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Загальні положення

Атестація осіб, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, здійснюється екзаменаційною комісією після повного виконання 
навчального плану за освітньою програмою ««Кібербезпека в фінансових 
технологіях»».

Атестаційний екзамен - це завершальна стадія оцінки рівня підготовки 
фахівців-бакалаврів - комплексна перевірка знань студентів з фахових 
дисциплін, передбачених навчальним планом. Проводиться для студентів 4 
курсу у 8 семестрі.

Основним науково-методичним документом, що регламентує зміст 
атестаційного екзамену, є програма. Вона спрямована на забезпечення 
комплексного підходу до оцінки теоретичної, методичної та практичної 
підготовки студентів, до виявлення ступеня їх підготовки до майбутньої 
самостійної діяльності.

Мета комплексного атестаційного екзамену - визначення рівня 
підготовленості студентів за освітньою програмою ««Кібербезпека в 
фінансових технологіях».

Характеристика змісту програми. Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє досягнення результатів навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузь 
знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека  та освітньо-
професійною програмою ««Кібербезпека в фінансових технологіях»:

аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем 
базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних; 

- вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється 
в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-апаратними 
засобами та давати оцінку результативності якості прийнятих рішень; 

- використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення 
інформаційно-комунікаційних технологій;

- реалізовувати комплексні системи захисту інформації в 
автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) відповідно до 
вимог нормативно-правових документів; 

- забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-
телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та 
знань, щодо структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, 
сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів 
з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для 
внутрішніх і віддалених компонент; 

- використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту 
інформаційних ресурсів; 

 - застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

- забезпечувати функціонування спеціального програмного 
забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних впливів, 



руйнуючих кодів в інформаційно-телекомунікаційних системах; 
- вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в.т. числі: огляд, 

тестування, підзвітність) системи управління доступом згідно встановленої 
політики безпеки в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 
(автоматизованих) системах;

- вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, 
автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-
телекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної 
і\або кібербезпеки;

- реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу 
до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно -
телекомунікаційних (автоматизованих) системах;

- вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та 
процесів в інформаційних та інформаційно телекомунікаційних 
(автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом 
(мандатних, дискреційних, рольових); 

- забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до 
електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з 
використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених 
процедур захисту;

- впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів 
попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту 
інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем 
на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем; 

- вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, 
інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; 

- аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня захищеності 
ресурсів різних класів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 
(автоматизованих) системах .

Порядок створення, організації та роботи екзаменаційної комісії 
регламентується «Положенням про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти, які отримують 
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, 
спеціаліста, магістра) в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна» (№ 0202-1/215 від 03.06.2015 р) зі змінами, внесеними рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 
27.03.2017 р., протокол № 5, введеним у дію наказом ректора № 0201-1/146 від 
18.04.2017 р.), «Положенням про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» (№ 0202-1/155 
від 21.04.2017 р.) зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна від 27.04.2018 р., протокол № 
5, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/234 від 14.05.2018 р., рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 



25.06.2018 р., протокол № 7, введеним в дію наказом ректора № 0211-1/342 від 
10.07.2018 р., рішенням Вченої ради Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна від 24.02.2020 року, протокол № 5, введеним в дію наказом 
ректора № 0202-1/90 від 28.02.2020 р., рішенням Вченої ради Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна від 30.03.2020 року, протокол 
№ 6, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/143 від 01.04.2020 р., рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 
08.04.2020 року, протокол № 7, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/147 
від 10.04.2020 р.),рішенням Вченої ради Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна від 28.12.2020 року, протокол №19, введеним 
в дію наказом ректора № 0202-1/147 від 10.04.2020 р.).



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА 
КОМПЛЕКСНОМУ АТЕСТАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ

Структура екзаменаційного білету

Атестаційний екзамен складається з двох етапів:
1 етап – тестова перевірка знань студентів  з навчальних дисциплін: 

«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Математичні методи дослідження 
операцій», «Організація баз даних та знань», «Інтелектуальний аналіз 
даних»,«Технології захисту інформації».

 
2 етап – письмове розв’язання практичних завдань, що дозволяє 

перевірити сформованість відповідних умінь та практичних навичок з 
навчальних дисциплін: «Об’єктно-орієнтоване програмування», 
«Математичні методи дослідження операцій», «Організація баз даних та 
знань», «Інтелектуальний аналіз даних», «Технології захисту інформації».

