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ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
[1].Призначення інфраструктури відкритих ключів та сфери застосування

а. Загальні положення інфраструктури відкритих ключів(ІВК). 
б. Різновиди ІВК. 
в. ІВК у системі міжнародних стандартів та рекомендацій. 
г. Рекомендації Х.805, основні положення. 
д. Інфраструктура безпеки технології ІВК.

[2].Основні криптографічні примітиви та механізми інфраструктури відкритих ключів
а. Електронний цифровий підпис. 
б. Механізми  цифрового  підпису:  процес  цифрового  електронного  підпису;

застосування функції хешування. 
в. Техніка управління ключами. 
г. Основні концепції ІВК. 
д. Прості моделі установлення ключів. Ролі третіх сторін. 
е. Проблеми  життєвого  циклу  ключів.  Вимоги  до  захисту  протягом  терміну

експлуатації. 
ж. Життєвий цикл управління ключами. 
з. Техніка управління використанням ключів, обмеження на їх використання. 
и. Порівняльний аналіз схем цифрового підпису. 
к. RSA-подібні схеми підпису. подібні схеми підпису. 
л. Схема підпису Ель-подібні схеми підпису. Гамаля. 
м. Схеми підпису DSA, ГОСТ і ДСТУ. 
н. Криптографічні хеш-подібні схеми підпису. функції. 
о. Характеристика стандартів хеш-подібні схеми підпису. функцій. 
п. Алгоритми типу МД. 
р. Алгоритми типу SHA. 
с. Алгоритми типу ГОСТ і ДСТУ.

[3].Теоретичні основи застосування ІВК



а. Основні компоненти ІВК. 
б. Сервіси ІВК. 
в. Сервіси, що базуються на ІВК. 
г. Управління ключами при наявності множини доменів. 
д. Стандартні моделі ІВК. 
е. Управління ключами при наявності множини доменів. 
ж. Довіра між двома доменами. 
з. Моделі довіри при наявності різних органів сертифікації. 
и. Ланцюги сертифікатів та сертифікаційні шляхи. 
к. Довіра з розподіленими доменами. 
л. Моделі довіри. 
м. Реверсивні сертифікати та узагальнені моделі. 
н. Розподілення та відкликання сертифікатів.

[4].Основи практичного застосування інфраструктури відкритих ключів
а. Формати сертифікатів. 
б. Життєвий цикл сертифікатів. 
в. Процеси  генерування,  відкликання,  призупинення  дії  та  закінчення  терміну  дії

сертифікатів. 
г. Механізми відкликання сертифікатів. 
д. Механізми періодичної публікації. 
е. Переліки відкликаних сертифікатів. 
ж. Переліки відкликаних сертифікатів органів сертифікації. 
з. Розповсюдження інформації в ІВК. 
и. Публікація і сховища. 
к. Міждоменні сховища. 
л. Прямий доступ. 
м. Сховища, що використовуються колективно. 
н. Пограничне сховище. 
о. Проблеми, що виникають при реалізації ІВК.

[5].Розгортання інфраструктури відкритих ключів
а. Визначення  завдання  та  шляхів  розгортання  ІВК.  Критерії  вибору.  Визначення

політик безпеки. 
б. Проблеми вибору постачальника технології або сервісів PKI. 
в. Планування і створення інфраструктури. 
г. Управління і адміністрування ІВК. 
д. Особливості розгортання інфраструктури відкритих ключів.

[6].Нормативно-правова база застосування інфраструктури відкритих ключів
а. Нормативно-подібні схеми підпису. законодавча база ІВК. 
б. Закони України у сфері створення і використання ІВК. 
в. Державне  регулювання  в  сфері  розроблення  і  впровадження  інфраструктур

відкритих ключів і відповідних криптосистем.
[7].Типові технології використання інфраструктури відкритих ключів в інформаційно-

комунікаційних системах
а. Сервіси, що базуються на ІВК. 
б. Захищений зв'язок. 
в. Захищене проставлення міток часу, нотарізація. 
г. Механізми, що необхідні для сервісів, що базуються на ІВК. 
д. Типові технології використання інфраструктури відкритих ключів в інформаційно-подібні схеми підпису. 

комунікаційних системах. 
е. Протоколи, що базуються на ІВК. 
ж. Протоколи безпеки SSL і TLS. 
з. Засоби безпеки транспортного рівня. 
и. Підтримка безпеки транспортного рівня на основі ІВК. 
к. Контексти безпеки. 



л. Формування правової політики ІВК. 
м. Політика застосування сертифікатів і регламент ЗЦ. 
н. Вибір програмного продукту або постачальника сервісів ІВК. 
о. Планування створення і впровадження системи ІВК. 
п. Створення прототипу, пілотний проект і впровадження. 
р. Підготовка системи ІВК до роботи. 
с. Управління сертифікатами і ключами.

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
І. Теоретичне завдання

1. Ключова система як ядро будь-подібні схеми підпису. якої криптографічної підсистеми захисту інформації.
2. Центри розподілу ключів та центри трансляції ключів. Призначення і приклади 

використання.
3. Нестрога ієрархія засвідчувальних центрів.

ІІ. Практичне завдання
1. Визначити порядок аутентифікації на робочій станції Windows за допомогою 

сертифіката.
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