
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

125 «КІБЕРБЕЗПЕКА» 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ   «БЕЗПЕКА   ІНФОРМАЦІЙНИХ   

ТА  КОМУНІКАЦІЙНИХ   СИСТЕМ» 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

ДОПОВІДАЧ: завідуючий кафедрою 
інформаційної та  кібернетичної безпеки  
Навчально-наукового інститут захисту 
інформації   д.т.н.,  професор  БУРЯЧОК В.Л. 



Розділи дисципліни 

Світ телекомунікацій Інформаційна безпека 

Налаштування та 
експлуатація сучасних 

гаджетів 

Способи та засоби 
пошуку інформації 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   «БЕЗПЕКА   ІНФОРМАЦІЙНИХ   ТА  

КОМУНІКАЦІЙНИХ   СИСТЕМ» 



Розділ 1.  
Світ  телекомунікацій 

1. Роль і місце телекомунікацій в сучасному світі. 
Поняття телекомунікаційних систем та мереж. 

2. Інтернет речей на прикладі системи “Розумний 
дім”. Системи живлення. Системи зберігання даних. 

3. Сучасна телекомунікаційна інфраструктура.   
ІР-телефонія. Відеоконференцзв’язок.  

Спеціалізація «БЕЗПЕКА   ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТА  
КОМУНІКАЦІЙНИХ   СИСТЕМ»  на ринку праці у 
галузі телекомунікацій. 

4. Системи  послуг. 

Лекція   
на  тему: 



ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

2 години 

1. Сутність, роль та місце  спеціалізації БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА  
КОМУНІКАЦІЙНИХ   СИСТЕМ («БІКС») у галузях телекомунікації та ІТ.     

2. Спеціалізації «БІКС» на глобальному, національному та місцевому ринках 
праці. Особливості ринку праці в Україні та світі. 

3. Організація навчального процесу за спеціалізацією «БІКС». Графік навчального 
процесу, стислий огляд дисциплін, що вивчаються, можливості практик та 
стажування, особливості підготовки в ДУТ (іноземна мова, курсова підготовка, 
відкриття власного бізнесу, підготовка за програмою офіцерів запасу) 

4. Інструменти для самостійного професійного розвитку (курси за межами 
навчального процесу, навчання за іншою спеціальністю) 

5. Основні поняття та термінологія з безпеки   інформаційних   та  
комунікаційних   систем: адміністрування, аналітика, атака,  аудит,  
аутентифікація, безпека,  гарантії,  дані,  інформація,  інцидент, 
інфраструктура, канал, кібербезпека,   кодування, криптосистема,  
криптоаналіз, конфідент, загроза,  засіб, захист,  метод, мережа,  
моніторинг, подія, пошук, програма, простір,  політика, прийняття  
рішень, ресурс,  ризик, сигнал, система,  стандарт,  телекомунікації, 
технології, тестування, уразливість тощо. 

6. Основні компанії – партнери/ 
7. Професія «фахівець/професіонал із безпеки ІКС». Затребуваність професії. 

Види посад за фахом. 



ГОЛОВНІ  ЗАКОНИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО  СУСПІЛЬСТВА  в еру ІНФОРМАЦІЙНОЇ  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

перший закон належить одному із 
засновників корпорації Intel 
Гордону Муру. 

Говорячи про те, що “… кількість транзисторів 
у процесорах збільшуватиметься вдвічі кожних 

півтора роки …”,  він  фактично пояснює 
формування на рубежі тисячоліть простору 

інформаційного 

другий   закон  належить Роберту Меткалфу, 
винахіднику найпоширенішої на сьогодні 

технології комп’ютерної мережі Internet 

Говорячи про те, що “… цінність мережі знаходиться у квадратичній залежності від 
кількості вузлів, які є її складовими …” він констатує, що основу сучасного 
інформаційного суспільства становлять ІТ системи та  мережі різного призначення, 
домінування яких в усіх процесах  життєдіяльності людства обумовило появу та 
формування простору кібернетичного 

