
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ЗА НАПРЯМОМ 6.040302 – «ІНФОРМАТИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Захист інформації» для студентів денної форми навчання за напрямом 

6.040302 – «Інформатика»  

 

 

 

 

 

Укладач : к. п. н., старш. викладач  Л. П. Максимова  

Рецензент : к. т. н., доц. Г. В. Славко 

 

 

 

 

Кафедра інформатики і вищої математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

Протокол №_______ від__________________2018 року 

Голова методичної ради ___________________проф. В. В. Костін 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ ............................................................................................................................. 4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни ................................................................................................................... 7 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання .......................................... 7 

Змістовий модуль 1 Криптографічний захист інформації ................................. 8 

Тема № 1 Основи захисту інформації .................................................................. 8 

Тема № 2 Криптографія та криптоаналіз. симетричні криптографічні 

перетворення ................................................................................................................ 8 

Тема № 3 Криптографія та криптоаналіз. асиметричні криптографічні 

перетворення ................................................................................................................ 9 

Змістовий модуль 2 Захист інформації в комп’ютерних системах ................. 10 

Тема № 4 Криптографічні протоколи. ............................................................... 10 

Тема № 5 Протоколи аутентифікації (ідентифікації) ....................................... 10 

Тема № 6 Управління Криптографічними Ключами ....................................... 11 

Тема №7 Методи і засоби захисту від мережевих атак .................................... 12 

3 Питання для підсумкового контролю знань студентів ........................................ 13 

Список літератури ..................................................................................................... 21 

 



4 

 

ВСТУП 

Розвиток і широке впровадження сучасних інформаційних технологій 

значно підвищили вразливість інформації, що циркулює в інформаційно-

телекомунікаційних системах. Однією з причин цього є масове використання 

для обробки інформації засобів обчислювальної техніки з програмним 

забезпеченням, що дозволяє порівняно легко спотворювати, копіювати або 

знищувати оброблювану інформацію, а також змінювати штатні алгоритми 

накопичення, оброблення та передавання інформації каналами зв’язку.  

Розвиток нових інформаційних технологій створив наукові, технологічні та 

економічні передумови для появи таких понять, як «інформаційна війна» та 

«інформаційна зброя».  

 Відомим недоліком систем, створених на основі «відкритої архітектури», 

є принципова можливість доступу до інформації з боку осіб, для яких вона не 

призначена. Забезпечення адекватної і випереджальної протидії загрозам 

безпеки інформації є, у кінцевому рахунку, однією з найважливіших умов 

забезпечення політичної, економічної, оборонної та інших складових 

національної безпеки держави. 

На сьогодні методи захисту інформації мають величезне значення у 

кредитно-фінансовій сфері, бізнесі, під час зберігання конфіденційної 

інформації та її передавання незахищеними каналами зв’язку, застосовуються в 

системах електронного документообігу та електронної комерції, 

використовуються під час забезпечення безпеки польотів і навіть можуть 

сприяти для з’ясування істини в ході судового розгляду. Протидія загрозам 

безпеки інформації має здійснюватися комплексно. Захист інформації  

необхідно  забезпечувати  на  всіх  етапах  її  накопичення, оброблення,  

зберігання та  передавання.  Надійно  захистити  інформацію  в зовнішніх 

каналах  зв’язку  можна  лише  за  допомогою  криптографічних методів,  до  

яких,  зокрема, належить перетворення  інформації  з використанням  секретних  

параметрів  (шифрування). 
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Мета навчальної дисципліни «Захист інформації» – закласти 

термінологічний фундамент, навчити студентів правильно проводити аналіз 

погроз інформаційній безпеці, основним методам, принципам, алгоритмам 

захисту інформації в  тому числі за допомогою криптографії, з урахуванням 

сучасного стану та прогнозу розвитку методів захисту інформації, систем і 

засобів здійснення погроз від потенційних порушників.  

