
Тематика магістерських робіт 2021-2021 н.р. 

1. Технологія забезпечення захисту персональних даних при обробці та 

передаванні в  ІТ системах організації 

2. Технологія управління привілейованими користувачами корпоративної 

інформаційної системи 

3. Технології протидії соціальному інжинірингу на об'єктах інформаційної 

діяльності в умовах дистанційної роботи співробітників 

4. Технології захисту хмарної інфраструктури Amazon AWS від веб-загроз 

5. Технологія побудови  захищеної кластерної безпроводової сенсорої мережі 

6. Технологія розподіленого виявлення та попередження вторгнень в 

інформаційну систему підприємства на базі VMwareNSX 

7. Технологія захисту  від фізичного та програмного впливу під час 

інсайдерських атак 

8. Технологія захисту корпоративних кінцевих точок від новітніх загроз 

 на базі рішення Bitdefender GravityZone Elite 

9. Технологія безпеки віртуального середовища 

10. Технологія розробки безпечного програмного забезпечення для сучасних 

інформаційних систем. 

11. Технологія захисту обміну технологіними даними між KNX-пристроями 

12. Технологія захисту та автоматизації реагування на інциденти на базі  

рішень ESET 

13. Технологія забезпечення безпеки системи управління базою даних 

PostgreSQL сучасного підприємства 

14. Технологія захисту персональних даних працівників організації  на базі 

SecureTower 

15. Технології та методи виявлення шідливих запитів в комп'ютерних мережах 

на основі протоколу DNS 

16. "Технологія управління інцидентами в інформаційній системі 

підприємства на базі рішення Wazuh" 

17. Технологія захисту кінцевих точок організації  на базі рішення Panda 

Adaptive Defense 360 

18. "Технологія забезпечення захищеного обміну даними в корпоративній 

мережі з використанням рішення WireGuard" 

19. Технологія виявлення вразливостей в корпоративних середовищах  

20. Виявлення вторгнень до інформаційної системи організації на базі 

Deception-технології" 

21. Технології використання віртуальних захищенних тунелей VPN для 

оганізації стримінгових технологій в корпоративних мрежах 



22. Технології підвищення безпеки безпроводових сенсорних мереж з 

використанням Raspberry Pi 

23. Технологія реагування на інциденти в корпоративній інформаційній 

системі на базі платформи Eset Protect 

24. "Технологія виявлення та реагування на інциденти в інформаційній  

25. системи організації на базі рішення Trend Micro XDR " 

26. Технологія забезпечення безпеки кінцевих користувачів приватної 

організації 

27. Технологія управління привілейованим доступом користувачів ІС 

організації на базі рішень ІВМ 

28. Технологія забезпечення захищеного обміну даними в мережі мобільного 

зв'язку підприємства з використанням рішення OpenWPN 

29. Технологія захисту інформації та протидії спаму в сервісі спам 

30. Технологія виявлення вразливостей в корпоративній інформаційній 

системі 

31. Технологія виявлення та протидії розподіленим атакам, спрямованим на 

відмову в обслуговуванні 

32. Технологія забезпечення безпеки периметру інформаційної системи 

компанії на базі рішення FortiNet 

33. Технологія управління  вразливостями веб-додатку  сучасного 

підприємства на базі рішення Burp Suite 

34. Технологія забезпечення безпеки корпоративних мереж за допомогою 

Blockchain 

35. Технологія захисту привілейованим доступом користувачів інформаційної 

систми організації на базі One Identity Safeguard 

36. Технологія проведення моніторингу та оцінювання рівня захищеності 

WEB-сайтів 

37. Технологія виявлення інформаційних загроз віртуальних спільнот в 

інтернет-середовищі соціальних мереж 

38. Технологія забезпечення безпеки корпоративної інформаційної системи від 

сучасних соціотехнічних атак 

39. Технологія забезпечення захисту електронної пошти корпоративної 

інформаційної системи від спаму 

40. Технологія управління вразливостями корпоративної інформаційної 

системи на базі рішення Qualys 

41. Технологія статичного аналізу вихідного коду  програмного забезпечення 

на базі рішення Fortify Static Code Analyzer. 

42. Технологія забезпечення кібербезпеки автоматизованої системи 

управління технологічними процесами енергетичної компанії 



43. Технологія забезпечення захищеного безпроводового доступу 

корпоративної інформаційної системи 

44. Технологія створення змішаної криптосистеми захисту інформації на 

основі інфраструктури відкритих ключів 

45. Дослідження методів та засобів захисту персональної та конфіденційної 

інформації в соціальних мережах 

46. Технологія розслідування кіберінцидентів корпоративної інформаційної 

системи на базі рішення IBM QRadar Incident Forensics 

47. Технологія забезпечення кібербезпеки системи відеоспостереження на базі 

рішення Hikvision. 

48. Технологія забезпечення кібербезпеки кінцевих точок корпоративної 

інформаційної системи на базі Microsoft Defender Advanced Threat 

Protection 

49. Технологія аудиту кібербезпеки корпоративної інформаційної системи за 

методикою ISO/IES: 27001. 

50. Технології захисту мереж ІоТ від кібератак 

51. Технології захисту сервісів для миттєвого обміну повідомленнями 

Telegram та WhatsApp від ботів та спаму 

52. Технологія захисту кіберпростору від інформаційного впливу в умовах 

інформаційного протиборства 

53. Технологія управління активами корпоративної інформаційної системи на 

базі рішення  IBM Security Access Manager 

54. Технологія управління захистом кінцевих точок корпоративної 

інформаційної системи на платформі HCL BigFix 

55. Технологія виявлення аномалій поведінки пристроїв в мережах ІоТ 

56. Технологія захисту пристроїв IoT на базі протоколу LoraWan 

57. Технологія забезпечення кібербезпеки хмарного середовища на базі 

рішення Cisco Cloudlock. 

58. Технологія захисту кінцевих  точок корпоративної інформаційної системи 

на базі рішення Simantec Endpoint Protection 

59. Технологія забезпечення захищенного доступу до хмарних сервісів на базі 

рішення IBM Cloud Security Enfocer 

60. Технологія протидії фішинговим атакам при проведенні електронних 

платіжів 

61. Технологія забезпечення кібербезпеки безпроводових мереж на базі 

рішення  Fortinet 

62. Технологія побудови центру управління кібербезпекою корпоративної 

інформаційної системи на базі рішення MicroFocus ArcSight. 

63. Технологія захисту від спаму в інформаційно-комунікаційних системах 



64. Технологія захисту корпоративної мережі хостингової компанії. 

65. Технологія управління виправленнями та оновленнями програмного 

забезпечення корпоративної інформаційної системи на базі рішення  HCL 

BigFix Patch 

66. Технологія захисту периметру корпоративної інформаційної системи на 

базі міжмережевих екранів FortiGate 

67. Технологія автентифікаціі користувачів інформаційної системи від 

несанкціонованого доступу  

68. "Технологія розслідування кіберінцидентів корпоративної інформаційної 

системи з використанням штучного інтелекту. 

69. "Технологія захисту WEB-ресурсів компанії. 

70. Технології захисту систем електронних платежів від кібератак  

71. Технологія забезпечення кібербезпеки компонентів IoT системи охорони 

периметру режимного об'єкту 

72. Технологія побудови захищених комутованих мереж Ethernet 