 Інформаційна  глобалізація, виникненню якої у XVIII – XIX століттях   сприяла низка індустріальних  революцій, 
дозволила  сформувати два простих,  але  дуже  змістовних  закони:  

1) відіграє суттєву роль в економічному і соціальному 
розвитку переважної більшості  держав світу та свідчить про 

їх вступ до якісно нової фази взаємовідносин  –  
інформаційного та кіберпротиборства 

2) сприяє отриманню державами світу як значних переваг, 
так й виникненню низки проблем – передусім значної 
уразливості їх інфосфери від загроз, пов’язаних з 
особливостями існування та передачі інформації 

При цьому саме вибухове зростання обсягів інформації, до 
яких отримали доступ пересічні громадяни,   

винайдення потужних комп'ютерів 

Вплив  на  ці  глобальні  субстанції: 

і вбудованих мікроконтролерів,  
що сприяло розвитку промисловості  

привело переважну більшість країн світу не тільки  до  глобальної  інтелектуалізації, але  й   зробило   
більш вразливими передусім критично-важливі сегменти та об’єкти  їх економіки до  

ЗАГРОЗ  АНТРОПОГЕННОГО  І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ, А ТАКОЖ ПРИРОДНИХ КАТАКЛІЗМІВ 



У 2016 кількість 
інцидентів в сфері 
інформаційної та 

кібернетичної 
безпеки у 2,5 рази 

перевищила 
аналогічний показник 
попереднього року. 

З них кількість 
випадків крадіжки  

конфіденційної 
інформації та 

інформації яка є 
інтелектуальною 

власністю збільши-
лось у 2,8 рази. 

Найменш захищеними й тому надзвичайно ризико не-
безпечними від впливу загроз для будь-якої  організації 
за даними звіту CyberEdge Group у 2015 році були  мобільні 
пристрої, ноутбуки та додатки для соціальних мереж. 

Найбільшу  загрозу  для 
будь-якої  організації несе 

саме людський фактор. 

Канали  витоку  
інформації  у 

2015 році 



Найбільший приріст (58%) у 2016 році порівняно з попереднім 
роком було відмічено у інцидентів, пов’язаних з постачальниками 
послуг або сервісів, з якими компанії працювали в минулому. 

Фінансові збитки від 
інцидентів в сфері 
інформаційної та 

кібернетичної безпеки  
порівняно з аналогічним 

показником попереднього року 
зросли на 47%. 

Головними джерелами загроз у 2016 році  
виявились  ресурси  мережі  Інтернет, електронна  
пошта,  знімні  носії  інформації (USB-flash, CD/DVD),  
соціальні  мережі,  інсайдерська  діяльність 

Країни, які  є головними джерелами  загроз 

За  I  півріччя  2016  року  аналітичним  центром   InfoWatch 
зареєстровано    723   випадки  витоку конфіденційної інформації.  

Це  на   10%   більше,  ніж   за   аналогічний   період  2015 року 
(654 витоки).  

Число зарегистрированных в 
мире утечек 

конфиденциальной 
информации  2006 – 2015 гг 



Така  сумна  статистика  призвела  у  світовому  масштабі  до  необхідності 
убезпечення державами світу ІКТ та ІТС, а також захисту ними власної критичної  інфраструктури від втручань  та  загроз, що 
реалізуються зловмисниками передусім  через  атаки нульової доби,  атаки на провайдерів,  атаки на мобільні  пристрої  тощо.   
Разом з тим  такий стан справ  найбільш важливим завданням сучасної  інформаційної епохи на всіх рівнях, яке відіграватиме 

домінуючу роль у геополітичній конкуренції переважної більшості країн світу,  зробив  завдання  із   
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  в  ІНФОРМАЦІЙНОМУ та КІБЕРПРОСТОРАХ 

Про це свідчать  прогнозовані показники  світових  інвестицій  у  розвиток  засобів  кібернетичного  нападу 
 



Так, протягом 
2015 -2016 років 
більшість держав 
світу (окремих 

великих компаній) 
збільшили  власні 

бюджети на 
інформаційну та 

кібербезпеку 
приблизно  
на 35%. 