Завдання навчальної дисципліни «Захист інформації»  – формування у 

студентів теоретичних знань і практичних вмінь з теорії та практики захисту 

інформації. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 сучасні загрози безпеці інформації; 

 технічні методи і засоби захисту інформації; 

 криптографічні методи захисту інформації; 

 програмні методи і засоби захисту; 

 організаційно-правове забезпечення захисту інформації. 

уміти: 

 аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації 

потенційними порушниками; 

 аналізувати вплив комп’ютерних вірусів і шкідливих програм на 

безпеку комп’ютерних систем; 

 досліджувати стійкість секретних криптографічних систем; 

 досліджувати асиметричні криптосистемі; 

 виявляти дії вірусу в ОС Windows за допомогою аналізу процесів, 

що протікають, за допомогою аналізу кодів підозрілих програм, за допомогою 

антивірусних програм; 

 організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб відділу 

захисту інформації відповідно до інструкцій і обов’язків. 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів містять теми та 

погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного 

контролю. Кожна тема містить питання, що виносять на самостійне 

опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури з вказівкою 

сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання.  

Протягом семестру кожен студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, розглянуті на лекціях. Контроль самостійного опрацювання студентом 

питань, розглянутих на попередній лекції, здійснюється викладачем на 

наступній лекції. Під час опрацювання лекційного матеріалу студенти, окрім 

особистих конспектів, користуються літературою та методичними матеріалами, 

рекомендованими робочою програмою. 

Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на контрольні 

питання самоперевірки, розміщені в кінці кожної теми. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Кільк. 

годин 

(лекц.) 

Кільк. годин 

(самост. 

роб.) 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Криптографічний захист інформації 

Тема 1 Основи захисту інформації 2 10 

Тема 2 Криптографія та криптоаналіз. 

Симетричні криптографічні перетворення.   6 20 

Тема 3 Криптографія та криптоаналіз. 

Асиметричні криптографічні перетворення 4 18 

Разом за змістовим модулем 1 12 48 

Змістовий модуль 2 Захист інформації в комп’ютерних системах 

Тема 4 Криптографічні протоколи 2 12 

Тема 5 Протоколи аутентифікації (ідентифікації) 2 12 

Тема 6 Управління криптографічними ключами. 2 12 

Тема 7 Методи і засоби захисту від мережевих 

атак 6 12 

Разом за змістовим модулем 2 12 48 

Усього годин за 7-й семестр 24 96 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Змістовий модуль 1 Криптографічний захист інформації 

Тема № 1 Основи захисту інформації  

1. Основні властивості інформації як предмета захисту.  

2. Основні проблеми захисту інформації.  

3. Види і цілі вторгнень.  

4. Напрями загроз.  

5. Напрями і засоби захисту інформації. Моделі захисту інформації.  

Питання для самоперевірки 

1. Якими є основні властивості інформації як предмета захисту? 

2. Якими є критерії оцінювання корисності інформації? 

3. Перерахуйте основні проблеми захисту інформації. Яка з них є 

основною і чому? 

4. Якими є цілі вторгнень? 

5. Які нормативно-правові засоби захисту інформації вам відомі? 

6. Які математичні моделі функціонування систем захисту інформації вам 

відомі? Для чого вони потрібні?  

Література: [1, 4, 5, 11, 15, 16]. 

Тема № 2 Криптографія та криптоаналіз. Симетричні криптографічні 

перетворення   

1. Криптографічне перетворення.  

2. Симетричні криптографічні перетворення. 

3. Основні методи криптоаналізу.  

4. Методи генерації псевдовипадкових числових послідовностей. 

5. Блочні та поточні шифри.  

6. Принципи побудови сучасних симетричних шифрів.   

7. Основні сучасні стандарти симетричного шифрування.  
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Питання для самоперевірки 

1. Що таке хороший шифр? Які характеристики плейн-тексту потрібно 

сховати у шифр-тексті? 

