
ПРОГРАМА 

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Спеціальність 125 «Кібербезпека» 

Освітня програма «Кібербезпека» 

 

Екзамен має міждисциплінарний синтетичний характер. У програмі 

відбиваються основі теоретичні та практичні аспекти таких начальних 

дисциплін як: 

1) нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки; 

2) теорія інформації та кодування; 

3) комплексні системи захисту інформації: розробка, впровадження, 

супровід; 

4) прикладна криптологія; 

5) управління ризиками інформаційної безпеки 

6) технічний захист інформації; 

7) захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; 

8) комп’ютерний зір. 

 

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки; 

1. Інформаційна безпека держави, особи та суспільства як об’єкт 

адміністративно-правового захисту. 

2. Інформаційна безпека як система суспільних відносин і об'єкт правової 

охорони. 

3. Вихідні методологічні засади дослідження інформаційної безпеки.  

4. Нормативно-правові акти, які закріплюють концептуальні та визначальні 

положення інформаційної безпеки України. 

5. Нормативно-правові акти, які визначають порядок охорони державної 

таємниці в Україні. Нормативно-правові акти з інформаційної безпеки 

телекомунікаційних систем. 

6. Закони України про електронний документообіг та електронний 

цифровий підпис. 

7. Підзаконні нормативні акти щодо електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису. 

8. Нормативно-правові акти, які визначають порядок технічного захисту 

інформації в Україні. 

9. Нормативно-правові акти у сфері захисту державних електронних 

інформаційних ресурсів України. 

10. Поняття та принципи побудови механізму правового регулювання 

забезпечення інформаційної безпеки. 

11. Адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної 

безпеки у контексті державного управління та державного регулювання 

інформаційної безпеки. 

12. Система суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки. 

13. Особливості адміністративно-правового режиму забезпечення 

інформаційної безпеки. 



14. Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового 

забезпечення інформаційної безпеки в Україні 

15. Нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки України у 

співробітництві з Європейським Союзом 

 

Теорія інформації та кодування 

1. Основні поняття та визначення теорії інформації. Задачі та основні 

постулати. 

2. Природа інформації. Види інформації. Теорема дискретизації Шеннона. 

Модель системи передачі інформації. Представлення інформації. 

3. Кількісна оцінка інформації. Ентропія. Одиниці виміру інформації. 

Проблема корисності інформації. 

4. Види ентропії. Властивості. Кількість умовної інформації. 

5. Інформаційна надлишковість. Швидкість передачі інформації. Пропускна 

здатність дискретного каналу. Теорема про кодування дискретного 

джерела.  

6. Стиснення інформації. Огляд основних методів стиснення інформації. 

7. Арифметичне кодування. 

8. Словниково-орієнтовані алгоритми стиснення інформації. Стиснення 

інформації з втратами. Властивості програм – архіваторів. 

9. Основи теорії й практики кодування повідомлень у системах передачі 

технологічної інформації. Класифікація кодів. Постановка задачі 

кодування в каналах без перешкод 

10. Незавадостійкі (звичайні) коди. Числоімпульсний (унітарний) код. 

11. Нормальний двійковий код. Код Грея. Двійководесятковий код. 

12. Загальні властивості кодів, що виявляють і виправляють помилки. 

Найпростіші коди, що виявляють помилки. 

13. Основні характеристики завадозахищеного коду. Методи 

завадозахищеного кодування 

14. Матричне кодування 

15. Поліноміальне кодування. 

 

Комплексні системи захисту інформації розробка, впровадження, супровід 

1. Поняття системи. Системний підхід до захисту інформації. Визначення 

системи. Поняття елемента системи. Структури системи, зв’язки між 

елементами. Поняття зворотного зв’язку то а його значення для рішення 

задач інформаційної безпеки. Ознаки та властивості системи. 