Оцінювання атестаційного екзамену
Розрахунок балів 

Практичне завдання 25 *2=50 балів
Тести 50*1=50 балів
Всього 100 балів

Критерії оцінювання відповідей на тести
«1» бал – правильна відповідь
«0» балів – неправильна відповідь.

Критерії оцінювання практичних завдань
За розв’язання кожного завдання студент може отримати максимально 

25 балів. Але при наявності недоліків ця кількість балів знижується. При цьому 



використовується така шкала:

23-25 
балів

Студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з 
правильного арифметичного результату; доцільного і логічного 
теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного 
посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та 
нормативні акти.

19-22 
балів

Студент розв’язує практичне завдання з деякими незначними 
похибками в арифметичному розрахунку, які не впливають на 
кінцевий результат, або має незначні неточності в логічності 
теоретичного обґрунтування; немає посилань на відповідні 
законодавчі та нормативні акти.

15-18 
балів

Студент розв’язує практичне завдання без теоретичного 
обґрунтування виконаних розрахунків; теоретичне обґрунтування 
зроблене, процес розв’язання вірний, але є арифметична помилка у 
розрахунках.

0-14 
балів

Студент зовсім не розв’язує практичне завдання вірно; його опис та 
розв’язання повністю ідентичні опису та розв’язанню аналітично-
розрахункового завдання, яке виконано іншим студентом.

Оскільки в екзаменаційному білеті представлено 2 практичних завдання, 
то за їх вирішення студент може отримати від 0 до 50 балів.

Загальне оцінювання знань студентів за виконану роботу здійснюється 
за 100 бальною шкалою з подальшим переведенням в національну шкалу.

Шкала оцінювання

ОцінкаСума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру за чотирирівневою 
шкалою оцінювання

за дворівневою шкалою 
оцінювання

90-100 відмінно

70-89 добре

50-69 задовільно

зараховано

1-49 незадовільно не зараховано



УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу члена 
екзаменаційної комісії залишає аудиторію та одержує загальну незадовільну 
оцінку (0 балів).

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

Дисципліна 1«ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

Мова програмування. Структура програми. Ключові слова мови 
програмування. Змінні. Ідентифікатори. Цілочисельні значення, цілочисельні 
змінні та коментарі. Арифметичні операції. Пре- та пост-оператори. 
Оператори швидкого доступу. Оператор присвоєння.

Символьний тип даних. Код ASCII. Значення типу символу. Літерали. 
Контроль потоку. Таблиця пріоритету (оновлення). Вхід і вихід. Вихідні дані. 
Вхідні дані.

Умовний оператор. Перемикач – "switch … сase". Булева алгебра та 
комп'ютерна логіка. Комп'ютери та їх логіка. Логічні «І» та «АБО». Деякі 
логічні вирази. Циклічні конструкції. Цикл з передумовою "while". Цикл з 
післяумовою "do … while". Цикл з параметром "For".

Вектори. Масиви. Ініціатори. Ініціалізація масиву. Масиви масивів: 
багатовимірні масиви. Структури. Оголошення структур. Оголошення та 
ініціалізація структур. Ініціалізація структур.

Покажчики. Призначення значення. Отримання значення. Встановлення 
значення. Оператор sizeof. Покажчики проти масивів: подібності та 
відмінності. Арифметика покажчиків.

Вступ до функцій. Оголошення та визначення функцій. Void – 
винятковий тип. Передача даних у функції та з них. Передача параметрів за 
значенням. Передача параметрів за допомогою посилання. Параметри за 
замовчуванням. Виклик функції. Функція вкладання. Вбудовані функції. 
Перевантажені функції.

Масиви покажчиків у вигляді багатовимірних масивів. Масиви 
покажчиків. Трикутні матриці. Перетворення. Конверсія. Неявні переходи. 
Явні конверсії. Рядки – основи. Що таке рядок. Ініціалізація рядка. Оператори 
рядків: +, + =.

Введення рядків. Порівняння рядків. Підстроки. Довжина рядка. Пошук 
рядків у рядках. Додавання (під) рядка. Додавання символу. Вставлення (під) 
рядка або символу. Призначення (під) рядка або символу. Заміна (під)рядка. 
Стирання (під) рядка. Обмін вмістом двох рядків. Ім'я простору. 
Представлення простору імен. Визначення простору імен. Використання 
простору імен. Розширення простору імен. Використання сутності. 



