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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, повинні
знати:

основні  вітчизняні  нормативні  документи  в  галузі  захисту
інформації та міжнародні стандарти з інформаційної безпеки, процеси
які висуваються ними при побудові захищених систем, особливості
підтвердження відповідності побудованого захисту;

принципи побудови систем забезпечення інформаційної безпеки;
основні  типи,  призначення  та  характеристики  технологічних

рішень, направлених на забезпечення інформаційної безпеки.
вміти:

-  аналізувати та визначати можливість застосування технологій,
методів та засобів криптографічного захисту інформації; 

-  аналізувати та визначати можливість застосування технологій,
методів  та  засобів  технічного  захисту  інформації;  -  виявляти
небезпечні сигнали технічних засобів; 

- вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час
інструментального  контролю  захищеності  інформації  від  витоку
технічними каналами; 

-  визначати  ефективність  захисту  інформації  від  витоку
технічними каналами відповідно до вимог нормативних документів
системи технічного захисту інформації; 

- інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з
використанням  технічних  засобів,  контролю  характеристик  ІТ  та
SMART-систем  відповідно  до  вимог  нормативних  документів
системи технічного захисту інформації; 

- обґрунтовувати можливість створення технічних каналів витоку
інформації на об’єктах інформаційної діяльності; 

-  впроваджувати заходи та засоби технічного захисту інформації
від витоку технічними каналами.

Відповідно до ОПП «БІКС» у процесі вивчення ОК передбачається
формування у студентів таких компетентностей: 

фахові:
здатність  аналізувати,  виявляти та  оцінювати можливі  загрози,

уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та
інформаційним ресурсам згідно встановленої політики інформаційної
та/або кібербезпеки.
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Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовний модуль 1.  Призначення  інфраструктур відкритих

ключів (ІВК)  та сфери застосування
Тема  1. Терміни  та  визначення.   Загальні  положення.  ІВК  як

важливий елемент фінансових, ділових та технологічних систем.
Тема 2. Різновиди ІВК. ІВК у системі міжнародних стандартів та



рекомендацій. Рекомендації Х.800 та Х.805, основні положення.
Тема 3. Рекомендації, Інфраструктура безпеки технології ІВК.
Змістовний модуль 2.  Основні криптографічні примітиви та

механізми інфраструктури відкритих ключів
Тема  4. Механізми  цифрового  підпису:  процес  цифрового

електронного підпису; застосування функції хешування.
Тема 5. Техніка управління ключами. Основні концепції. Прості

моделі установлення ключів. Ролі третіх сторін. Проблеми життєвого
циклу ключів. Вимоги до захисту протягом терміну експлуатації.

Тема 6. Життєвий цикл управління ключами. Техніка управління
використанням ключів, обмеження на їх використання

Тема  7 Порівняльний  аналіз  схем  цифрового   підпису.  RSA-
подібні  схеми підпису.  Схема підпису Ель-Гамаля. Схеми підпису
DSA, ГОСТ і ДСТУ

Тема 8. Криптографічні хеш-функції. Характеристика стандартів
хеш-функцій. Алгоритми типу МД. Алгоритми типу SHA. Алгоритми
типу ГОСТ і ДСТУ

Змістовний модуль 3. Теоретичні основи застосування ІВК
Тема 9 Концепція ІВК. Основні компоненти ІВК. Сервіси ІВК.

Сервіси, що базуються на ІВК
Тема 10. Управління ключами при наявності множини доменів.

Управління ключами при наявності множини доменів. 
Тема 12.  Стандартні  моделі  ІВК. Довіра між двома доменами.

Довіра з розподіленими доменами.
Змістовний  модуль  4.  Основи  практичного  застосування  

інфраструктури відкритих ключів
Тема 13. Формати сертифікатів. Перелік відкликаних сертифікатів.

Життєвий  цикл  сертифікатів.  Процеси  генерування,  відкликання,
призупинення дії та закінчення терміну дії сертифікатів

Тема  14. Відкликання  сертифікатів.  Механізми  періодичної
публікації. Переліки відкликаних сертифікатів. Переліки відкликаних
сертифікатів органів сертифікації.

Тема 15. Розповсюдження інформації в ІВК. Публікація і сховища.
Міждомнні  сховища.  Прямий  доступ.  Сховища,  що
використовуються колективно.. Пограничне сховище. Проблеми, що
виникають при реалізації ІВК.

Змістовний модуль 5.  Розгортання інфраструктури відкритих
ключів та нормативно-правова база щодо їх застосування

Тема  16. Завдання  та  шляхи  розгортання  ІВК.  Визначення
завдання та шляхів розгортання ІВК. Критерії вибору.

Тема  17. Визначення  політик  безпеки.  Проблеми  вибору
постачальника технології або сервісів PKI.

Тема 18. Планування і створення інфраструктури.  Управління і
адміністрування  ІВК.  Особливості  розгортання  інфраструктури
відкритих ключів.

Тема  19. Нормативно-законодавча  база.  Закони  України  у
сфері створення і використання ІВК..

Тема  20. Державне  регулювання  в  сфері  розроблення  і
впровадження  інфраструктур  відкритих  ключів  і  відповідних
криптосистем.

Змістовний  модуль  6.  Типові  технології  використання
інфраструктури  відкритих  ключів  в  інформаційно-



комунікаційних системах
Тема 21. Сервіси,  що базуються  на  ІВК. Захищений зв'язок.

Захищене проставлення міток часу, нотарізація.  Механізми, що
необхідні для сервісів, що базуються на ІВК.. Типові технології
використання інфраструктури відкритих ключів в інформаційно-
комунікаційних системах.

Тема 22. Протоколи, що базуються на ІВК. Протоколи безпеки
SSL  і  TLS.  Засоби  безпеки  транспортного  рівня.  Підтримка
безпеки транспортного рівня на основі ІВК. Контексти безпеки.

Тема  23. Формування  правової  політики  ІВК.   Політика
застосування сертифікатів  і  регламент ЗЦ.  Вибір програмного
продукту або постачальника сервісів ІВК.

Тема 24. Планування створення і впровадження системи ІВК.
Створення прототипу, пілотний проект і впровадження.  Підготовка
системи ІВК до роботи.  Управління сертифікатами і ключами
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Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Прикладна  криптологія»,  «Криптомеханізми  інформаційної  та
кібербезпеки», «Спеціальні методи в системах безпеки». 

Як навчатися? Студенти  опрацьовують  теоретичний  матеріал  лекцій,  підручників,
навчально-методичних  посібників  та  інших  інформаційних  джерел,
виконують практичні завдання. 

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних, лабораторних  і практичних занять.

Навчальні матеріали Комплект методичних розробок лекційних, лабораторних і практичних
занять; електронний навчальний курс, методична та наукова література

Необхідне устаткування Комп’ютери, програмне забезпечення, підключення до мережі Інтернет
Центр дослідження технологій захисту інформаційних ресурсів  
Лабораторія криптографічного захисту інформації  
Програмно-апаратний комплекс “Центр сертифікації ключів”  
(виробництва ТОВ «Інститут інформаційних технологій», м.Харків)
Програмно-апаратний  комплекс  криптографічного  захисту  ІР
трафіку CryptoIP     (виробництва ТОВ АВТОР, м.Київ).
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Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)
Практичні  заняття  (ознайомчі,  підтверджуючі,  частково-пошукові,
дослідницькі)
Лабораторні заняття (фронтальні, циклічні, практико-орієнтовані)
Самостійна  робота (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної



розумової діяльності)


