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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Вступний іспит на навчання для здобуття наукового ступеня «доктор 

філософії» за спеціальністю 125 - Кібербезпека проводиться для вступників, які 

мають ступінь вищої освіти «магістр». 

До програми вступного іспиту входять теоретичні питання з таких 

розділів: 

1. Нормативно-правові та організаційні засади інформаційної та 

    кібернетичної безпеки. 

2. Методи та засоби стеганографії та криптографічного захисту 

   інформації.  

3. Системи та технології кібербезпеки. 

4. Системи технічного захисту інформації. 

5. Аудит та менеджмент інформаційної безпеки. 

Вступний іспит проводиться в усній формі. Екзаменаційний білет містить 

три теоретичні питання. Тривалість підготовки вступника до відповіді –                    

2 академічні години. 

 

 

ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

1. Нормативно-правові та організаційні засади інформаційної та 

кібернетичної безпеки. 

 

1.1. Види безпеки: державна, економічна, суспільна, військова, 

екологічна, інформаційна. Основні види загроз національній безпеці: загрози 

інформаційній інфраструктурі, загрози безпеці державних інформаційних 

ресурсів, загрози духовному життю суспільства, загрози правам і свободам 

громадян. Інформаційна безпека як складова національної безпеки.  

1.2. Визначення та загальні властивості інформації. Види та форми 

представлення інформації. Цінність інформації. Методики визначення цінності 

інформації. Рекомендації міжнародних стандартів щодо визначення цінності 

інформаційних ресурсів. 

1.3. Поняття інформаційного простору, кіберпростору, інформаційного 

ресурсу. Види інформаційних ресурсів: національні, державні, особисті тощо. 

Категорії інформації за режимом доступу та правовим режимом. Інформація з 

обмеженим доступом. Державна таємниця. Система захисту державних секретів 

в Україні. 

1.4. Методологічні, технологічні, технічні та організаційні основи 

розвитку інфраструктури єдиного інформаційного простору держави. Сучасні 

проблеми. Принципи побудови та функціонування інформаційних, 

інформаційно-аналітичних, пошукових систем і мереж. Моделі доступу до 

інформації. 
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1.5. Ризики. Фактори та умови виникнення ризиків. Зміст та сутність 

оцінювання ризиків. Концепції та моделі ризику. Керування ризиками в галузі 

інформаційної безпеки. 

1.6. Поняття критичних інфраструктур, критичних інформаційних 

інфраструктур. Основні загрози критичним інформаційним ресурсам, методи їх 

виявлення та нейтралізації. 

1.7. Поняття інформаційної війни, інформаційно-психологічного впливу, 

інформаційної зброї, психотронної зброї. Типи інформаційних війн, основи їх 

ведення. Типові тактики та стратегії. Канали маніпулятивного впливу на людей, 

суспільство та державу. Рекомендації щодо захисту. 

1.8. Кібертероризм та його сучасні загрози. Основні поняття (кіберпростір, 

кіберзагроза, кібератака тощо). Загальний огляд сучасних проблем 

кіберзлочинності. Класифікація кіберзлочинів відповідно до чинного 

вітчизняного та міжнародного законодавства. 

1.9. Закон України «Про основи національної безпеки України». Поняття 

інформаційної сфери та національної безпеки. Загрози національним інтересам 

України в інформаційній сфері. 

1.10. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». 

Об'єкти захисту. Суб'єкти відносин. Компетенція органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони 

державної таємниці. Здійснення права власності на секретну інформацію та її 

матеріальні носії. 

1.11. Закон України «Про державну таємницю». Обмеження на 

оприлюднення секретної інформації. Права режимно-секретних відділів. 

Інформація, що не може бути віднесена до державної таємниці. Завдання 

режимно-секретних органів. 

1.12. Закон України «Про доступ до публічної інформації». Мета і сфера 

дії закону. Поняття публічної інформації. Право на доступ до публічної 

інформації та принципи його забезпечення. Контроль за забезпеченням доступу 

до публічної інформації. Суб'єкти відносин у сфері доступу до публічної 

інформації. Розпорядники інформації та їх обов'язки. Доступ до інформації про 

особу. 

1.13. Закон України «Про науково-технічну інформацію». Визначення, 

склад та завдання національної системи науково-технічної інформації. 

Інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації. 