2. Нормативно – правова база для створення КСЗІ.НД ТЗІ 3.7-002-2005, НД 

ТЗІ 3396.0,1,2 (96-97, )закони України “Про захист інформації в ІТС”, 

“Про захист персональних даних”. Етапи проектування КСЗІ. 

3. Методи проектування КСЗІ.  

4. Ідентифікація загроз інформаційній безпеці. 

5. Моделювання об’єкта захисту. Моделі для оцінювання рівня захищеності 

об’єкта захисту: ймовірнісна модель, логіко – ймовірнісна, нейро– 

мережева модель, ігрова модель. 

6. Модель загроз. Класифікація загроз інформаційній безпеці, ознаки 

класифікації Аналіз загроз на об’єкті захисту. 



7. Модель порушника. Ознаки моделі порушника. Класифікація порушника. 

Поняття контрольована зона.  

8. Моделювання каналів витоку інформації. Захист каналів витоку 

інформації: оптичні канали, електричні канали, електронні канали, 

комунікації будівлі.  

9. Інженерно – технічний захист інформації .Охорона периметру об’єкта 

захисту, спеціальні системи відеоспостереження, охоронні системи, 

протипожежні системи. 

10. Комплексування заходів інженерно – технічного захисту інформації. 

Розробка цільової функції для вибору оптимального складу КСЗІ. 

Алгоритм синтезу оптимальної КСЗІ. 

11. Забезпечення надійності КСЗІ на етапі проектування. Показники 

надійності КСЗІ. Моделі для розрахунку надійності КСЗІ на етапі 

проектування.  

12. Розробка технічного завдання на створення КСЗІ. Зміст ТЗ. Базові розділи 

ТЗ. Нормативний супровід розробки ТЗ. . Вимоги НД ТЗІ 3.7-001-99 до 

змісту, послідовності та викладення розділів ТЗ на створення КСЗІ в ІКС 

13. Розробка ескізного проекту КСЗІ.) 

14. Норми ЄСКД для розробки ескізного проекту КСЗІ. Представлення схем, 

структур, елементів КСЗІ. Оформлення та представлення текстової 

документації. 

15. Комплексне документування етапу проектування КСЗІ. 

16. Розробка комплекту документації для етапу проектування КСЗІ. 

17. Організація випробувань КСЗІ. Програма випробувань КСЗІ. Методика 

випробувань КСЗІ.  

18. Планування експерименту. Однофакторний експеримент, 

Багатофакторний експеримент. Обробка результатів експерименту. 

Оформлення протоколу випробувань. 

19. Методи та засоби тестування захищеності.Планування комп’ютерного 

експерименту для тестування КСЗІ.Спеціальні засоби для тестування 

КСЗІ.  

20. Ефективність КСЗІ. Моделі оцінювання захищеності. Критерії 

оцінювання захищеності інформаційних ресурсів. 

21. Розробка політики безпеки. 

22. Підходи до розробки політики безпеки. Трьохрівнева політика безпеки 

інформаційної безпеки. Вимоги НД ТЗІ 1.1-002 і НД ТЗІ 1.4-001 до 

змісту, послідовності та викладення політики безпеки інформації в ІКС 

23. Захист таємної інформації а АС класу «1»Вимоги щодо захисту таємної 

інформації а АС класу «1». 

24. Захист таємної інформації а АС класу «2». 

25. Вимоги щодо захисту таємної інформації а АС класу «2». 

26. Експертиза КСЗІ. Проведення державної експертизи КСЗІ згідно вимог 

«Положення про державну експертизу в сфері ТЗІ» 

27. Атестація комплексів засобів захисту.  

28. Забезпечення супроводу КСЗІ в ІКС. Контроль встановленого порядку 

оброблення інформації в ІКС. Основні вимоги до КЗЗ від НСД. НД ТЗІ 

1.1-002-99: беперервний захист, атрибути та диспетчер доступу, 



реєстрація дій, функції та механізми захисту, забезпечення послуг 

безпеки та гарантій їх реалізації. 

29. Режими секретності при обробці інформації з конфіденційним доступом. 