Неназваний простір імен. Перейменування простору імен.
Основні поняття об'єктного програмування. Класи та об'єкти в 

реальному житті. Клас. Об'єкт. Успадкування. Стек LIFO. Покажчик стека. 
Push. Pop. Анатомія класу. Компоненти класу. Специфікатори доступу.

Створення об'єкта. Перевизначення назв компонентів. Покажчик "this". 
Кваліфікаційні назви компонентів. Конструктори. перевантаження назв 
конструктора. Копіювальні конструктори. Витік пам'яті. Деструктори. 
Статичні компоненти. Ключове слово "auto". Примірники класу. Статичні 
компоненти класу. Статичні змінні класу. Покажчики на об'єкти. Покажчики 
на поля. Покажчики на функції. Вибір конструктора. Масиви покажчиків на 
об'єкти. Об'єкти всередині об'єктів.

Визначення ієрархії класів. Визначення простого підкласу. Класи, 
успадкування та сумісність типів. Тип сумісності. Поліморфізм і віртуальні 
методи. Перевизначення методу в підкласі. Об'єкти як параметри. Передача 
об'єкта як параметр функції. Передача об'єкта за значенням. Передача об'єкта 
підкласу. Оператор dynamic_cast. Копіювання конструкторів. Конструктори за 
замовчуванням. Композиції проти конструкторів. Ключове слово const. 
Постійні змінні. Постійні агрегати. Постійні покажчики. Покажчики на 
константи. Постійні покажчики на константи. Параметри постійної функції. 
Результати постійної функції. Постійні змінні класу. Постійні об'єкти. Функції 
постійного члена.

Помилки. Ліквідація помилок. Анатомія об'єкта виключення. Винятки. 
Керування несподіваними винятками. Категоризація винятків. Ієрархія класів 
виключення. Ключове слово "явний".

Клас "виключення". Клас "logic_error". Клас "domain_error". Клас 
"invalid_argument". Клас "length_error". Клас "out_of_range". Клас 
"runtime_error". Клас "range_error". Клас "overflow_error". Клас 
"underflow_error". bad_alloc. bad_exception. Залучення винятків. Обмін 
відповідальністю. Винятки в дії.

Перевантаження операторів. Реалізація оператора <<. Реалізація 
оператора >>. Удосконалення << оператора. Оператор індексування для стека. 
Перераховані типи. Детально перевантажені оператори. Кількість аргументів. 
Арифметичні оператори.

Поразкові оператори. Оператор призначення. Реляційні оператори. 
Логічні оператори. Об'єднані оператори призначення. Оператори префікса 
інкременту та декременту. Оператори інкрементації і декременту Postfix. 
Докладно перевантажені оператори. Оператор підінформації. Оператор 
виклику функцій. Оператори покажчика. Інші оператори з перевантаженням. 
Оператори, що не перевантажуються. Фракція - клас з перевантаженими 
операторами. Фракція - файл заголовка. LCM і GDM. Конструктори. GetString. 



Зменшення фракції. Основна функція.

Дисципліна 2 «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. 
Класифікація методів та моделей розв’язування задач оптимізації. Приклади 
економічних задач, які доцільно розв’язувати, застосовуючи методи та моделі 
математичного програмування.

Економічна та математична постановка задачі лінійного програмування 
(ЛП). Графічний метод розв’язування задачі лінійного програмування. 
Симплексний метод розв’язування задач ЛП. Метод штучного базису (М-
задача).

Основна та двоїста задачі як пара взаємоспряжених задач ЛП та правила 
побудови двоїстої задачі. Симетричні та несиметричні задачі. Економічне 
тлумачення змінних прямої та двоїстої задач. Знаходження розв’язків двоїстої 
задачі за розв’язками прямої. Економічне тлумачення оптимального плану 
прямої та двоїстої задач.

Задачі цілочисельного програмування та методи їх розв’язання. Задачі 
дробово-лінійного програмування та методи їх розв’язання. Транспортна 
задача. Економічна і математична постановка транспортної задачі (ТЗ) та 
методи побудови початкового опорного плану. Метод потенціалів для 
знаходження оптимального плану ТЗ.

Економічна сутність і постановка окремих типів задач нелінійного 
програмування (НЛП). Класичний метод оптимізації задач НЛП. Задачі 
опуклого програмування та методи їх розв’язання.Теорема Куна-Таккера.

Загальна математична постановка задач стохастичного програмування. 
Приклади економічних задач стохастичного програмування. Загальна 
математична постановка задач динамічного програмування та її геометрична 
інтерпретація. Принцип оптимальності й рівняння Белмана. Задача 
оптимального розподілу ресурсів між галузями на n років, задача про заміну 
обладнання.