Умови надання інформаційної продукції та послуг. Державна політика у сфері 

науково-технічної інформації: державна підтримка науково-інформаційної 

діяльності. Забезпечення суверенітету України у цій сфері. 

1.14. Закон України «Про захист персональних даних». Поняття 

персональних даних, їх обробки. Суб’єкт персональних даних. Об’єкти захисту. 

Загальні та особливі вимоги до обробки персональних даних. Державна служба 

України з питань захисту персональних даних, структура та функції. 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17
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2. Методи і засоби стеганографії та криптографічного захисту 

інформації.  

 

2.1. Основні поняття стеганографічного захисту інформації. Критерії 

стеганографічної стійкості. Застосування стеганографічних методів для захисту 

інформаційних ресурсів. Основні атаки на стеганографічні системи захисту 

інформації.  

2.2. Приховування даних у просторої області зображень. Методи 

приховування в найменш значущому біті даних, блокове приховування, метод 

квантування. 

2.3 Приховування даних в аудіосигналах. Методи кодування з 

розширенням спектру. Вбудовування інформації у фазу сигналу. Використання 

для вбудови ехо-сигналу.  

2.4. Приховування даних у відео послідовностях з використанням 

стандарту MPEG, а також методи вбудовування інформації на рівні коефіцієнтів.  

2.5.  Методи вбудовування інформації в текстові файли. 

2.6. Основні терміни та поняття криптографічного захисту інформаційних 

ресурсів. Системи секретного зв’язку з секретними ключами. Системи 

секретного зв’язку з відкритими ключами. Безключові системи секретного 

зв’язку. Класифікація шифрів та основні вимоги до них. Поняття 

обчислювальної, практичної та теоретико-інформаційної стійкості. 

2.7. Сучасні алгоритми симетричного блокового шифрування. Принципи 

побудови та особливості їх застосування. Режими роботи блокових шифрів. 

2.8. Потокові шифри. Узагальнена схема потокового шифрування. Підходи 

щодо побудови генераторів гами. Синхронні потокові шифри. Потокові шифри, 

що самосинхронизуються. 

2.9. Геш-функції. Основні властивості і підходи до їх побудови. Геш-

функції, побудовані на основі складної математичної задачі. Геш-функції, 

побудовані на основі блокового шифру. Сучасні геш-функції, побудовані «з 

нуля». 

2.10. Криптосистеми з відкритим ключем. Принципи побудови та 

особливості застосування. Поняття та принципи використання NP-складних 

задач в асиметричній криптографії. Сутність асиметричних криптографічних 

перетворень у кільці цілих чисел, полях Галуа та у групі точок еліптичних 

кривих. 

2.11. Електронний цифровий підпис та його застосування. Загальна 

концепція та схема цифрового підпису з геш-функцією в асиметричної 

криптографії. Алгоритми цифрового підпису RSA, Эль-Гамаля, Рабіна. Сліпий 

підпис. Атаки на цифровий підпис. 

2.12. Ключова інформація. Генерування, зберігання та розповсюдження 

секретних ключів. Метод розподілу ключів Діфі-Хелмана. Методи розподілу 

секрету. Інфраструктури відкритих ключів. 

2.13. Атаки на криптографічні системи. Поняття та класифікація. Методи 

криптоаналізу симетричних шифрів. Криптоаналіз систем шифрування з 

відкритим ключем. Новітні технології крипто аналізу. 
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3. Технології  та системи кібербезпеки. 

 

3.1. Комп'ютерні атаки. Атаки сканування. DoS-атаки. Flooding DoS-атаки. 

Атаки проникнення. Атака авторизованого користувача. Атаки публічного 

доступу. Рівні важливості атак.  

3.2 Комп'ютерні вразливості. Помилка коректності вхідних даних. 

Переповнення буфера. Помилка граничної умови. Помилка управління 

доступом. Помилка оточення. Вразливості Meltdown і Spectre. 

3.3. Безпека операційних систем. Модель загроз для операційної системи, 

функціональні послуги безпеки і механізми, спрямовані на захист від кожної з 

загроз. 

3.4. Шкідливе програмне забезпечення. Класифікація, механізми 

функціонування, особливості застосування, заходи і технології протидії. 

Принади для шкідливого ПЗ. 

3.5. Технології обману. E-mail принади.  Принади у вигляді баз даних. 

