


Загальні положення 

 

Фахове вступне випробування проводиться приймальною комісією 

Хмельницького національного університету – за спеціальністю 125 

«Кібербезпека».  

Під час виконання завдання перевіряються знання, вміння та навички 

студентів щодо розв’язання певних завдань з дисциплін комплексні системи 

захисту інформації, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, 

теорія передачі та захисту даних (теорія інформації та кодування), прикладна 

криптологія.  

 

Критерії оцінювання 

 

При тестуванні абітурієнт одержує завдання з 50 тестових питань 

відповідно на перевірку основних знань і вмінь з дисциплін комплексні 

системи захисту інформації, захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах, теорія передачі та захисту даних (теорія інформації та кодування), 

прикладна криптологія.  

Оцінюється тестове завдання за 200 бальною шкалою (від 100 до 200 

балів), причому кожне тестове питання оцінюється однаковою кількістю балів.  

 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

 

1 Комплексні системи захисту інформації 

 

Класифікація загроз інформаційній безпеці, ознаки класифікації. Ознаки моделі 

порушника, як етапу побудови КСЗІ. Категорії порушників. Класифікація 

порушника. Поняття контрольована зона. Модель загроз для ідентифікації 

каналів витоку інформації. Джерело загрози. Перелік загроз з визначенням 

порушень властивостей інформації та ІТС. Політики безпеки.  

 

Реалізація КСЗІ відповідно до вимог нормативно-правових документів. 

Введення КСЗІ в дію. Аналіз та оцінка ефективності та рівня захищеності 

ресурсів різних класів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах в ході проведення випробувань згідно 

встановленої політики інформаційної та\або кібербезпеки.  

 

Джерела та носії інформації. Типова структура та види технічних каналів 

витоку інформації. Електричні канали витоку інформації. Електромагнітні 

канали витоку інформації. Радіоканали втрат інформації. Методи та засоби 

захисту від витоку інформації.  

 

 

 



2. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах  

 

Ідентифікація користувачів. Аутентифікація користувачів. Протоколи 

ідентифікації та аутентифікації. Технічні засоби ідентификації і 

аутентификації. Носії ключової інформації (флеш пам’ять, електронні ключі, 

SMART-карти, пристрої Touch-Memory). Електронні ключі. Сертифіковані 

ключі, стандарт X.509. Сфери застосування інфраструктури відкритих ключів 

та цифрових сертифікатів. 
 

 

Типи шкідливого ПЗ. Класифікація шкідливих програм. Принципи створення 

та аналізу троянських програм. Життєвий цикл вірусу. Принципи створення та 

аналізу вірусів. Протидія і виявлення троянських програм, черв’яків та вірусів. 

Спеціальне програмне забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих 

програмних впливів, руйнуючих кодів в інформаційно-комунікаційних 

системах. Основи роботи антивірусних програм. Сигнатурний аналіз. 

Евристичні аналізатори. Поведінкові блокатори. Протидія шкідливому коду. 

Шкідливе ПЗ для мобільних пристроїв. Етапи забезпечення антивірусного 

захисту. Концепція антивірусної безпеки. Політика антивірусної безпеки. 

Антивірусні комплекси. Структура та алгоритми роботи антивірусних 

комплексів. 

 

Завдання безпеки комп’ютерних та бездротових мереж. Фізичний захист 

мереж. Програмні та апаратні засоби захисту мереж. Адміністративні заходи 

безпеки комп’ютерних мереж. Поняття мереж. Типи мереж. Апаратні та 

програмні компоненти мереж. Мережні топології. Модель OSI. Модель TCP.  

 

Мережеві протоколи. Протоколи дротових і бездротових мереж. Стандартні 

порти. Мережеві служби. Клієнт-серверна архітектура. DHCP-сервер. DNS 

сервер. Сервер друку. Файловий сервер. Веб сервер. Поштовий сервер. Проксі 

сервер. Сервер автентифікації. Syslog сервер. 

 

Основні мережеві пристрої. Мережева інтерфейсна карта. Повторювачі, мости 

та концентратори. Керовані та некеровані комутатори. Бездротові точки 

доступу. Маршрутизатори. Міжмережеві екрани. Пристрої UTM. Мережева 

адресація. MAC адреси. IP адреси.  

 

 

 3. Теорія передачі та захисту даних(теорія інформації та кодування) 
 

Iнформацiя, дані i сигнали як об’єкт захисту. Кількісна оцінка 

iнформацiї. Ентропія. Дискретнi i безперервнi повiдомлення i сигнали. 