Організація режимів секретності при обробці інформації з обмеженим 

доступом 

30.  
Прикладна криптологія 

1. Теорія чисел та груп, скінченні поля Галуа, особливості застосування в 

криптографії; 

2. Еліптичні та гіпереліптичні групи, основи застосування в криптографії; 

3. Бінарні відображення ( спарювання) точок еліптичних кривих, 

особливості застосування в криптографії; 

4. Основи теорії секретних систем (конфіденційності) 

5. Симетричні криптографічні перетворення та їх властивості 

6. Джерела ключів та ключової інформації, вимоги до них. 

7. Вступ в теорію асиметричних криптоперетворень 

8. Асиметричні криптоперетворення в групах точок еліптичних кривих 

9. Джерела ключів асиметричних криптосистем та вимоги до них. 

10. Методи та механізми автентифікації в криптосистемах 

11. Методи та механізми захисту від несанкціонованого доступу 

12. Електронні цифрові підписи з додатком  

13. Електронні цифрові підписи з відновлення повідомлень 

14. Властивості та основи застосування електронних цифрових підписів  

15. Криптографічні механізми та протоколи управління ключами  

16. Криптографічні механізми та протоколи автентифікації 

17. Синтез та аналіз криптографічних протоколів 

18. Квантова криптографія та криптоаналіз. 

19. Вступ в теорію та практику криптоаналізу 

20. Методи крипто аналізу асиметричних криптосистем 

21. Методи та алгоритми криптоаналізу криптографічних перетворень в групі 

точок еліптичних кривих 

22. Вступ в теорію криптоаналізу в симетричних криптосистемах 

23. Методи крипто аналізу блокових симетричних криптосистем 

24. Методи крипто аналізу потокових симетричних криптосистем 

 

Управління ризиками інформаційної безпеки 

1. Нормативне забезпечення управління ризиками інформаційної безпеки. 

Основні стандарти за темою. ISO / IEC 27005: 2011 -керування ризиками 

ІБ. ISO 73:2013 «Керування ризиком – словник термінів» 

2. Основні визначення Ризик ІБ. Управління ризиками ІБ. Складові процесу 

управління ризиками ІБ. Системний підхід до управління ризиками ІБ. 

Встановлення контексту управління ризиками ІБ. Базові критерії 

прийняття рішень з управління ризиками ІБ. Область дії і межі 

управління ризиками ІБ. Врахування вимог НЗ ОІБ при управлінні 

ризиками ІБ 

3. Оцінка ризиків ІБ Аналіз ризиків ІБ. Ідентифікація ризиків ІБ. 

Ідентифікація активів. Ідентифікація загроз ІБ. Ідентифікація існуючих 



засобів управління ризиками ІБ. Ідентифікація вразливостей. 

Ідентифікація наслідків. Кількісна оцінка ризиків ІБ. Оцінка наслідків. 

Оцінка ймовірностей. Визначення рівня (величини) ризиків ІБ. 

Оцінювання ризиків ІБ. Підходи до оцінки ризиків ІБ. Базовий аналіз 

ризиків ІБ. Неформальний аналіз ризиків ІБ. Детальний аналіз ризиків ІБ. 

Комбінований аналіз ризиків ІБ. Високорівнева оцінка ризиків ІБ. 

Детальна оцінка ризиків ІБ.  

4. Обробка ризиків ІБ. Зниження ризику ІБ. Збереження ризику ІБ. 

Уникнення ризику ІБ. Передача ризику ІБ 

5. Прийняття, комунікація, моніторинг і перегляд ризиків ІБ. Ухвалення 

ризиків ІБ. Комунікація ризиків ІБ. Моніторинг та перегляд ризиків ІБ. 

Моніторинг та перегляд показників ризику ІБ. Моніторинг, перегляд і 

вдосконалення процесу управління ризиками ІБ 

6. Забезпечення управління ризиками ІБ. Документальне забезпечення 

управління ризиками ІБ. Інструментальні засоби управління ризиками ІБ 

 

Технічний захист інформації 

1. Методи та технології захисту інформації в системах передачі даних та 

системах зв’язку. 

