
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-наукової програми «Кібербезпека»

                                           (назва)

Освітнього-наукового  рівня   ___Доктор філософії________________________

Спеціальності        ____125 Кібербезпека____________________________

Галузь знань          ____12 Інформаційні технології_______________________

      ________________________________________

 1. Назва освітньої компоненти   Математичні методи криптографії    
                                                                             (назва дисципліни)

2. Тип  Професійної та практичної підготовки                                                                                                                                             

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

6 180 36 - 36 36 72
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

Прикладна загальна теорія систем інформаційної та кібербезпеки.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої інфраструктури.
Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої інфраструктури.
Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів.
Дисертаційна робота

5. Компетенції відповідно до ОНП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ОНП

Знати Вміти
 Предметну  базу  знань  та  сучасні  методи  та  засоби  дослідження  для
проектування систем криптографічного захисту інформації,  їх аналізу  та
побудови.

1.Застосовувати  предметну  базу  знань  та  сучасні  методи  та  засоби
дослідження в галузі криптографічного захисту інформації.
2.Проектувати  перспективні   системи  криптографічного  захисту
інформації,  застосовувати  сучасні  методи  і  засоби  їх  аналізу  та



побудови.
3. Використовувати  спеціалізовані системи криптографічного захисту
інформації  та крипто аналізу,   застосовувати сучасні  методи і  засоби
забезпечення  криптографічного захисту інформації.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
1.Використовувати загальні принципи побудови систем інформаційної 
безпеки.

1. Застосовувати основну термінологію з моделювання систем; 
загальні принципи побудови моделей систем інформаційної безпеки.

 2.Використовувати головні методології організації систем 
інформаційної безпеки та визначати клас практичних задач, на які 
орієнтована кожна з методологій.

2. Використовувати головні методології моделювання систем 
інформаційної безпеки та визначати клас практичних задач, на які 
орієнтована кожна з методологій.

 3.Здійснювати підходи щодо вибору типів і виду моделей систем 
масового обслуговування в інформаційній безпеці.

3. Виконувати математичні перетворення та розрахунки, які необхідні 
для розробки та використання математичного моделювання систем ІБ, 
застосовуючи основні поняття, закони і методи теорії графів

 4.Застосовувати сучасне програмне забезпечення імітаційного 
моделювання систем інформаційної безпеки.

4. Проводити аналіз роботи СМО з явними втратами; з очікуванням; 
будувати мережі СМО; розраховувати  основні характеристики мереж 
СМО.

 5.Здійснювати вибір засобів моделювання для вирішення конкретної 
прикладної задачі інформаційної безпеки на базі знань з історії, 
еволюції, класифікації мов моделювання.

5. Здійснювати імітаційне моделювання основних видів СМО за 
допомогою системи моделювання GPSS та за допомогою пакету 
візуального блочного імітаційного моделювання Simulink матричної 
системи Matlab.

6. Результати навчання відповідно до ОНП
ПРН-6. Уміти здійснювати бібліографічний пошук і відбір літературних джерел, складати їх бібліографічний опис.
ПРН-14. Володіти навиками роботи із спеціалізованими системами криптохзахисту та криптоаналізу, управляти змінами при роботі з існуючими
системами криптографічного захисту.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1 Лекції
Лекція 1 Тема:Класифікація 

систем масового 
1. Характеристики  систем
масового     обслуговування.

Застосовувати системи 
масового    обслуговування
в кібербезпеці.

http://
dl.dut.edu.ua/
mod/resource/

http://dl.dut.edu.ua/
mod/resource/

view.php?id=87581

2

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87581
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87581
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87581
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87581
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87581


обслуговування. 2. Вхідний потік вимог.
view.php?
id=87581

Лекція 2

Тема: Багатоканальні
системи масового 
 обслуговування.

Аналітичні залежності в 
замкнутому вигляді для 
розрахунків характеристик 
роботи багатоканальної 
СМО в стаціонарному режимі 
роботи

Розраховувати  значення
деяких  характеристик
ефективності роботи СМО.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87608

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87608

Лекція 3

Тема: Алгоритм
моделювання  систем
масового
обслуговування.

Створення моделі системи як
множини об'єктів, що 
взаємодіють між собою.