Метод лінійного згортання критеріїв. Метод максимінного згортання 
критеріїв. Метод головного критерію. Виокремлення єдиного розв’язку.
Статичні ігри з вичерпною інформацією. Ситуації рівноваги Неша у змішаних 
стратегіях. Ситуації рівноваги Неша у бінарній грі 2х2. Ситуації рівноваги 
Неша в економічних системах.

Матричні ігри у чистих стратегіях. Матричні ігри у змішаних стратегіях. 
Матричні ігри порядку 2х2. Матричні ігри порядку 2xn та mx2.
Класифікація динамічних ігор. Стратегії гравців. Динамічні ігри з довершеною 
інформацією – існування розв’язків. Динамічні ігри з недовершенною 
інформацією – базові положення. Динамічні ігри з майже довершеною 
інформацією.

Нестратегічні аспекти теорії ігор. Стратегічна еквівалентність 
кооперативних ігор. Характеристичні функції для малої кількості гравців. 



Розв’язування за Нейманом-Моргенштерном.
Класифікація систем масового обслуговування (СМО). Рівняння аналізу 

СМО. Диференційні рівняння СМО. n-канальна СМО з відмовами. 
Одноканальна СМО з очікуванням та багатоканальна СМО з очікуванням.

Дисципліна 3 «ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ»

Поняття бази даних (БД), системи управління базами даних (СУБД), 
банку даних, сховища даних. Моделі БД: спискова, ієрархічна, мережева, 
реляційна, постреляційна, багатовимірна, об’єктно-орієнтована, орієнтована 
на знання. Характеристика спектру сучасних СУБД.

Реляційна структура даних, основні поняття та визначення. Теоретико-
множинні операції реляційної алгебри: об'єднання, перетину, різниці, 
декартового добутку відношень. Операції реляційної алгебри над 
інформаційним наповненням відношень: додавання, вилучення, зміни значень 
атрибутів кортежу. Спеціальні реляційні операції: проекція, селекція, 
натуральне з'єднання, умовного з'єднання, ділення відношень. Операції 
реляційної алгебри над схемами відношень: визначення нового, вилучення, 
зміни опису атрибута.

Аномалії при виконанні операцій у базі даних, визначення першої 
нормальної форми. Функціональні залежності, неповні функціональні 
залежності та друга нормальна форма. Транзитивні залежності й третя 
нормальна форма. Багатозначні залежності та четверта нормальна форма. 
Залежності за з’єднанням, п’ята нормальна форма.

Операції DDL (Data Definition Language) – оператори визначення 
об'єктів БД, їх створення, зміни, видалення. Оператори DML (Data 
Manipulation Language) – маніпулювання даними: відібрати, додати, змінити, 
видалити записи, зафіксувати або відмінити внесені зміни. Оператори DCL 
(Data Control Language) – захисту і управління даними: створення та видалення 
прав та обмежень для користувачів та додатків БД. Оператори TCL 
(Transaction Control Language) – управління транзакціями: прийняття, відміна, 
поділ на частини. Оператори CCL (Cursor Control Language) – виконання дій з 
тимчасовими сукупностями записів та окремими записами.

Методологія проектування бази даних, етапи проектування бази даних. 
Аналіз предметної області її концептуальне моделювання. Логічне та фізичне 
проектування. Модель «сутність-зв’язок»: поняття сутності, властивості, 
зв’язку. Формальні нотації ER-моделювання: Чена, Мартіна, IDEF1X, Баркера.

Поняття бази знань, джерела отримання знань. Системи баз знань: 
поняття, структура та функції. Класифікація інструментальних засобів 
побудови систем баз знань. Моделі представлення знань: продукційна, 



логічна, фреймова. Експертні системи: поняття, структура, класифікація.

Дисципліна 4 «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ»

Методи первісного оброблення та дослідження структури даних. 
Статистичні та кібернетичні методи. Методи прикладної статистики, 
перевірка гіпотез, кореляція, регресія. Дискримінантний аналіз, 
класифікаційні функції.

Місце аналізу даних в управлінні об’єктом. Призначення і мета аналізу 
даних. Концепція сховищ даних. Візуалізація та автоматичне групування 
даних

Кореляційний аналіз. Модель парної регресії. Лінійна множинна 
регресійна модель. Перевірка адекватності. Нелінійне оцінювання параметрів.