Як основні стратегічні 
напрями  забезпечення  без-
пеки інформаційного і  
кіберпросторів вони пропо-
нують  використовувати:  

1) хмарні обчислення та 
аналітику великих даних,  

2) страхування кіберризиків 
та застосування ризикорі-
єнтованого підходу до 
організації й забезпечення 
безпеки,  

3) обмін інформацією про 
актуальні загрози з 
партнерами  

ЗА ПРОГНОЗАМИ ЕКСПЕРТІВ У 
2017 РОЦІ ОБСЯГ РИНКУ 

ІНВЕСТИЦІЙ  у ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО та 

КІБЕРПРОСТОРІВ  ДОСЯГНЕ 
РІВНЯ  $106,3 млрд.  

 
НА КІНЕЦЬ 2018 РОКУ ВІН 

СТАНОВИТИМЕ $120,1 млрд., А ДО 
КІНЦЯ 2020 РОКУ ЗРОСТЕ  ДО 

$170,2 млрд.  
 

РІЧНИЙ ПРИРІСТ ІНВЕСТИЦІЙ в 
БЕЗПЕКУ  ІКП  ДО 2020 РОКУ 
ЗРОСТЕ приблизно на 9,8%. 

а також  інвестиції  багатьох країн світу в  забезпечення  безпеки  власних інформаційного та кіберпросторів 

Структура  
витрат, які  
провідними 

країнами світу  
вкладаються в  
середньому  у  
забезпечення  

безпеки  
інформаційного  і 

кіберпросторів 
за  класами  
продуктів   

 
СТАНОВИТЬ: 



ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ  “КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА” 

Проте, ВИРІШИТИ ЗАВДАННЯ із  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  в  ІНФОРМАЦІЙНОМУ та КІБЕРПРОСТОРАХ 

ПОВНОЮ МІРОЮ,  зважаючи на відсутність  в  державі   чітко вибудованої  ієрархії  підготовчих та забезпечуючих заходів,  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НЕ ВБАЧАЄТЬСЯ МОЖЛИВИМ.  

Саме тому 
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ і МАГІСТРІВ 
щодо КІБЕРБЕЗПЕКИ, ВВАЖАЄТЬСЯ НИНІ НАДЗВИЧАЙНО АКТУАЛЬНОЮ 

Одним із низки проблемних питань залищається 
ВІДСУТНІСТЬ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ    

З ПРОБЛЕМ КІБЕРЗАХИСТУ.  
Про незадовільне кадрове забезпечення, незважаючи на те, що ціла низка ВНЗ України 

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 125  «Кібербезпека»   галузі знань 12 
“Інформаційні технології”, свідчать: 
     - аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України «Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України»; 
     - результати аудиту нещодавно виведених з обігу стандартів вищої освіти у галузі 

знань 1701 Інформаційна безпека, зокрема, ОКХ та ОПП за напрямом 6.170101 «Безпека 
інформаційних і комунікаційних систем», які показали, що професійні компетентності, 
задекларовані в цих галузевих стандартах, неповною мірою враховують стан та 
перспективу розвитку методів і засобів забезпечення кібернетичної безпеки.  

Вирішенню цієї проблеми сприяло внесення змін до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», які призвели до ліквідації галузі знань «Інформаційна 
безпека» та введення в галузі знань «ІТ» нової безпекової спеціальності «Кібербезпека».   