Цифрова обробка сигналів. Ентропiя безперервних розподiлiв, передача 

безперервних повідомлень. 

 

Ефективне (оптимальне) кодування. Завадостiйке (надлишкове) 

кодування. Блоковi завадостiйкi кореryючi коди. Циклiчнi коди.  



 

Поняття, основні характеристики і синтез комбінаційних схем 

цифрових вузлів. Перетворювачі кодів. Застосування перетворювачів кодів 

для реалізації криптографічних шифрів заміни. Шифратори і дешифратори та 

їх застосування в електронних системах захисту.  
 

 

4. Прикладна криптологія 
 

Поняття криптографічної системи. Безумовно-стійкі криптографічні 

системи і їх реалізація. Поняття та умови реалізації обчислювально-стійких 

криптосистем. Класифікація і характеристика доказово-стійких 

криптосистем.  

 

Афіні шифри. Потокові шифри. Блокові і складені шифри. Симетричні 

та асиметричні шифри. Спрямоване шифрування. Методи забезпечення 

цілісності та достовірності у класі симетричних шифрів. 

 

Криптосистеми з відкритими ключами і відкритим розподілом ключів. 

Розподіл ключів по схемі Діффі-Гелмана. Поняття та властивості цифрового 

підпису. Підписи в класі перетворень Ель-Гамаля та RSA. Поняття хеш-

функції. Криптоперетворення в групах точок еліптичних кривих (ЕК). 

 

Алгоритми і засоби формування ключів і паролів. Оцінка стійкості і 

складності ключів. Поняття, задачі та інструменти криптоаналізу. Атаки на 

ключі та паролі. 
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Зразок базового тестового завдання 

 

1. До методів аналізу рівня забезпечення інформаційної безпеки НЕ належать:  

o методи опису і класифікації 

o методи дослідження причинних зв’язків 

o методи анкетування персоналу 

o методи конструювання 

o інша відповідь  

2. Розробку концепції захисту рекомендується проводити в: 

o один етап 

o два етапи 

o три етапи 

o чотири етапи 

o інша відповідь 

3. Для захисту від розкрадань і диверсій проводять заходи:  

o правові 

o інженерно-технічні 



o адміністративні 

o процедурні 

o інша відповідь 

4. Спеціальні математичні та алгоритмічні засоби захисту інформації належать 

до:  

o програмних засобів 

o криптографічних засобів 

o антивірусних засобів 

o засобів контролю доступу 

o інша відповідь 

5. Організована сукупність спеціальних установ, засобів, методів і заходів, що 

забезпечують захист інформації від внутрішніх і зовнішніх загроз – це:  

o безпека захисту інформації  

o система захисту інформації  

o система контролю інформацією 

o система збереження інформації 

o інша відповідь  

6. Цілісність – це:  

o забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу 

o захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотворення 

o забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, 

захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками 

o усі три варіанти правильні 

o інша відповідь  

7. Доступність – це:  

o забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу 

o захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотворення 

o забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, 

захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками 

o усі три варіанти правильні 

o інша відповідь  

8. Конфіденційність – це:  

o забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, 

захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками 

o забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу 

o захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотворення 

o усі три варіанти правильні 

o інша відповідь  

9. Розрізняють такі фази дій шкідливих програм: 

o початкова, кінцева 

o зараження, знищення 

o пасивна, активна 

o пасивна, напівактивна, активна 

o інша відповідь  

10. Як називаються шкідливі програми, що пересилають свої копії 

комп'ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп'ютери? 



o макровіруси 

o хробаки 

o віруси структурної файлової системи 

o руткіти 

o інша відповідь  

11. Який вид перешкодостійкого коду для будь-якої розрядності повідомлень 

може використовувати один контрольний розряд?  

o циклічний 

o Хеммінга 

o паритетний з кодуванням за непарністю 

o усі з перерахованих  

o інша відповідь 

12. Яку розрядність повинне мати одне з 105 можливих двійкових повідомлень, 

що характеризуються однаковою імовірністю надходження?  

o 7 

o 9 

o 5 

o 8 

o інша відповідь 

13. Яка кодова відстань між комбінаціями 00000000 і 11001000?  

o 1 

o 3 

o 5 

o 2 

o інша відповідь 

14. Яка мінімальна кодова відстань між комбінаціями 000000, 000111 і 111000?  