Принади для «павуків». Принади для спаму. «Горщики з медом» («Нoney pots»). 

«Психіатрична палата» (« Рadded cell»). Distributed Deception Platform. 

3.6 Технології криптографічного захисту інформації. Гомоморфне 

шифрування. Медове шифрування. Легка криптографія. Токенізація.  Блокчейн.  

3.7. Ідентифікація, автентифікація, авторизація та адміністрування. Моделі 

управління доступом. Технології управління доступом. Аналіз сучасних моделей 

доступу. Довіра та гарантії. Системи управління обліковими записами та 

доступом (Identity and Access Management System - IAMS). 

3.8. Технології автентифікації. Методи автентифікації на основі паролів та 

PIN-кодів. Сувора автентифікація. Біометрична автентифікація користувача. 

Сучасні вимоги до створення парольних  політик. 

3.9. Загальна характеристика проблем безпеки інформаційних ресурсів у 

мережі Інтернет та сучасні методи їх вирішення. Аналіз загроз безпеці 

інформаційно-телекомунікаційних систем. Побудова моделі загроз та 

порушника безпеки. 

3.10. Розробка концепції і політики інформаційної безпеки інформаційно-

телекомунікаційних систем. Еталонна модель OSI. Співвідношення відповідних 

рівнів моделі OSI і стеку протоколів TCP/IP.  

3.11. Захищені віртуальні канали. Канальний рівень моделі OSI (протоколи 

PPTP, L2F, L2TP тощо). Мережевий та сеансовий рівні моделі OSI (протоколи 

SSL, Socks, S/Key тощо). 

3.12. Протокол IPSec. Архітектура засобів безпеки протоколу IPSec. 

Протоколи заголовку аутентифікації та інкапсульованого захисту. 

3.13. Особливості налаштування базових параметрів функціонування 

брандмауера у різних операційних системах. Функціональні особливості та 

критерії оцінки міжмережевих екранів. 

3.14. Поняття віртуальної приватної мережі. Класифікація та основні 

функції. Особливості їх застосування для безпеки державних інформаційних 

ресурсів. Побудова захищених VPN: на базі спеціалізованих апаратних засобів, 

міжмережевих екранів та маршрутизаторів. 
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3.15. Поняття та класифікація бездротових технологій захисту 

інформаційних ресурсів. Види атак на бездротові інформаційно-

телекомунікаційні системи та методи випробування їх стійкості. Порівняльний 

аналіз технологій бездротового зв’язку ІЕЕЕ 802.11 та 802.16 з точки зору 

інформаційної безпеки. 

3.16. Методи виявлення вторгнень. Методи аналізу мережевої інформації. 

Методи виявлення аномалій в комп’ютерних системах. Метод бездротового 

виявлення вторгнень. 

3.17. Системи захисту інформаційних ресурсів. Системи захисту від 

витоків конфіденційної інформації (DLP системи). Системи захисту веб-

додатків. Системи управління мобільними пристроями (Mobile Device 

Management- MDM). 

3.18. Системи виявлення і запобігання вторгнень. Типи систем виявлення 

вторгнень (СВВ). СВВ, що захищають сегмент мережі. СВВ, що захищають 

окремий сервер. СВВ на основі захисту додатків. СВВ на основі сигнатури. СВВ 

на основі виявлення аномалії.   

3.19. Апаратні засоби безпеки. Криптографічні токени і смарт-карти. 

Апаратні модулі безпеки (Hardware Security Module - HSM). Довірений 

платформний модуль (Trusted Platform Module - TPM). Токени і пристрої 

автентифікації. Пристрої і ключі для забезпечення автентифікації користувачів. 

Програмно-апаратні комплекси захисту веб-сайтів і серверів від DDoS-атак. 

 

4. Системи технічного захисту інформації. 

 

4.1. Системний підхід до технічного захисту інформації. Види інформації, 

що захищається. Демаскуючі ознаки об’єктів захисту. 

4.2. Види загроз безпеці інформації. Джерела загроз безпеці інформації. 

Технічні канали витоку інформації. 

4.3. Методи технічного та фізичного захисту інформації. Методи протидії 

спостереженню. Методи протидії прослуховуванню. Методи запобігання 

несанкціонованому запису мовної інформації. 

