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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою навчальної дисципліни “Безпека програм і баз даних” є 

формування міцної теоретичної основи, необхідної для подальшої роботи. 

Курс містить огляд сучасних методів захисту даних в комп’ютеризованих 

системах. На базі їх аналізу зроблено висновок про перспективність 

алгоритмічних методів захисту. Це пояснюється тим, що практично в будь-

якій системі передачі інформації можна знайти ланку, де є можливість не 

санкціоновано отримати інформаційний сигнал. І якщо інформація не буде 

захищена алгоритмічно, вона стане легкою здобиччю зловмисника. Така 

теза справедлива і стосовно інформації, яка зберігається на машинних 

носіях: викрадення носіїв із незахищеними даними дає вільний доступ до 

інформації, яка зберігається на них. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Безпека програм і баз 

даних” є отримання студентом компетенцій для того, щоб приймати участь у 

проектуванні інформаційних систем, розглянуті загальні питання 

криптоаналізу, зокрема типи криптоаналізу з точки зору інформації, яку має 

криптоаналітик; надана класифікація шифросистем стосовно захищеності 

(стійкості до криптоаналізу). Наведені приклади зламування шифросистем. 

Значна увага приділяється електронному цифровому підпису, який 

підтверджує дійсність і цілісність документа та засвідчує авторство, 

реалізації дискретних структур різних типів, створення складних  процедур 

обробки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є уміння працювати з 

концепціями дискретних структур. Безпека програм і даних включає 

принципи безпеки та захисту інформації в ПЗ, основи побудови систем 

захисту інформації в ПЗ. 

Вимоги до знань та вмінь 

Студент повинен знати: 

• засоби розгортання мережевої інфраструктури на основі ОС Windows; 
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• механізми забезпечення безпеки зберігання даних в ОС Microsoft 

Windows; 

• програмні рішення в Microsoft Windows для забезпечення безпеки; 

• інструментальні засоби аналізу систем захисту ОС; 

• основи побудови симетричних криптосистем; 

• основи побудови асиметричних криптосистем.. 

Студент повинен вміти: 

• налагоджувати автоматизоване розгортання робочого місця на основі 

ОС Windows; 

• використовувати засоби віддаленої установки ОС за допомогою 

механізмів Windows; 

• створювати тіньові копії файлів, архівувати важливі дані та 

використовувати програмні рішення Microsoft для створення відмово-

стійких томів; 

• настроювати функціонування брандмауера Windows та Захисника 

Windows; 

• аналізувати стан безпеки ОС за допомогою MBSA та XSpider; 

• налагоджувати захищене листування за допомогою OpenPGP. 

 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 20 год лекції, 40 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА БАЗ ДАНИХ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Основні положення теорії захисту 
інформації 

Тема 1 Категорії інформаційної безпеки 

Тема 2 Визначення політики безпеки. Абстрактні моделі захисту інформації 

Тема 3 Законодавча база в галузі захисту інформації 

Змістовий модуль 2. Безпека інформаційних систем 

Тема 4 Класи безпеки. Критерії інформаційної безпеки. Канали витоку 
інформації 

Тема 5 Класифікація криптоалгоритмів 

Тема 6 Системи шифрування даних, які передаються в мережах 

Тема 7 Сучасна ситуація у галузі інформаційної безпеки. Рівні мережевих 
атак 

Тема 8 Апаратні та програмні засоби захисту інформації в мережах 

Тема 9 Термінали захищеної інформаційної системи. Отримання пароля на 
основі помилок 

 Разом годин : 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль І. Основні положення теорії захисту інформації 

 

Тема 1. Категорії інформаційної безпеки  

Основні визначення і поняття теорії захисту інформації. Технічний та 

програмний захист інформації. Історія розвитку. Сфера застосування. 

Термінологія. 

Література [1; 3–5; 8; 10; 36; 40; 41] 

 

Тема 2. Визначення політики безпеки. Абстрактні моделі захисту 
інформації 
 

Абстрактні моделі та формальні моделі захисту інформації. 

Особливості моделей Белла-Ла Падуяі та Біба. 

 
Література [1; 3–5; 8; 10; 36; 40; 41] 

 
Тема 3. Законодавча база в галузі захисту інформації 
 

Закони України “Про інформацію”, “Про захист інформації в 

автоматизованих системах”. 

Вимоги вітчизняних стандартів захисту конфіденційної інформації від 

несанкціонованого доступу під час обробки в автоматизованих системах. 

Зарубіжна нормативна база в галузі технічного захисту інформації. 

“Оранжева книга” безпеки. Критерії, вимоги та категорії систем 

безпеки “Оранжевої книги”. 

 
Література [1–8; 12; 13; 16–23; 25–27; 29; 33; 37–42] 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Змістовий модуль ІІ. Безпека інформаційних систем 
 

Тема 4. Класи безпеки. Критерії інформаційної безпеки. Канали витоку 
інформації 
 

Класи безпеки інформації та інформаційних систем. Класифікація 

систем за критеріями інформаційної безпеки. 

Вимоги стосовно роботи з конфіденційною інформацією. 

Створення політики інформаційної безпеки. Електромагнітні та 

електричні канали витоку інформації. Параметричні канали витоку 

інформації. 

 
Література [1; 3–5; 8; 10; 22; 25–27; 35; 36; 40–42] 

 
Тема 5. Класифікація криптоалгоритмів 
 

Тайнопис, криптографія з ключем. Симетричні та асиметричні 

криптоалгоритми. 

