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Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

 
Тема 1. Основні поняття криптології 
Предмет криптології. Роль криптологічних методів в побудові систем захисту інформації. 

Актуальність проблеми надійності реальних систем криптографічного захисту інформації. 
Історичний огляд розвитку криптології. Основні поняття, терміни і позначення криптології. 
Кодування відкритого тексту. Основні характеристики шифрів. Вимоги до криптографічних 
систем.  

Модель секретного зв'язку К. Шеннона. Короткі відомості про криптоаналіз. Атаки на 
симетричні і асиметричні криптосистеми. Теоретична та практична стійкість криптосистем.  

Тема 2. Математичні основи криптології 
Алгебраїчні операції та алгебраїчні структури. Групи; циклічні групи, групи підстановок. 

Кільця, поля. Скінченні поля. Поля Галуа. Векторні простори. Базис і розмірність векторного 
простору. Лінійні перетворення та матриці над полем. Підстановочні матриці.  

Подільність цілих чисел. Алгоритм Евкліда. Лінійні діофантові рівняння з двома 
невідомими. Прості числа і основна теорема арифметики. 

Конгруентність цілих чисел. Класи лишків за даним модулем та їх властивості. Функція 
Ейлера та її властивості. Лінійні конгруенції. Системи лінійних конгруенцій. Китайська теорема 
про остачі.  

Тема 3. Традиційні симетричні криптосистеми 
Основні типи шифрів заміни: проста заміна, гомофонічна підстановка, складна заміна, 

поліграмний шифр. Статистичний підхід до аналізу шифрів заміни. Основні типи шифрів 
перестановки. Криптоаналіз шифрів перестановки. Афінні шифри. Шифри гамування. 

Тема 4. Блокові симетричні шифри 
Загальна характеристика блокових складених шифрів. Принципи побудови блокових 

шифрів. Компоненти сучасного блокового шифру. Мережа Фейстеля. Режими роботи блокових 
шифрів. Блоковий шифр DES. Стандарт криптографічного перетворення даних ДСТУ ГОСТ 
28147:2009. Алгоритм АЕS/Rijndael. 

Тема 5. Потокові симетричні шифри 
Загальні відомості про потокові шифри. Структура синхронного потокового шифратора. 

Класифікація потокових шифрів. Генерування потоку бітів за допомогою регістра зсуву з лінійним 
зворотним зв'язком. Запис станів двійкового регістру через супроводжуючу матрицю. Атаки на 
регістри зсуву з лінійним зворотним зв'язком Комбінування регістрів зсуву. Класифікація 
криптоатак на потокові шифри. Приклади потокових шифрів. 

Тема 6. Основи асиметричної криптографії 
Алгебраїчні конгруенції другого степеня. Квадратичні лишки і нелишки. Критерій Ейлера. 

Символ Лежандра. Символ Якобі. Добування квадратних коренів за простим модулем. Добування 
квадратних коренів за модулем складеного числа, що є добутком двох простих чисел. Первісний 
корінь за модулем pa. Дискретні логарифми (індекси). 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


Задачі криптології, які привели до поняття асиметричних шифрів. Поняття про 
однонапрямлені функції та однонапрямлені функції з лазівками. Задачі, які приводять до 
однонапрямлених функцій. Принципи побудови асиметричної криптосистеми. Змішані 
криптосистеми. Асиметричні системи шифрування: протокол узгодження ключів Діффі-Хеллмана, 
криптосистема Ель-Гамаля, криптосистема RSA. 

Тема 7 Тестування на простоту і факторизація цілих чисел 
Тестування на простоту та факторизація чисел. Детерміновані тести: метод пробних ділень, 

тест Поклінгтона. Числа Кармайкла. Ймовірнісні тести. Тест Ферма та псевдопрості числа. Тест 
Соловея-Штрассена та ейлерові псевдопрості числа. Тест Міллера–Рабіна та сильні псевдопрості 
числа. Метод Гордона побудови сильно простих чисел. Задача і методи факторизації цілих чисел. 

Тема 8. Хеш-функції і генератори псевдовипадкових чисел 
Проблема захисту від модифікування даних. Означення та властивості хеш-функцій, 

побудованих на однокрокових стискуючих функціях. Типи криптографічних хеш-функцій. Хеш-
функції на основі блокових шифрів. Застосування хеш-функцій у криптографії. Аутентифікація та 
цілісність повідомлень. MAC-коди. Стандартизовані хеш-функції. 

Принципи побудови та властивості генераторів псевдовипадкових чисел. Криптографічні 
генератори псевдовипадкових чисел. Лінійні конгруентні генератори. Генератори 
псевдовипадкових чисел на основі однонапрямлених функцій з лазівкою. Генератор Блюма–
Блюм–Шуба (ВВS). 

Поняття про електронний цифровий підпис. Призначення, застосування властивості і 
вимоги до електронного цифрового підпису. Загальна схема побудови електронного цифрового 
підпису. Схеми електронного цифрового підпису: Ель-Гамаля, DSA, RSA. 
 
Приклади тестів: 
 
Що є основою побудови систем криптографічного захисту інформації (КЗІ)? 
А) Складні алгоритми обробки та перетворення даних. 
B) Методи приховування факту пересилки повідомлень. 
С) Математичні перетворення з використанням секретних параметрів. 
D) Правильної відповіді немає. Якщо так – дайте власну відповідь. 
 
Хеш-функція – це  
А) перетворення, що дає на виході блок фіксованої довжини. 
B) перетворення з секретним ключам, що має на вході та виході блоки фіксованої довжини. 
С) це перетворення двійкових рядків довільної довжини у двійкові блоки фіксованого розміру. 
D) Правильної відповіді немає. Якщо так – дайте власну відповідь. 
 
Приклад задачі 

Згенерувати відкритий і закритий ключі в алгоритмі шифрування RSA, вибравши прості числа 
p  і q  з перших двох десятків. Зашифрувати повідомлення, що складається з вашого Прізвища. 

Розшифрувати отриманий шифртекст. 
 
 
 
Екзаменатор          Жданова Ю.Д.  
 
Завідувач кафедри         Бурячок В.Л. 
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