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життєдіяльності, м. Львів 

Інформаційна безпека у сучасних умовах розвитку індустрії інформатизації, 

забезпечення внутрішнього ринку її продукцією та виходом цієї продукції на світовий ринок стає 

найважливішим базовим елементом всієї системи національної безпеки України. Обумовлено 

це, насамперед, швидко зростаючими технологічними можливостями інформаційних систем, 

які через масштаби свого впливу на політику, господарсько-економічне життя, духовно-

ідеологічну сферу та настрої людей на сьогодні стають визначальними та всеохоплюючими. 

Створити відповідні правила гри на інформаційному полі держави покликана “Доктрина 

інформаційної безпеки України”, яка з’явилась у 2009 р. (затверджена Указом Президента України 

від 8 липня 2009 р.). У ній вперше сформульовано національні інтереси України в інформаційній 

сфері, визначені реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці та шляхи їх протидії.  

Важливою та невід`ємною складовою реалізації державної політики у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки є підготовка фахівців відповідних кваліфікацій. 

Ефективність зусиль, спрямованих на захист інтересів суб’єктів інформаційних відносин, 

залежить, насамперед, від вміння підготовлених фахівців виявляти і оцінювати загрози, 

визначати стан захищеності інформації, обґрунтовано вибирати способи її захисту від 

сукупності реальних загроз, розробляти і впроваджувати системи захисту на основі вимог 

чинного законодавства.  

На цей час в Україні створена та в цілому ефективно функціонує система підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі 1701 “Інформаційна безпека”. У 

2010 році для цієї галузі знань були затверджені галузеві стандарти для освітньо-

кваліфікаційного рівня “бакалавр” (ОКХ та ОПП). Для освітньо-кваліфікаційних рівнів 

“спеціаліст” і “магістр” галузеві стандарти на даний момент знаходяться на стадії розроблення.  

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) з 2011/2012 

навчального року здійснюється підготовка фахівців з інформаційної безпеки для потреб 

структурних підрозділів МНС України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за 

спеціальністю 7.17010302 – “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації”, яка 

належить до переліку спеціальностей, введеного у дію Постановою Кабінету міністрів України 
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№ 787 від 27.08.2010 р. “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

спеціаліста і магістра” та наказом Міністерства освіти і науки України № 1067 від 09.11.2010 р.  

У робочий план цієї спеціальності внесений спеціалізований курс “Захист програмного 

забезпечення та програмні засоби захисту інформації”, який передбачає проведення лекцій та 

лабораторних занять. Актуальність введеного курсу очевидна. Аргументом доцільності 

вивчення такої дисципліни виступають незаперечні факти зростання у загрозливих масштабах 

комп’ютерної злочинності та кібертероризму. У мережі Інтернет представлено більше 30 тисяч 

сайтів, які навчають комп’ютерному злому [1]. Комп’ютерні злочинці працюють над 

підвищенням своєї кваліфікації, залучають у своє середовище підростаюче покоління і активно 

навчають його, до того ж легально: у мережі Інтернет проводяться форуми, віртуальні 

конференції та семінари з обміну досвідом вчинення комп’ютерних злочинів. 

В умовах відсутності на державному рівні програми підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня “спеціаліст” у ЛДУ БЖД розроблені навчальна та робоча програми, у яких 

викладено власне бачення й підходи до формування змісту та методології викладання вказаної 

дисципліни. Зокрема, в них зазначено, що внаслідок вивчення спеціалізованого курсу “Захист 

програмного забезпечення та програмні засоби захисту інформації” спеціаліст повинен знати: 

 основні поняття та визначення з предмету дисципліни; 

 класифікацію за функціональною ознакою програмних засобів захисту інформації, їх 

місце у системі захисту даних у автоматизованих системах оброблення інформації; 

 переваги та недоліки програмних засобів захисту інформації;  

 суть механізмів захисту інформації у лініях зв’язку на основі використання зовнішніх програм; 

 основні принципи роботи внутрішніх програм захисту інформації;  

 класифікацію засобів атаки на системи захисту програмного забезпечення; 

 методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого виконання, модифікації 

та дослідження; 

 місця уразливості програмного забезпечення і програмних засобів захисту інформації; 

 методи і принципи захисту уразливих місць систем захисту програмного забезпечення і 

програмних засобів захисту інформації. 

Студент повинен вміти:  

 аналізувати стан захищеності інформаційних ресурсів та програмного забезпечення; 

 аналізувати можливості несанкціонованого використання програмного забезпечення та 

здобуття інформації потенційними зловмисниками;  
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 використовувати отримані знання про відомі методи захисту програмного забезпечення 

та програмні засоби захисту інформації, проводячи їх порівняльний аналіз та обґрунтований 

вибір засобів і методів, що відповідають конкретній ситуації; 

 користуватися сучасною науково-технічною інформацією з досліджуваних проблем і задач; 

 застосовувати сучасні програмні засоби захисту інформації та системи захисту 

програмного забезпечення на практиці, у ході проведення наукових досліджень, зокрема, під 

час виконання випускних дипломних робіт; 

  організовувати та виконувати практичні дії посадових осіб відділу захисту інформації 

відповідно до настанов і обов'язків. 

Виходячи із універсального підходу до вивчення будь-якої галузі знань: йти від 

загального до часткового, навчальна програма дисципліни передбачає розгляд, у порядку 

черговості, таких тем: 

 Предмет програмного захисту інформації та захисту програмного забезпечення. Основні 

терміни та поняття. 

 Зовнішні програми захисту інформації. 

 Внутрішні програми захисту інформації. 

 Захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання. 

 Захист програмного забезпечення від внутрішнього дослідження. 

 Захист автоматизованих систем оброблення інформації від руйнівних програмних впливів. 

Висновок. Затребування фахівців у сфері захисту інформації визначається рівнем їх 

підготовки, їх вмінням вирішувати практичні завдання з попередження або нейтралізації 

наявних загроз інформаційній безпеці. Належний рівень підготовки таких фахівців може бути 

досягнутий тільки за умови освоєння ними базових знань в області програмного захисту 

інформації та захисту програмного забезпечення.  

Запропонований підхід до формування навчальної програми підготовки студентів не є 

єдино можливим. Автори програми передбачають можливість існування іншої структури 

робочого плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за 

спеціальністю 7.17010302 та інших концепцій, на основі яких формуватимуться знання та 

вміння майбутніх фахівців використовувати програмні засоби захисту інформації.  
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