4.4. Канали зв’язку та їх характеристики. Види модуляції. Види розділення 

каналів. 

4.5 Застосування принципів системного підходу до захисту інформації в 

каналах, мережах, системах зв’язку. Ієрархічна структура захисту інформації в 

системах зв’язку. 

4.6. Методи захисту мовної інформації в каналі зв’язку: накладання 

шуму, частотні перетворення, скремблювання, перетворення в код з 

шифруванням, комбіновані перетворення; 

4.7. Проблеми захисту інформації в каналах на фізичному, канальному , 

мережевому і транспортному рівнях. Фізичний, канальний, мережевий і 

транспортний рівні захисту інформації в каналах стаціонарного, стільникового, 

супутникового зв’язку; 

4.8. Класифікація і характеристика методів і засобів захисту інформації від 

витоку технічними каналами. Пасивні та активні технічні заходи. 
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4.9. Екранування технічних засобів. Заземлення технічних засобів. 

Фільтрація інформаційних сигналів. Просторове та лінійне зашумлення. 

4.10. Методи і засоби пасивного та активного захисту мовної інформації. 

Акустичне та віброакустичне маскування. Виявлення та придушення диктофонів 

і акустичних закладок. 

4.11. Методи і засоби пасивного та активного захисту телефонних ліній. 

Методи маскуючих завад. Приклади технічної реалізації засобів захисту 

телефонних ліній та їх характеристики. 

4.12. Пошук закладних пристроїв. Детектування диктофонів, що працюють 

в режимі запису. Нелінійна локація. Принцип роботи нелінійних локаторів. 

 

5. Аудит та менеджмент інформаційної безпеки. 

 

5.1. Види аудиту безпеки інформаційних систем. Практичні кроки аудиту 

інформаційної безпеки. Комплексний аналіз інформаційної системи організації 

та підсистеми інформаційної безпеки на методичному, організаційно - 

управлінському, технологічному та технічному рівнях; 

5.2. Стандарти в галузі аудиту інформаційної безпеки. Планування аудиту 

інформаційної безпеки організації. Управління аудитом інформаційної безпеки 

організації. Методики проведення. Опрацювання звітних документів при 

проведенні аудиту безпеки інформаційних систем підприємства. 

5.3. Поняття ризику. Класифікація ризиків інформаційної безпеки. Основні 

методи оцінки та аналізу інформаційних ризиків. Ризик-менеджмент стандарт 

NIST 800-30 та ISO 27002. 

5.4. Процес оброблення ризиків. Способи оброблення ризиків 

інформаційної безпеки. Оцінювання повернення інвестицій в інформаційну 

безпеку. Прийняття рішення про оброблення ризику. План оброблення ризиків. 

5.5. Політика управління інформаційними ризиками. Структура системи 

управління ризиками. Неперервна діяльність з управління ризиками. Аутсорсинг 

процесів управління ризиками. 

5.6. Концепція національної безпеки України. Загрози національній 

безпеці України в інформаційній сфері. 

5.7 Загрози безпеці державних інформаційних ресурсів. Типові вразливості 

інформаційних та комунікаційних систем, причини їх появи. Класифікація атак 

на державні ресурси. 

5.8. Поняття та категоризація державних інформаційних ресурсів. 

Принципи та рівні захисту державних інформаційних ресурсів інформаційно-

комунікаційних систем. 

5.9. Класифікація автоматизованих систем. Модель загроз інформації у 

захищених автоматизованих системах. Оцінювання рівня загроз та вразливостей. 

Профілі захисту інформації.  

5.10. Комплексні системи захисту інформації (КСЗІ). Структура КСЗІ. 

Обґрунтування створення КСЗІ. Етапи побудови КСЗІ. Ресурси як основні 

об'єкти КСЗІ. Методика впровадження КСЗІ. Види випробувань та вимоги до 

проведення випробувань КСЗІ (державних інформаційних ресурсів). 
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5.11. Критерії оцінки рівня інформаційної безпеки за національними та 

міжнародними стандартами. Нормативні документи з оцінювання захищеності 

інформаційних ресурсів. 

5.12. Склад і структура, основні завдання служби безпеки організації. 

Адміністративно- організаційні аспекти забезпечення режиму. 

5.13. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Аудит систем 

менеджменту інформаційної безпеки. 