Агломеративні та дивізимні методи. Ієрархічна класифікація. 
Оцінювання якості кластеризації. Застосування кластеризації в економічних 
дослідженнях та захисті даних.

Процедура Мак-Кіна, метод к-середніх, сітчасті методи. Растрова 
кластеризація об’єктів.

Лінійний дискримінантний аналіз. Побудова канонічних та 
класифікаційних функцій.

Дерева рішень. Методи побудови правил класифікації. Основи методів 
опорних векторів, «найближчого сусіда», Байеса. Метод Apriori.

Критерії оцінювання помилок класифікації, кластеризації та навчання.
Поняття асоціативного та секвенційного аналізу. Методи формування 

асоціативних правил.
Візуальний аналіз даних. Основні задачі аналізу текстової інформації 

(Text Mining).
Визначення OLAP-системи. Концептуальне багатовимірне 

представлення даних. Класифікація задач Data Mining. Процес Data Mining. 
Сфери застосування Data Mining.

Дисципліна 5 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ» 

Безпека і захист даних.
Огляд безпеки системи.
Концепція інформаційної безпеки (ІБ) в розподілених 

інформаційних системах.
Задачі ІБ підприємства та рівні їх вирішення. Проведення 

інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності на початку 



роботи з групами студентів.
Механізми і політики розмежування доступу
Джерела порушення ІБ комп’ютерних систем. Основні загрози. 

Фактори вразливості та канали витоку інформації. Модель загроз та 
порушника. Політика інформаційної безпеки. Методи та пристрої 
забезпечення захисту і безпеки.

Апаратно програмні засоби захисту інформації.
Захист, доступ та аутентифікація.
Ідентифікація та автентифікація. Основні загрози порушення 

автентичності. Досконалі системи аутентифікації. Методи автентифікації 
з використанням асиметричних криптоалгоритмів.

Моделі захисту. Захист пам’яті.
Модель загроз та порушника. Політика інформаційної безпеки. 

Методи та засоби технічного захисту інформації в інформаційних 
технологіях. Захист від комп’ютерних вірусів. 

Шифрування даних. 
Асиметричні симетричні криптоперетворення. Традиційні методи 

шифрування: підстановка, перестановка, гамування. Блокові та потокові 
шифри, основні стандарти.

Управління відновленням.
Управління підготовкою до відновлення, що припускає своєчасне 

планування відновлення і правильне резервування інформації, 
управління відновленням, орієнтоване на своєчасне виявлення втрат 
інформації і відмовлень компонентів мережі, а також оперативне 
відновлення даних і працездатності комп'ютерної системи.

Основні напрямки розвитку сучасної криптографії.
Основні напрямки розвитку асиметричних криптоалгоритмів. 

Криптографія на еліптичних кривих та в кільці зрізаних поліномів. 
Основні стандарти. Теоретико-чисельні алгоритми виконання 
арифметичних операцій в групі точок еліптичної кривої. Цифрова 
стеганографія з відкритим ключем.

Механізми та протоколи керування ключами в ІВК інформаційної 
системи.

Компоненти та сервіси інфраструктури відкритих ключів. 
Архітектура і топологія IВК. 

Стандарти в галузі IВК. Сертифікати відкритих ключів X.509, 
управління сертифікатами. 

Системи IВК. Документ політика захисту інформації, його сутність 
та структура, управління ключами. Основні вимоги до політиці IВК.

Мережева безпека.
Основні види атак, принципи криптоаналізу. Основи криптографії.
Аналіз основних видів атак, ризиків та вразливих елементів 

інформаційних систем. 
Диференціальний криптоаналіз, основі відмов пристрою. Лінійний 



криптоаналіз. Силова атака на основі розподілених розв’язань.
Алгоритми з секретним ключем.
Алгоритми симетричного шифрування. Алгоритм шифрування 

DES. Структура, методи, функціональні можливості. Режими роботи 
алгоритму DES. Багаторазове шифрування, галузі його застосування

Алгоритми з відкритим ключем. 
Криптосистеми RSA: структура алгоритму шифрування та 

дешифрування, галузі застосування.
Протоколи аутентифікації.
Протоколи АН та ESP. Протоколи захисту та цілісності IPSec, SSL, 

TLS, їх сутність.        Цифрові підписи
Використання паролів і механізмів контролю за доступом
Основні принципи захисту інформації при підключенні до мережі 

Інтернет.
Використання паролів і механізмів контролю. Вибір схем захисту 



на основі міжмережевих екранів. Варіанти побудови VPN-каналів.
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