. 

Тема 10. Знайомство з ASDM. 
Меню майстрів ASDM. Налаштування сервісів і параметрів управління. 

Конфігурація розширених функцій ASDM. VPN між двома пунктами (Site-to-Site). VPN 
віддаленого доступу (Remote-Access). Конфігурація SSL VPN без використання клієнта. 
Конфігурація SSL VPN з використанням клієнта AnyConnect.  

Тема 11. Управління безпечної мережею 
Техніки тестування безпеки мережі. Інструменти тестування безпеки мережі. 

Огляд політики безпеки. Структура політики безпеки. Стандарти, інструкції та 
процедури. Ролі та обов'язки. Обізнаність у питаннях безпеки і навчання. 
Реагування на компрометацію системи безпеки.  

 
Теми лабораторних робіт 
Лабораторна робота 1 (Cisco). Соціальна інженерія. Вивчення мережевих 

атак, а також інструменти для аудиту безпеки і проведення атак; 
Лабораторна робота 2 (Cisco). Захист маршрутизатора для 

адміністративного доступу; 
Лабораторна робота 3 (Cisco). Захист адміністративного доступу за 

допомогою AAA і RADIUS; 
Лабораторна робота 4 (Cisco). Налаштування зональних міжмережевих 

екранів; 
Лабораторна робота 5 (Cisco). Налаштування системи запобігання 

вторгнень (IPS); 
Лабораторна робота 6 (Cisco). Захист комутаторів 2-го рівня. 
 

4. Порядок оцінювання результатів навчання 
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 
лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 
сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-
бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення “Про порядок 
оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-
рейтинговою системою” ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 
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поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 
сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 
балів); 

модульний контроль, що проводиться у формі колоквіуму як проміжний міні-
екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний 
змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента 
після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового 
модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання 
знань студента під час лабораторних занять та виконання індивідуальних завдань 
проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з 
питань, що розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 
виробничих ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків у процесі 
виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 
аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 
інформації та робити висновки; арифметична правильність виконання 
індивідуального та комплексного розрахункового завдання; здатність проводити 
критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань; вміння пояснювати 
альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на певне 
проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіткість 
викладення міркувань; логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо 
конкретної проблеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі 
матеріалу; використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; 
оформлення роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 
систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані 
висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання 
практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 
систематизацію та обробку, самореалізація на лабораторних заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, 
завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 
логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання 
накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми 
навчальної дисципліни тощо. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і передбачає 
визначення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Кожен екзаменаційний білет складається із 3 практичних завдань та одного 
теоретичного, які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця 
на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної підготовки 
студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 
кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) і 
проставляється у відповідній графі екзаменаційної “Відомості обліку успішності”.  
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Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний 
контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість балів, набраних 
на екзамені, – 25. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням 
балів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час поточного 
контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр 
складає: “60 і більше балів – зараховано”, “59 і менше балів – не зараховано” та 
заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.  

 
Розподіл балів за тижнями  

 

Теми змістового модуля 
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П
о

т
о

ч
н

і 
К

Р
 

У
с
ь

о
го

 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 1

 

Тема 1 1 тиждень 1   1 

Тема 2 2 тиждень 1    1 

Тема 3 3 тиждень 1 5  6 

Тема 4 4 тиждень 1     1 

Тема 5 5 тиждень 1 5  6 

Тема 6 6 тиждень 1     1 

Тема 7 7 тиждень 1 5  6 

Тема 8 8 тиждень 1    7 8 

Тема 9 9 тиждень 1    1 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 2

 

Тема 9 10 тиждень 1 5  6 

Тема 9 11 тиждень 1    1 

Тема 10 12 тиждень 1 5    6 

Тема 10 13 тиждень 1    1 

Тема 11 14 тиждень 1   1 

Тема 11 15 тиждень 1 5  7 13 

 16 тиждень 1    

 17 тиждень     

 18 тиждень     

Екзамен    40 

Усього 16 30 14 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 
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35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

 
5. Рекомендована література 

 
5.1 Основна 

1. Технології захисту інформації. Мультимедійне інтерактивне електронне 
видання комбінованого використання / уклад. Євсеєв С. П., Король О.  Г., Остапов 
С. Е., Коц Г. П.  – Х.: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2016. – 1013 Мб. ISBN 978-966-676-624-6 

2. С. П. Євсеєв. Технології захисту інформації / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, 
О. Г. Король. – Чернівці. – Видавничий дом “Родовід”, 2014. – 428 с. 

3. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 2-е 
изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 672 с.: ил. – Парал. 
тит. англ. 

5.2 Додаткова 
4. Кузнецов О. О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи 

традиційної криптографії / О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Харків : 
Вид. ХНЕУ, 2010.– 316 с. 

5 Хорошко В. А. Методы и средства зашиты информации. / В. А. Хорошко, 
А. А.  Чекатков – К. : Юниор, 2003. – 504 с 

5.3 Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 
6. http://bezopasnost.biz 
7. http://dstszi.gov.ua 