o 5 

o 1 

o 3 

o 4 

o інша відповідь 

15. Формалізований у вигляді символів алфавіту кодування інформаційний 

зміст явища – це:  

o сигнали  

o дані 

o інформація 

o код 

o інша відповідь  

16. Основний термін для характеристики чисельних показників невизначеності 

– це: 

o секретність 

o криптостійкість 

o імовірність 

o ентропія 

o інша відповідь  

17. Повідомлення, які зменшують апріорну (початкову) невизначеність - це:  



o інформація 

o дезінформація 

o спам 

o інформаційні шуми 

o інша відповідь 

18. Формалізований у вигляді символів алфавіту кодування інформаційний 

зміст явища – це:  

o сигнали  

o дані 

o інформація 

o код 

o інша відповідь  

19. Дані, отримані від джерела інформації в системі передачі даних - це: 

o інформація 

o сигнали  

o повідомлення 

o код 

o інша відповідь  

 

20. Носії інформації в системі передачі даних - це: 

o дані 

o сигнали  

o повідомлення 

o код 

o інша відповідь 

21. Виберіть правильне поняття моделі взаємодії відкритих систем OSI:  

o визначає чотири транспортних рівні взаємодії комп'ютерів - фізичний, 

канальний, мережний, транспортний 

o модель, що визначає чотири рівні взаємодії систем для стека TCP/IP 

o модель, що визначає сім рівнів взаємодії систем 

o визначає рівні взаємодії систем з комутацією пакетів, дає їм імена й 

вказує, які функції повинен виконувати кожний рівень 

o інша відповідь 

22. Визначте найбільш правильне поняття інтерфейсу для багаторівневого 

підходу:  

o це стандартні формати повідомлень, необхідні для взаємодії модулів на 

різних рівнях 

o взаємодія модулів один з одним, що перебувають на одному вузлі, 

відповідно до чітких правил і за допомогою стандартизованих форматів 

повідомлень 

o набір програмних модулів, що реалізують процедуру обміну між 

сусідніми рівнями на різних вузлах 

o взаємодія модулів сусідніх вузлів відповідно до певних правил 

o інша відповідь 

23. Визначте поняття мережного протоколу:  



o протоколи, які збирають інформацію про топологію міжмережних 

з'єднань 

o IP протокол 

o протоколи, які реалізують просування пакетів через мережу 

o протоколи, які забезпечують просування через концентратори 

o інша відповідь 

24. З яких частин складається повідомлення, формоване конкретним рівнем 

моделі OSI?  

o преамбули, заголовку, адреси джерела й призначення 

o із заголовку й поля даних 

o заголовку поля даних 

o заголовку, поля даних і контрольної суми 

o інша відповідь 

25. На які два рівні розділений канальний рівень у відповідності зі стандартами 

IEEE 802? 

o мережний і транспортний 

o керування логічним каналом (LLC) і керування доступом до середовища 

(MAC) 

o аналоговий і цифровий рівні 

o рівень доступу до середовища й рівень фізичних адрес 

o інша відповідь 

26. Які три рівні моделі OSI є мережнозалежними? 

o транспортний, представлення, сеансовий 

o фізичний, канальний, мережний 

o прикладний, транспортний, фізичний 

o канальний, мережний, прикладний 

o інша відповідь 

27. Якими питаннями займається підкомітет IEEE 802.15? 

o бездротовими мережами 

o керуванням логічною передачею даних 

o Ethernet з методом доступу CSMA/CD 

o волоконно-оптичними мережами 

o інша відповідь 

28. Які мережні пристрої будують таблицю маршрутизації? 

o Bluetooth 

o DWL-2100AP 

o Switch 

o Bridge 

o інша відповідь 

29. Що таке стек комунікаційних протоколів? 

o набір технічних і програмних засобів, що реалізують взаємодію 

комп'ютерів у мережі 

o набір програмних модулів, що реалізують протоколи конкретної фірми 

виробника 

o це програмні модулі, встановлені на одному комп'ютері, що працює в 

мережі Ethernet 



o ієрархічно організований набір протоколів, достатній для організації 

взаємодії вузлів у мережі 

o інша відповідь 

30. Що таке декомпозиція завдань мережної взаємодії? 

o це визначення порядку взаємодії модулів системи 

o це розбивка одного складного завдання на простіші завдання-модулі 

o це багаторівневий підхід для рішення завдань мережної взаємодії 

o це набір функцій, які підпорядковані вищому рівню 

o інша відповідь 

31. Криптографічна стійкість алгоритму RSA базується на складності 

алгоритму: 

o обчислення дискретного логарифма у скінченних полях 

o множення двох великих чисел 

o факторизації великих чисел 

o перевірки на простоту великих чисел 

o інша відповідь 

32. Який блоковий шифр побудований на основі мережі Фейстеля з 2 гілками? 