5.14. Стандарти серії 27К. Основні принципи та завдання. Основні 

положення та структура стандарту ISO/IEC 27001:2005. Додаток А стандарту 

ISO/IEC 27001:2005. Реалізація вимог стандарту. 

5.15. Соціотехнічна безпека. Основні алгоритми соціотехнічних атак на 

державні інформаційні ресурси та рекомендації щодо захисту від них. 

5.16. Основи планування безперервності роботи державних інформаційно-

комунікаційних систем відповідно до ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010. 

Розробка та тестування плану BCP. 

5.17. Поняття та класифікація інцидентів інформаційної безпеки 

відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій (ISO 18044:2004, 

ISO/IEC 27002:2005, MOD, ITU-Т E.409 тощо). 

5.18. Система управління інцидентами інформаційної безпеки: фази 

життєвого циклу відповідно до моделі PDCA. Архітектура та функції типової 

системи управління інцидентами інформаційної безпеки. 

5.19. Особливості організації та функціонування команд (груп) 

CERT/CSIRT. Організаційні структури та управлінські механізми. 

Документаційне забезпечення. Діяльність CERT/CSIRT в органах державної 

влади. 

5.20. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів та української 

нормативної бази в частині управління інцидентами інформаційної безпеки. 

5.21. Системи управління інформаційною безпекою. Системи збору та 

кореляції подій (Security Information and Event Management - SIEM). Системи 

аналітики поведінки користувачів та суб’єктів (User and Entity Behavioral 

Analytics - UBA/UEBA). Системи управління процесами інформаційної безпеки 

(Security Governance Risks Compliance - SGRC). Системи реагування і управління 

інцидентами інформаційної безпеки. Платформи для реагування и розслідування 

інцидентів інформаційної безпеки (Incident Response Platforms - IRP). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

При відповідях на питання вступник повинен продемонструвати такий 

рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати 

наступний рівень кваліфікації. 

Під час вступного іспиту оцінюванню підлягають: 

-  уміння стисло, послідовно і чітко викладати суть питання; 

- уміння визначати проблеми, що потребують концептуального вирішення; 

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт, що 

розглядається; 
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-  здатність творчо мислити та синтезувати знання; 

- здатність аналізувати процеси та підходи щодо вирішення проблемних 

питань; 

- аргументованість, переконливість обґрунтування пропонованого 

рішення; 

- логічність, конкретність і переконливість та повнота відповідей на 

запитання. 

Оцінювання знань вступників здійснюється за бальною шкалою і шкалою 

ECTS. 

 

  
Рівень 

компетент-

ності 

За 

бальною 

шкалою 

За 
шкалою 
ЕКТС 

Критерії оцінювання 

IV 

Високий 

(творчий) 

 

90 – 100 А 

Вступник вільно володіє категоріальним апаратом 
програми, має ґрунтовні знання теоретичного 
матеріалу та демонструє високий рівень 
методичної грамотності при виконанні завдань 
практичного спрямування. 

III 

Достатній 

(конструк- 

тивний) 

 

82-89 В 

Вступник демонструє вільне володіння 
навчальним матеріалом програми, вміє 
професійно відстоювати свою точку зору, володіє 
добре сформованими методичними уміннями і 
навичками. У відповідях на запитання здобувач 
може допускати несуттєві помилки за умови своєї 
загальної наукової грамотності. Відповіді повні, 
логічно структуровані. 

75-81 С 

Вступник демонструє достатній рівень володіння 
теоретичним матеріалом програми, уміє викласти 
його у взаємозв’язку з практичними уміннями і 
навичками, добре володіє методичними знаннями. 
У відповідях можуть траплятися окремі помилки. 

II 

Середній 

(репро- 

дуктив- 

ний) 

 

64-74 D 

Вступник демонструє посереднє, фрагментарне 
володіння теоретичним матеріалом програми, 
неточне трактування основних понять, рівень 
сформованості практичних умінь недостатній. 

60-63 E 

Вступник демонструє володіння навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий. 
Відповіді неповні, поверхові. Теоретичний зміст 
програми освоєний частково, деякі практичні 
навички не сформовані. 

І 

Низький 

 

35-59 FX 
Вступник не засвоїв більшої частини матеріалу, у 
відповідях допускає суттєві помилки, володіє 
матеріалом на рівні окремих фрагментів,   
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