 Імплементація її в освітній процес дало  змогу сформувати базис у виді: 
компетенцій (соціально-особистісних, інструментальних, загальнонаукових та професійних); 
виробничих функцій (дослідницьких, проектувальницьких, організаційних, управлінських, 

технологічних, контрольних, прогностичних та технічних) та типових задач, що ним відповідають; 
умінь, якими мають володіти випускники (бакалаври і магістри) галузі знань “ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ”  спеціалізації “БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ” 



системних теоретичних знань з програмування, розробки 
та управління БД, формування моделей захисту інформації та  
політик безпеки, технічного і криптографічного захисту 
інформації, побудови захищених ІКС та мереж; побудови 
комплексних систем КТЗІ на об’єктах інформаційної 
діяльності, тестування систем захисту ІКС на проникнення, 
реалізації управління інцидентами та ризиками ІКБ, 
адміністрування захищених ІКС, проведення їх моніторингу та 
аудиту тощо; 

практичних навичок у  питаннях: 
1) адміністрування ОС сімейства Windows/Linux, 

мережевого обладнання   і   технологій TCP/IP, DNS, DHCP, 
SSL/TLS, etc.; 

2) застосування засобів антивірусного захисту  (ESET, 
McAfee, Zilly , etc.), програмних, клієнт-серверних та хмарних 
технологій захисту інформації (систем веб фільтрації, систем 
запобігання вторгнень, систем захисту пошти від вірусів і 
спаму, etc.); 

3) створення технічної, проектної та експлуатаційної 
документації ІКС та систем захисту інформації ; 

4) налагодження, експлуатації та проведення аналізу 
системних процесів функціонування мережевих, клієнт-
серверних та хмарних технологій;   

5) проведення моніторингу несанкціонованої активності в 
обчислювальних системах;   

6) створення, впровадження та експлуатації КСЗІ, а також 
СЗІ в складі ІТС та обчислювальних систем;   

7) формування політик та процесів у сфері IT безпеки, 
управління доступом до мережевих ресурсів  ІТС та ризиками ІБ; 

8) проведення розслідувань інцидентів  та забезпечення 
аудиту процесів ІБ тощо. 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, 
що  маютть місце в проекті стандарту з “КБ” 

а також закласти фундамент для їх практичної роботи за 

напрямом організації  та забезпечення кібербезпеки у виді 



Як результат, це  дозволить забезпечити ФАХОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, що визначають нормативний зміст підготовки. 



Формування фахових  компетентностей  фахівців, зокрема з кібербезпеки,  розглядається при цьому, як 

трирівневий педагогічний процес, який відповідно до вимог закону України «Про вищу освіту» включає послідовну 

й неперервну фахову підготовку відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти на першому (бакалаврському) і 

другому (магістерському) освітньо-професійних та третьому (доктор філософії) освітньо-науковому рівнях й 

здійснюватиметься у ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації або у спеціалізованих структурних підрозділах  – навчально-

наукових інститутах.  

Безумовно, найменш зрозумілою й тому, імовірно, найбільш складною задачею в цьому процесі є розробка 

освітніх програм, за тепер вже, спеціалізаціями «Безпека інформаційно-комунікаційних систем» (БІКС), «Системи 

технічного захисту інформації» (СЗІ) та «Управління інформаційною безпекою» (УІБ) передусім на бакалаврському 

освітньому рівні.  Й тому є певні, зрозумілі всім пояснення. Так, наприклад: 

- завдання із забезпечення безпеки ІКС (технічний захист інформації (ТЗІ) від несанкціонованого доступу 

та криптографічний захист інформації (КЗІ)), а також управління ІБ (відповідно до стандартів серії ISO/IEC 

2700X) – є актуальними лише для фахівців із БІКС та УІБ; 

- завдання із захисту об’єктів інформаційної діяльності від витоку акустичної інформації, побічних 

електромагнітних випромінювань та наведень ІКТ, силових впливів  на  технічні  засоби  тощо –  є  зрозумілими  

лише  для  фахівців  із  ТЗІ  й залишаються поза увагою фахівців інших спеціалізацій. 