o MARS 

o IDEA 

o Blowfish 

o SERPENT 

o інша відповідь 

33. Потокові шифри рекомендують використовувати:  

o для розподілу ключової інформації в мережах 

o для одночасної автентифікації багатьох користувачів мережі 

o для шифрування даних у режимі реального часу 

o для шифрування баз даних 

o інша відповідь 

34. Процес хешування полягає у: 

o обчисленні характеристик повідомлення 

o приховуванні змісту повідомлень в кодах змінної довжини 

o перетворенні блоків вхідного повідомлення фіксованої довжини в код 

o змінної довжини 

o перетворенні вхідного повідомлення довільної довжини в код фіксованої 

o довжини 

o інша відповідь 

35. Паролі користувачів зберігаються в вигляді хеш-значень тому, що це:  

o зменшує потрібний обсяг пам’яті 

o запобігає ознайомленню з відкритим текстом паролю 

o зменшує складність оброблення паролів 

o зменшує час пошуку в базі паролів 

o інша відповідь 

36. Який алгоритм шифрування реалізує перетворення на основі двовимірного 

представлення даних і ключа? 

o AES 

o IDEA 



o RC6 

o BlowFish 

o інша відповідь 

37. Криптографічний алгоритм, в якому ключ, який використовується для 

шифрування повідомлень, може бути отриманий з ключа дешифрування і 

навпаки, називається:  

o асиметричним 

o синхронним 

o симетричним 

o асинхронним 

o інша відповідь  

38. У більшості симетричних алгоритмів застосовують: 

o 1 ключ 

o ключі 

o ключі 

o ключі 

o інша відповідь  

39. Надійність алгоритму з одним ключем визначається:  

o складністю програмної або апаратної реалізації ключа 

o статистичними властивостями ключа 

o кількістю ключів 

o обчислювальною складністю реалізації ключа 

o інша відповідь  

40. До симетричних схем шифрування відносяться: 

o схема Вернама 

o RSA 

o DSA 

o шифр Ель-Гамаля 

o інша відповідь 

41. Апаратна адреса – це: 

o IP 

o DNS 

o MAC 

o LTE 

o інша відповідь 

42. Аутентифікація, при якій ім'я користувача і пароль передаються в 

заголовках http-пакетів – це: 

o SSL-сертифікат 

o Digest 

o Integrated 

o Basic 

o інша відповідь 

43. Базовий протокол керування мережі Internet – це: 

o HTTPS 

o SSL 

o SNMP 



o XMPP 

o інша відповідь 

44. Криптографічний протокол, що забезпечує безпечну передачу даних – це: 

o SNMP 

o HTTPS 

o XMPP 

o SSL 

o інша відповідь 

45. Методи захисту програмного забезпечення, що використовують фізичні 

особливості носіїв інформації, називаються: 

o фізичними 

o програмними 

o апаратними 

o таких методів не існує 

o інша відповідь 

46. Механізм присвоєння суб'єктам і об'єктам доступу особистого 

ідентифікатора – це: 

o аутентифікація 

o логування 

o ідентифікація 

o ініціалізація 

o інша відповідь 

47. Доменне ім’я – це: 

o LTE 

o IP 

o DNS 

o MAC 

o інша відповідь 

48. Переваги протоколу UDP перед TCP/IP:  

o гарантується якість доставки, організація багатоадресного розсилання 

відео множині клієнтів, регулювання швидкості передачі даних у 

залежності від завантаженості каналу зв'язку, використовуються 

алгоритми відновлення загубленої відеоінформації 

o організація багатоадресного розсилання відео множині клієнтів, 

забезпечується правильний порядок передачі даних 

o організація багатоадресного розсилання відео множині клієнтів, 

регулювання швидкості передачі даних у залежності від завантаженості 

каналу зв'язку, використовуються алгоритми відновлення загубленої 

відеоінформації 

o усі з перерахованих варіантів  

o інша відповідь  

49. При якій моделі розповсюдження ПЗ користувач для отримання доступу 

повинен надіслати авторові програми електронний лист? 

o Freeware 

o Trialwаre 

o Nagware 



o Farmware 

o інша відповідь  

50. Позначте обов’язкові команди протоколу SMTP: 

o GOODBAY, HELO, MAIL, RCPT 

o VRFY, HELO, MAIL, DATA 

o RSET, MAIL, RCPT 

o HELO, MAIL, DATA 

o інша відповідь  