2. Чим відрізняється криптографія від стеганографії? 

3. Якими критеріями оцінюється стійкість шифру? Як вирізняються за 

цими критеріями симетричні та асиметричні шифри? 

4. У чому полягають задачі криптоаналізу? 

5. Перерахуйте основні типи криптоаналітичних атак залежно від 

можливостей криптоаналітика та доступної йому інформації?  

6. У чому полягає принцип Керкхоффа?  

7. Для чого використовуються в криптографії випадкові послідовності? 

8. Чи можливий абсолютно стійкий шифр? 

9. Чим відрізняються між собою блочні та поточні шифри? Які є області їх 

використання? 

10. Якими є основні принципи побудови сучасних симетричних шифрів? 

Література: [1, 3, 6, 13, 18, 19]. 

Тема № 3 Криптографія та криптоаналіз. Асиметричні криптографічні 

перетворення  

1. Модулярна арифметика.  

2. Односторонні функції та їх властивості.  

3. Отримання великих простих чисел.  

4. Хеш-функції, їх основні властивості.  

5. Сучасні асиметричні криптосистеми.  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке одностороння функція? Якими є її основні властивості? Чи є 

доведеним теоретично існування односторонніх функцій? 

2. Які односторонні функції називаються функціями з потайним входом? 

3. Чому в асиметричній криптографії широко використовується модулярна 
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арифметика?  

4. Які односторонні функції найчастіше використовуються в криптографії? 

5. Чому в асиметричній криптографії широко застосовуються прості 

числа?  

6. Що таке велике просте число? Яку розрядність має найбільше з відомих 

на сьогодні простих чисел? Які методи отримання великих простих чисел вам 

відомі?  

7. Які методи перевірки великих чисел на простоту вам відомі? 

8. Що таке хеш-функція? Які вимоги пред’являються до хеш-функцій з 

позиції їх практичного застосування? Чи можливо їх повністю виконати? 

9. Які сучасні асиметричні шифри вам відомі? Якими є їх порівняльні 

характеристики? 

Література: [1, 3, 6, 9, 13, 18–20]. 

Змістовий модуль 2 Захист інформації в комп’ютерних системах 

Тема № 4 Криптографічні протоколи.  

1. Криптографічні протоколи, їх цілі та властивості.  

2. Найбільш поширені криптографічні протоколи.  

3. Протоколи обміну ключами. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке комп’ютерний протокол? 

2. Призначення комп’ютерний протоколу. 

3. Види протоколів. 

4. Сутність протоколу обміну ключами. 

Література: [2, 4, 5, 8–10, 15, 16, 18, 20]. 

Тема № 5 Протоколи аутентифікації (ідентифікації) 

1. Основні етапи аутентифікації та авторизації.  

2. Чинники аутентифікації.  
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3. Парольна аутентифікація. Аутентифікація на основі коректної обробки 

алгоритмів. Аутентифікація на основі електронних  і фізичних ключів. 

4. Протокол ідентифікації/аутентифікації на основі шифрування з 

відкритим ключем. 

5. Біометрична аутентифікація. 

6. Авторизація.  

7. Реєстрація подій у системі.  

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення ідентифікації, аутентифікації та авторизації. 

2. Перерахуйте основні етапи аутентифікації. 

3. Перерахуйте атаки на систему аутентифікації, які залежать від типів і 

засобів, що використовуються для аутентифікації. 

4. Що таке однофакторна та багатофакторна аутентифікація? Як залежить 

ступінь безпеки системи від кількості чинників, які використовуються для 

аутентифікації? 

5. Чому в практиці виникає необхідність у протоколах аутентифікації 

користувачів, у яких користувач доводить знання деякої інформації, відомої 

лише йому, без її пред’явлення? На яких ідеях базуються такі протоколи? Де 

вони використовуються?  

6. Які дії зловмисників, зокрема законних користувачів, можливі в процесі 

передачі повідомлень у мережі? 