2. Засоби захисту інформації в системах передачі даних та системах зв’язку. 

3. Оцінка захищеності інформації в системах передачі даних та системах 

зв’язку. 

4. Засоби забезпечення безпеки в обчислювальних мережах. 

5. Захист серверів та робочих станцій. 

6. Засоби захисту локальних мереж при приєднанні до Інтернету. 

7. Технологія міжмережевих екранів. 

8. Технологія віртуальних приватних мереж. 

9. Методи та засоби захисту мобільного програмного забезпечення. 

 

Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах 

1. Організація електрозв’язку, міжнародні стандарти електрозв’язку, 

основні поняття теорії та практики передачі інформації. 

2. Організація каналів зв’язку, аналогові та цифрові канали, ієрархія каналів. 

Методи розділення каналів: по частоті, по часу та інше. Багатоканальні 

системи зв’язку, методи побудови. Голосові сигнали, сигнали 

телебачення та інші. Міри вимірювання параметрів каналів зв’язку. 

3. Перетворення інформації при передачі по каналам зв’язку. Перетворення 

у імпульсний сигнал, перетворення у цифровий сигнал. Вимірювання 

кількості інформації. Стандартизація цифрових каналів.  

4. Основні положення цифрової передачі інформації. Відношення «сигнал-

шум», ширина полоси частот, оптимальне співвідношення ширини 

імпульсу та полоси частот. Фільтри Найквіста, Гаусса та інші. Структура 

цифрової бездротової системи зв’язку.  

5. Генерації мобільного зв’язку – нові парадигми зв’язку – 4 та 5 генерація. 

Об’єднання з Інтернет, інші технології бездротового зв’язку – 

використання надширосмугових сигналів, комунікація у ближньому полі, 

супутникові системи зв’язку та інше. 



6. Мережі передавання інформації. Інтернет та Інтранет. Локальні та 

глобальні мережі. Засоби управління мережами. Маршрутизація та 

управління потоками інформації. Безпека роботи мереж. 

7. Представлення інформації паралельними та послідовними кодами. 

Синхронізація потоків даних. Задачі, які вирішуються застосуванням 

кодування інформації. Приклади різних методів кодування. Стиснення 

інформації при кодуванні.  

8. Канальне кодування, цілі канального кодування. Багатомірна передача 

інформації форма кодування сигналів. Захист від похибок. 

9. Блочні коди, згорткові коди. Моделі каналів та методи прийняття рішень 

–м’які та жорсткі. Коди Ріда – Соломона. Турбокоди.  

10. Поняття політики захисту інформації. Розробка політики підприємства. 

Стандарти захисту інформації. Організаційні та технічні методи захисту 

інформації у комп’ютерних мережах. Нові виклики у зв’язку з розвитком 

технологій. 

11. Роль спеціаліста у галузі захисту інформації на підприємстві. Зони 

відповідальності мережевих адміністраторів та спеціалістів з захисту 

інформації. 

 

Комп’ютерний зір 

1. Формування зображень. Формування зображень за допомогою гамма-

випромінювання. Рентгенівські зображення. Зображення в 

ультрафіолетовому діапазоні. Зображення в інфрачервоному діапазоні. 

Зображення в діапазоні радіохвиль. 

2. Основи цифрового представлення зображень. Елементи зорового 

сприйняття. Будова людського ока. Формування зображення в людському 

оці. Зчитування і реєстрація зображення 

3. Дискретизація і квантування зображення. Основні поняття, що 

використовуються при дискретизації та квантуванні. 

4. Фільтрація зображень. Просторова і частотна фільтрація 

5. Обробка кольорових зображень. Основи теорії кольору. Моделі RGB, 

CMY i CMYK, HIS. 

6. Сегментація зображень. Знаходження точок, ліній. Порогова обробка. 

7. Розпізнавання зображень 
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