Виходячи з такого більш ефективною та економічно доцільною є пропозиція організувати навчання майбутніх 

фахівців із кібербезпеки першого (бакалаврського) освітнього рівня за єдиною для них (БІКС, СЗІ та УІБ) освітньою 

програмою, варіант реалізації якої подано на наступному СЛАЙДІ …… 





В таблиці проходження дисциплін спеціальності «кібербезпека»  освітнього  рівня «бакалавр» спільна частина для 

спеціалізацій БІКС, УІБ та СЗІ відображена в циклах дисциплін: 

по-перше, професійної та практичної підготовки (стосується, наприклад, таких нормативних дисциплін, як 

теорія кіл, сигналів і процесів в ІБ, алгоритми і структури даних систем ІБ, теорія інформації та кодування, безпека ІКС 

та протоколів обміну, безпека операційних систем,  прикладна криптологія, комплексні системи захисту інформації, 

системи ТЗІ  тощо); 

по-друге, вибору ВНЗ (стосується, наприклад, таких дисциплін, як основи інформаційної та кібербезпеки, 

фізичні основи захисту інформації, безпека сховищ даних, крипто механізми  інформаційної  та кібербезпеки, 

інфраструктура відкритих ключів, системний аналіз та прийняття рішень в ІБ тощо); 

по-третє, вибору студента (стосується, наприклад,  їх курсової підготовки щодо вивчення основ мережевої та 

CCNA безпеки, стандартів безпеки, прикладних аспектів сучасних технологій програмування в інформаційній та 

кібербезпеці тощо).  

При цьому на думку фахівців та переважної більшості незалежних експертів певна деталізація щодо підготовки 

фахівців за кожною із спеціалізацій – БІКС, УІБ та СЗІ, має бути впроваджена починаючи вже з бакалаврського 

освітнього рівня й відображена як в нормативних, так і у варіативних частинах освітніх програм цих спеціалізацій, а в 

подальшому пролонгована також і на другий (магістерський) освітній рівень. 

Такій деталізації може сприяти Європейська програма «ENGENSEC» з підготовки магістрів у сфері інформаційної та 

кібербезпеки (проект 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR) у якій Державний університет телекомунікацій (далі – 

Університет) приймає участь починаючи з 2013 року. 



Підготовка “бакалаврів” базується при цьому 
на низці  дисциплін (СЛАЙД) , які обумовлюються вимогами проекту  TEMPUS, а саме тим, 

що мають знати та вміти наші студенти   
на момент закінчення бакалаврату. 



Напрям підготовки Час 
проведення 
(семестр) Назва програми/курсу Компанія 

Стандарти інформаційної та кібербезпеки ISACA, Bureau Veritas 3 семестр 

Прикладні аспекти побудови КТЗІ 
ТОВ «Укрспец-техніка-

система» 
4 семестр 

Основи безпеки телекомунікаційних технологій D-Link 5 семестр 

Програмні комплекси захисту АС від НСД 
 НДІ «Автопром»,  

ТОВ  «Інститут 
комп.технологій» 

6 семестр 

Прикладні аспекти технологій програмування в 
системах ІКБ 

Автор 7 семестр 

Основи захисту конфіденційних даних SearchІnform 8 семестр 

Прикладна компонента навчання студентів спеціалізації  «БІКС»  побудована на низці предметів курсової підготовки, що 
викладаються в Університеті за програмами від провідних закордонних розробників засобів ІКБ – компаній D-Link, 
SearchІnform, ISACA та BUREAU VERITAS, а також вітчизняних флагманів в сфері КТЗІ – компаній  АВТОР (м.Київ)  та  
«Інституту інформаційних технологій» (м.Харків). 

Прослухавши зазначені курси  студенти 
отримують міжнародні нумеровані 
сертифікати.  Разом з тим, наявність в ДУТ 
власного сертифікованого центру від 
компанії Pearson VUE, що здійснює 
сертифікацію фахівців у 175 країнах світу, 
надає можливість студентам кафедри 
отримати міжнародні сертифікати й від інших 
провідних виробників телекомунікаційного 
обладнання та  програмного забезпечення 
таких, як: AT&t, LPI, ZTE, IBM, Oracle, Dell, HP 
Enterprise, Novell, Microsoft тощо. 

