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Попередні дисципліни: 
«Основи кібербезпеки та національної безпеки», 
«Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 
держави»; 
Супутні дисципліни: 
«Теорія ймовірностей та математична статистика», 
«Обчислювальна математика», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування»; 
Предмет є пропедевтикою для дисциплін: 
«Системи виявлення вторгнень», 
«Комплексні системи захисту», 
«Захист інформації в інформаційно-комунікативних 
системах», 
«Управління інформаційною безпекою», 
«Системи управління доступом» 

Місце у структурно-
логічній схемі: 
 

ВК-7 Прикладні інформаційні технології для безпеки 
держави викладається на другому році навчання, як 
додаткова дисципліна за особистим вибором студента 
 

Форми навчання: 
 

лекції, лабораторні роботи, письмовий тестовий контроль, 
усне опитування, самостійна робота 
 

Мова викладання: українська, англійська 
 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Основні відомості про кібербезпеку та інформаційні 

технології для забезпечення безпеки 
Тема 1. Основи національної безпеки держави: основні поняття та положення. 
Ідентифікація, автентифікація, авторизація та звітність. Місце та роль 

інформаційних технологій у кібербезпеці держави 
Тема 2. Концепція інформаційної безпеки держави та положення державної 

інформаційної політики. Загрози інформаційній безпеці.  
Атаки змагання. Класифікація загроз за аспектами інформаційної безпеки 

(доступність цілісність, конфіденційність), за різними ступенями, природою, джерелами 
загроз, за способами доступу та поточним місцем розташування інформації. 

Тема 3. Інформаційні бар’єри та протиборства. Інформаційна війна та зброя. 
Основні канали, способи, прийоми та методи несанкціонованого доступу та напрямки 
реалізації інформаційних загроз. 



Тема 4. Інформаційні системи та технології як об’єкти безпеки держави.  
Типи атак на інформаційні системи. Категорії мережевих атак: атаки доступу, атаки 

модифікації, атаки типу «відмова в обслуговуванні», комбіновані атаки. Атаки на рівні 
застосувань декількома способами.  

Тема 5. Характеристика інформаційних систем як об’єкта захисту держави. 
Механізми захисту від атак: базова технічна модель інформаційних технологій 

безпеки. Аналіз мережевого трафіку, мережева розвідка. 
Змістовий модуль 2. Технології забезпечення безпеки держави 

Тема 8. Моніторинг в системах кібербезпеки держави. 
Пасивний та активний збір інформації, як перший крок до захисту. Основні процеси 

пошуку. Отримання інформації з відкритих джерел. Пасивні методи розвідки. Збір 
інформації про веб-сайти. Збір інформації через пошукові системи. Оператори пошукових 
запитів. Збір інформації за допомогою мережевих протоколів, через централізовані та 
розподілені моделі. Збір інформації з використання DNS: термінологія і принципи роботи. 
Основні способи протидії пасивному збору інформації. 

Тема 9. Побудова та аналіз зв’язків, комбінування та віртуалізація отриманих даних. 
Основні інструменти для побудови та аналізу. Автоматизовані методи розвідки. 

Аналіз інформації за заголовками електронної пошти. Дані SMTP-конверта. Основні 
протоколи стеку TCP/IP. Побудова схеми мережі. Засоби для отримання інформації щодо 
вузлів та сервісів у мережі: пошук вразливостей та інструменти сканування. 

Тема 10. Технології і механізми захисту мережі від збору, сканування та 
проникнення 

Системи виявлення вторгнень та системи запобігання вторгненням. IDS на рівні 
мережі, вузла, стану. Виявлення вторгнень на основі сигнатур, на основі статистичних 
аномалій. IDS на основі аномалій протоколів, трафіку, правил. Системи запобігання 
вторгнень. Реакція на вторгнення. 

Мережеві екрани, їх різновиди. Між-мережеві екрани та їх типи. Проксі та їх рівні. 
Мережеві пастки.  
Тема 11. Прикладні технології безпеки  в безпровідних мережах 
Збір інформації про безпровідні мережі. Стандарти безпровідних мереж. 