 
Література [4; 5; 11; 14; 15; 30; 34] 

 
Тема 6. Системи шифрування даних, які передаються в мережах 
 
Канальне шифрування. Абонементне шифрування. 
 

Література [4; 5; 11; 14; 15; 30; 34] 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Використання диспетчера установки Windows для створення файлу 

відповідей Sysprep.inf 

2. Підготовка системи для створення образу диска. 

3. Установка служби віддаленої RIS 

4. Налаштування сервера віддаленої установки 

5. Забезпечення безпеки зберігання даних в ОС Microsoft Windows 

6. Робота з тіньовими копіями для спільних каталогів 

7. Центр забезпечення безпеки (Windows Security Center) в операційній 

системі Windows. 

8. Перевірка міжмережевої взаємодії 

9. Системи аналізу захищеності корпоративної мережі (виявлення ура-

зливостей) на прикладі продуктів: Microsoft Baseline Security Analyzer і 

XSpider 

10. Робота з системою аналізу захищеності XSpider 7 

11. Установка і використання Захисника Windows 

12. Симетричні криптосистеми. Алгоритм DES. 

13. Асиметричні криптосистеми. Алгоритм RSA. 

14. Налагодження захищеного листування за допомогою пакету PGP.
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Безпека програм та баз даних”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Наведіть перелік загроз інформації. 

2. Що таке загроза цілісності даних? 

3. Що таке загроза доступності інформації? 

4. Що таке загроза несанкціонованого доступу до даних? 

5. Які сучасні моделі захищених інформаційних систем ви знаєте? 

6. Поясніть зміст моделі захисту Белла-Ла Падулі. 

7. Поясніть зміст моделі захисту Біба. 

8. Зміст політики безпеки захищеної системи. 

9. Відповідальність за протиправні дії згідно із законодавством України. 

10. Основні положення Закону України “Про захист інформації в 

автоматизованих системах” щодо організації захисту інформа ції. 

11. Загальні вимоги щодо захисту інформації відповідно до Закону України 

“Про захист інформації в автоматизованих системах”. 

12. Категорії інформаційної безпеки з точки зору інформації та 

інформаційних систем. 

13. Технічні, програмно-апаратні та адміністративні засоби захисту 

інформації. 

14. Визначення об’єкта захисту та можливих загроз. 

15. Ідентифікація й аутентифікація. Механізми підзвітності та аудиту. 

16. Класи безпеки. 

17. Критерії інформаційної безпеки. 

18. Стратегія захисту інформації у фінансово-економічних інформаційних 

системах. 

19. Комплекс технічних та програмних засобів захисту інформації. 

20. Сучасна ситуація в галузі інформаційної безпеки. 

21. Класифікація інформації за рівнем конфіденційності. 

22. Вимоги при роботі з конфіденційною інформацією. 

23. Створення дерева каталогів із правами доступу. Зміна змісту каталогу 

access. conf. 
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24. Добавлення користувача та встановлення його прав. 

25. Яким чином можливо використати помилку “переповнення буферу” для 

атаки на комп’ютерну систему? 

26. Основні компоненти комплексної системи захисту інформації. 

27. Наведіть перелік і поясніть зміст критеріїв оцінки рівня; безпеки 

інформації. 

28. Наведіть перелік типових механізмів захисту інформації. 

29. Як можна запобігти спробі несанкціонованого копіювання прикладної 

програми з компакт-диску? 

30. Як можна запобігти спробі несанкціонованого копіювання прикладної 

програми з дискети? 

31. Як можна запобігти спробі несанкціонованого копіювання текстової 

інформації? 

32. Як здійснюється захист програм від вивчення? 

33. Як здійснюється аналіз програмних реалізацій? 

34. Поясніть спільні риси та відмінності зовнішніх атак на комп’ютерну 

систему від атак “зсередини”? 

35. Що таке програма типу “троянський кінь”? 

36. Навіщо використовуються та як реалізовані програми фальшивої 

реєстрації? 

37. Як здійснюється аутентифікація користувачів за допомогою одноразових 

паролів? 

38. Як здійснюється аутентифікація користувачів за допомогою фізичних 

об’єктів? 

39. Як здійснюється аутентифікація користувачів за допомогою 

біометричних даних? 

40. Системи шифрування даних, які передаються в мережах (канальне та 

абонементне шифрування). 

41. Засоби управління криптографічними ключами: генерація, зберігання і 

розподілення ключів. 
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42. Канали витоку інформації. 

43. Що таке мережевий екран та його основні функції? 

44. Наведіть перелік типових компонентів мережевих екранів. 

45. Які ви знаєте обмеження функціонування мережі, пов’язані з 

використанням брандмауерів? 

46. Класифікація мережевих екранів. 

47. Поясніть типову політику використання мережевих екранів. 

48. Наведіть коротку характеристику популярних брандмауерів. 

49. Рівні мережевих атак (фізичний, канальний, мережевий, транспортний, 

сеансовий) відповідно до моделі OSI. 

50. Типи атак. 

51. Політика ролей. Технології цифрових підписів. 

52. Стратегія вибору систем виявлення атак. 

53. Системи аутентифікації електронних даних (імітовставка, електронний 

підпис). 

54. Класифікація криптоалгоритмів. 

55. Тайнопис, криптографія з ключем, симетричні та асиметричні 

криптоалгоритми. Скремблери. 

56. Мережа Фейштеля. 

57. Перестановні, підстановні криптоалгоритми. 

58. Поточні, блочні шифри. Одиниці кодування. 

59. Системи шифрування дискових даних (системи прозорого та 

спеціального видів шифрування). 

60. Термінали захищеної інформаційної системи. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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