Відповідно до наведеної СЛ Схеми студенти спеціалізації «БІКС» в процесі навчання отримують системні теоретичні знання і 
практичні навички з програмування, розробки та управління БД, формування моделей захисту інформації та  політик безпеки, 
технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених ІКС та мереж, побудови комплексних систем КТЗІ на об’єктах 
інформаційної діяльності, тестування систем захисту ІКС на проникнення, реалізації управління інцидентами та ризиками ІКБ, 
адміністрування захищених ІКС, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.  

На  Кафедрі 
діють наукові 

гуртки: 

Найбільш вагомі  результати наукової і науково-технічної 
діяльності студентів та науково-педагогічних працівників кафедри 
знаходять місце у низці фахових видань Університету, зокрема у 
науково-технічному журналі «Сучасний захист інформації», 
загальногалузевому науково-виробничому журналі «Зв’язок», 
науковому журналі «Наукові записки Українського науково-
дослідного інституту зв’язку» та науковому журналі 
«Телекомунікаційні та інформаційні технології».  

ТЕОРЕТИЧНА  ТА  ПРИКЛАДНА  КОМПОНЕНТИ  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ 









Такий підхід  до формування змісту навчання  
дозволить:  

охопити низку проблем сфери кібербезпеки, 
пов’язаних із захистом інформації особи, суспільства та 
держави (включаючи завдання УІБ та ТЗІ);  

визначити нормативний термін і зміст навчання та 
нормативні форми державної атестації, а також 
встановити вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та 
професійної підготовки такого випускника;  

адаптувати зміст підготовки фахівців у ВНЗ до 
сучасних і перспективних потреб інформаційної та 
кібербезпеки;  

забезпечити відповідний рівень взаємодії з ВНЗ 
провідних країн світу з питань вдосконалення підготовки 
фахівців у галузі інформаційної та кібербезпеки;  

скоординувати дії державних та бізнесових структур у 
підготовці компетентних і кваліфікованих  фахівців з ІКБ 

ВИСНОВОК 

Як результат, випускники  кафедри, як еліта у сфері забезпечення інформаційної та 
кібербезпеки, будуть здатні працювати в освітніх та наукових установах, підрозділах 
інформаційної і  кібербезпеки державних установ та структур спеціального призначення (СБУ, 
ДССЗЗІ, МВС, ЗС та СЗР України), у центрах і службах захисту інформації підприємств та 
банківських установ різних форм власності  й  зможуть обіймати  такі  первинні  посади:  

програміст/тестувальник програмного забезпечення систем ІКБ;          
адміністратор  комп'ютерних систем  і мереж;  
адміністратор  інформаційної  та  кібербезпеки;                                   
аудитор безпеки   ІКС; 
розробник засобів  захисту  інформації;                                               
інженер  служби  ТЗІ   тощо. 

а також підготувати конкурентоспроможних, висококва-
ліфікованих  фахівців / професіоналів    з   інформаційної    
та    кібернетичної   безпеки,  спроможних: 
 

– виявляти та оцінювати ознаки стороннього кібернетичного 
впливу, а також моделювати можливі ситуації такого впливу та 
прогнозувати їх можливі наслідки;  

– організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо 
забезпечення ІКБ з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, 
адміністративно-управлінської й технічної реалізуємості та 
економічної доцільності, можливих внутрішніх і зовнішніх 
впливів, імовірних загроз та рівня розвитку технологій захисту 
інформації;  

– протидіяти несанкціонованому проникненню протиборчих 
сторін до власних ІТ систем і мереж, забезпечити стійкість їх 
роботи, а також відновлення їх нормального функціонування 
після здійснення кібернападів; 

– забезпечити криптозахист власного  ІР  тощо. 