Ідентифікатор безпровідної мережі. Шифрування та автентифікація як підхід до 
забезпечення безпеки держави. Механізми шифрування безпровідної мережі та протоколи 
автентифікації, їх порівняння, проблеми та вразливості. Атаки на безпровідні мережі та 
засоби захисту від них. Bluetooth мережі: атаки та загрози. 

Тема 12. Технології безпеки в операційних системах.  
Організація контролю доступу. Руткіти та шпигунські програми, їх виявлення на 

основі цілісності, сигнатури, профілювання тривалості виконання та на основі евристики/ 
поведінки. Інструменти, що використовуються для здійснення атак на ОС та правила 
запобігання для них. Протидія атакам на ОС: адміністративні заходи захисту, адекватна 
політика безпеки. Оптимальна політика безпеки: аналіз загроз, формування вимог до 
політики безпеки, формальне визначення, перетворення в життя політики безпеки, 
підтримка і корекція політики безпеки. Архітектура підсистеми захисту ОС. 

Тема 13. Технології для створення безпеки ОС від шкідливого програмного 
забезпечення  

Типи шкідливого ПЗ, його різновиди. Небажана кореспонденція. Принципи 
створення та аналіз троянських програм, захист від троянів. Принципи створення та аналіз 



вірусів, їх дія, життєвий цикл та цілі створення, їх типи та різновиди. Комп’ютерні черв’яки. 
Протидія і виявлення троянів, черв’яків та вірусів. 

Сигнатурний аналіз, проективні методи виявлення, евристичні аналізатори, 
поведінкові блокатори. 

Тема 14. Технології для створення безпеки мобільних пристроїв від шкідливого 
програмного забезпечення  

Загальні функції мобільного застосування. Безпека мобільних застосувань. 
Проблеми та мобільні ризики. Розуміння моделі безпеки операційних систем Android, iOS, 
Windows Phone, BlackBerry. 

Тема 15. Технології для забезпечення та контролю безпеки веб-серверів та веб-
застосувань 

Вразливості веб-серверів та веб-застосувань та їх типи. Види атак на веб-сервер, їх 
типи. Використання помилок у конфігурації. Атаки на парольний захист. Атаки з 
розділенням HTTP запитів/ відповідей та подібні. Атака отруєння кеша. Атака людина 
посередині. Види атак на веб-застосування. Механізми захисту веб-серверів та веб-
застосувань. Програмне забезпечення для сканування веб-серверів та веб-застосувань на 
вразливості.  

Тема 16. Соціальна інженерія, яке технологія для забезпечення безпеки держави 
Техніки соціальної інженерії, їх види. Способи захисту від методів соціотехнік та 

заходи протидії. Тестування на вразливість до атак. Методика оцінки вразливостей. 
Сканери вразливостей. Послідовність дій при виконанні тестування. 

 
Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі 

 застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення 
ефективності професійної комунікації ПРН-1; 

 адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійої діяльності, прогнозувати 
кінцевий результат ПРН-5; 

 діяти на основі законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог 
відповідних стандартів, тому числі міжнародних; готувати пропозиції до 
нормативних актів щодо забезпечення інформаційної безпеки ПРН-7; 

 впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, 
виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та/або 
кібербезпеки ПРН-9; 

 виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених 
обчислювальних системах ПРН-11; 

 розробляти моделі загроз та порушника ПРН-12; 
 аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на 

стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних ПРН-13; 
 застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах ПРН-19; 
 реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до 

інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-
телекомунікаційних (автоматизованих) системах ПРН-23; 

 впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження 
отриманню несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, інформаційно-



телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії 
відкритих систем ПРН-26; 

 впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на 
інциденти інформаційної і/або кібербезпеки ПРН-42; 

 застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної 
безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів ПРН-43; 

 здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах ПРН-46; 

 виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та 
використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення 
необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах ПРН-48; 

 забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних 
ресурсів і процесів в інформаційно телекомунікаційних системах ПРН-49; 

 використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно-
телекомунікаційних системах ПРН-52. 
 

Схема нарахування балів, які отримують студенти 
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