7. Які властивості має звичайний людський підпис на паперовому 

документі, що значно ускладнюють шахрайство? Як можна надати цих 

властивостей електронному документу? 

Література: [2, 4, 5, 8–10, 15, 16, 18, 20]. 

Тема № 6 Управління криптографічними ключами 

1. Сутність управління ключами. 

2. Генерація ключів. Принцип Керкгоффса.  
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3. Стандарти генерації ключів. 

4. Накопичення, розподілення, оновлення, зберігання, резервування 

ключів. 

5. Протоколи обміну ключами. Алгоритм Діффі–Хеллмана. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке ієрархія ключів? Які види ключів вам відомі?  

2. Які фізичні випадкові процеси можуть використовуватися у генерації 

ключів? У чому полягають переваги і недоліки генераторів, що використовують 

фізичні процеси, порівняно з програмними генераторами?  

3. Що розуміють під управління ключами? 

4. Сутність та вимоги принципу Керкгоффса. 

5. Які вам відомі стандарти генерації ключів? 

6. Що розуміють під накопиченням, розподіленням, оновленням, 

зберіганням, резервуванням ключів? 

7. Що таке модифікація ключа? Наскільки стійкий модифікований ключ 

порівняно з початковим? 

8. Які вимоги висуваються до процедур зберігання майстер-ключа?  

9. Яким чином виконується перевірка цілісності майстер-ключа?  

10. Які вимоги висуваються до процедур розподілу ключів? Як 

забезпечується виконання цих вимог? 

11. Призначення та принцип роботи алгоритму Діффі–Хеллмана. 

Література: [2, 4, 5, 8–10, 15, 16– 20]. 

Тема №7 Методи і засоби захисту від мережевих атак 

1. Види мережевих атак.  

2. Шкідливі комп’ютерні програми. 

3. Комп’ютерні віруси. Способи маскування вірусів. Технології 

впровадження вірусів.  

4. Засоби захисту від  вірусів. Методи знешкодження вірусів.  
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5. Програмні та технічні методи і засоби захисту інформації. 

Питання для самоперевірки 

1. Які можливості має потенційний зловмисник з несанкціонованого 

доступу до інформації в зв’язку з тим, що Інтернет є відкритою системою 

обміну інформацією?  

2. Які «вроджені» недоліки мають з позиції захисту інформації поштові 

протоколи, протоколи передачі файлів, служба мережевих імен та протоколи 

маршрутизації? 

3. У чому полягають функції фільтрувальних маршрутизаторів? 

4. У чому полягають функції шлюзів мережевого рівня та прикладного 

рівня? 

5. Які програмні засоби мережного захисту вам відомі? Що таке захищені 

протоколи? 

6. Що називається комп’ютерним вірусом? 

7.  Яка програма називається «зараженою»? 

8.  Що відбувається, коли заражена програма починає роботу? 

9.  Що називається сигнатурою вірусу? 

10.  Як маскуються віруси? 

11.  Якими є ознаки та наслідки зараженння вірусом? 

12.  За якими ознаками класифікуються комп’ютерні віруси? 

13.  Яким є заходи захисту від комп’ютерних вірусів? 

14.  Які типи антивірусних програм вам відомі? 

Література: [1, 2, 4, 5, 7–10, 12, 14–18]. 



14 

 

3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Основні властивості інформації як предмета захисту. 

2. Проблеми захисту інформації. 

3. Види і цілі вторгнень. 

4. Напрями загроз несанкціонованого доступу до інформації. 

5. Основні напрями та засоби захисту інформації. 

6. Моделі захисту інформації. 

7. Нормативно-правова база функціонування систем захисту інформації. 

Комп’ютерні злочини та відповідальність за них.  

8. Принципи проектування систем захисту інформації від НСД. 

9. Ідентифікація, аутентифікація та авторизація. Компоненти системи та  

основні етапи аутентифікації й авторизації. 

10. Загрози і атаки, пов’язані з аутентифікацією та авторизацією. 

11. Типи аутентифікації. Однофакторна і багатофакторна аутентифікація. 

12. Типова процедура аутентифікації. 

13. Парольна аутентифікація. Безпечний час. Формула Андерсена.  

14. Модифікації схеми простого паролю. 

15. Основні заходи безпеки під час роботи з паролями. 

16. Методи атак паролю програмами-зламниками. 

17. Аутентифікація шляхом коректної обробки алгоритмів.  

18. Криптографічні методи аутентифікації. 

19. Паролі на носіях. Ідентифікаційні картки та ключі. Пристрої, що 

генерують одноразові паролі.  

20. Біометричні системи аутентифікації. Переваги та недоліки. Сфера 

застосування. 

21. Аутентифікація за відбитками пальців, геометрією долоні, геометрією 

обличчя, сітківкою ока. 

22. Аутентифікація за голосом і підписом. 

23. Аутентифікація за клавіатурним почерком та манерою роботи з 

мишею.  
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24. Авторизація. Матриця прав доступу. Мандатний список. Принцип 

мінімальних привілеїв.  

25. Реєстрація подій у системі. 

26. Криптографічний захист інформації. Загальні принципи. 

27. Загальні схеми симетричної та асиметричної криптосистем. 

28. Правило Керкхоффа. Крипостійкість системи та ефективність 

криптоалгоритму. Основні вимоги до шифрів. 

29. Шифри підстановки. Шифри перестановки. Комбіновані шифри. 

Блочні та поточні шифри. 

30. Основні типи криптоаналітичних атак. 

31. Абсолютно стійкий шифр. 

32. Методи генерації псевдовипадкових послідовностей. Вимоги до 

генераторів псевдовипадкових чисел. 

33. Лінійні конгруентні генератори ПВЧ. 

34. Генератори ПВЧ на лінійних послідовних машинах. 

35. Принципи побудови практичних симетричних шифрів. 

36. Алгоритм ГОСТ 28147-89. Структура алгоритму. Основні 

характеристики. Переваги та недоліки. 

37. Модулярна арифметика. Загальні відомості. 

38. Отримання великих простих чисел. 

39. Хеш-функції. Загальні відомості. 

40. Хеш-функція ГОСТ Р34.11-94. 

41. Асиметрична криптосистема RSA. 

42. Криптографічні протоколи. Їх цілі та властивості.  

43. Протокол однокрокової аутентифікації користувачів. 

44. Протокол Гіллоу-Куіскуотера. 

45. Проблеми аутентифікації повідомлень. Можливі дії зловмисника 

(відмова, модифікація, підробка, перехоплення, повторення). 

46. Електронний цифровий підпис. 

47. Алгоритм цифрового підпису Ель Гамаля. 

48. Алгоритм цифрового підпису ГОСТ Р34.10-94. 
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49. Основні різновиди цифрового підпису (конфіденційний підпис, кілька 

підписів під одним документом, груповий підпис, підпис за довіреністю, підпис 

з підсвідомим каналом). 

50. Керування криптографічними ключами. 

51. Загальні принципи функціонування комп’ютерних вірусів. 

Класифікація вірусів.  

52. Види та способи зараження вірусами. 

53. Методи виявлення і знищення вірусів. Методи побудови антивірусів. 

54. Функціонування закладок і заходи захисту від їх деструктивних дій. 

55. Протидія програмних закладок програмно-апаратним засобам захисту 

інформації. 

56. Захист каналів звязку. Програмно-апаратне забезпечення. 

57. Методи та засоби відбиття віддалених атак через мережу Інтернету. 

58. Міжмережеві екрани. Основні поняття.  

59. Основні компоненти міжмережевих екранів (фільтрувальні 

маршрутизатори, шлюзи мережевого рівня, шлюзи прикладного рівня). 

60. Основні схеми мережевого захисту на базі міжмережевих екранів. 
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