Створювати моделі на 
основі об'єктного підходу, 
який передбачає створення
моделі системи як 
множини об'єктів, що 
взаємодіють між собою.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87610

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87610

Лекція 4

Тема:Розширення
можливостей  мереж
Петрі  під  час
моделювання

Зазначати режим доступу до 
маркерів, тобто задати, яким 
чином маркери (дані) 
надходять до вузлів та як 
вони з них вилучаються.

Основні режими доступу 
до вузлів у розширеннях 
мереж Петрі

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87614

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87614

Лекція 5
Тема:Розширення
можливостей дуг під час
моделювання

Поняття дуги, що 
використовується для 
моделювання фіксованих 
потоків даних.

Правило спрацювання 
переходів. Застосування 
змінних у відповідності з 
послідовністю перегляду 
вхідних дуг переходу.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87615

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87615

Лекція 6 Тема:Генератори
псевдовипадкових чисел

Методи генерування 
псевдовипадкових чисел

Використовувати ресурси 
комп’ютера для 
моделювання 
послідовностей 
псевдовипадкових чисел 

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?

3

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87617
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87617
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87617
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87617
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87615
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87615
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87615
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87615
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87615
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87615
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87614
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87614
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87614
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87614
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87614
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87614
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87610
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87610
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87610
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87610
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87610
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87610
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87608
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87608
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87608
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87608
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87608
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87608
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87581
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87581


великої довжини. id=87617 id=87617

Лекція 7
Тема:Лінійні
конгруентні генератори

Властивості конгруентності 

Вибирати параметри 
лінійного конгруентного 
генератора для отримання 
послідовності з повним 
періодом

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87620

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87620

Лекція 8
Тема:Перевірка
послідовностей
випадкових чисел

Критерії перевірки 
послідовностей випадкових 
чисел

Оцінювати наближеності 
отриманого розподілу в 
порівнянні з рівномірним 
розподілом. 

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87621

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87621

Лекція 9
Тема:Моделювання
неперервних  випадкових
величин.

Методи моделювання 
неперервних випадкових 
величин.

Використання мови GPSS 
для моделювання 
випадкових величин.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87622 

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87622 

Розділ 2  Практичні заняття

Практичне
заняття 1

Тема: Проектування
розприділеної
інформаційної  системи
керування (РІСК) і аналіз
їх продуктивності

Вирішення задач аналізу і 
синтезу РІСК та її частин

Будувати  із заданої
множини елементів

систему РІСК

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87623

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87623

Практичне
заняття 2

Тема:Система  масового
обслуговування як модель

Типи СМО в залежності від 
об’єму буферу

Обслуговувати порядок 
вибору із черги у прилад, 
який звільнився, заявок 
однакового пріоритету при 
передачі інформації, якщо 
її цінність швидко падає із 
часом.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87628 

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87628 

4

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87628
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87628
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87628
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87628
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87628
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87628
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http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87623
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87623
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87623
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87623
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87622
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87622
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87622
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87622
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87622
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87622
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http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87621
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87621
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87621
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87621
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87620
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87620
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87620
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87620
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87620
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87620
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87617
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87617


Практичне
заняття 3

Тема: Розрахунок 
системних характеристик 
експоненціальних МеМО

Системні характеристики 
МеМО

Моделювати з 
використанням  МеМО 
обчислювальну систему 
реального часу

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87635

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87635

Практичне
заняття 4

Тема: Побудова моделей 
простих об'єктів

Основні елементи мереж 
Петрі.

Побудувати моделі систем

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87641

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87641

Практичне
заняття 5

Тема: Аналіз 
властивостей мереж за 
допомогою 
фундаментального 
рівняння та інваріантів

Основні властивості мереж 
Петрі, метод Тудіка і метод 
приведення цілої матриці до 
нормальної форми Сміта за 
допомогою унімодулярних 
перетворень

Досліджувати досяжність 
заданого маркування за 
допомогою 
фундаментального 
рівняння мережі.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87645 

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87645 

Практичне
заняття 6

Тема: Аналіз 
властивостей мереж за 
допомогою редукції

 Основні властивості мереж 
Петрі, набір правил редукції 
та умови застосування 
правил для зменшення 
розмірності мереж.

Виконати декілька окремих
перетворень для кожного з 
правил редукції. Виконати 
редукцію зазначених 
мереж.  Досліджувати 
властивості мереж до і 
після редукції; 
переконатися в збереженні 
властивостей.  Виконати 
редукцію за допомогою 
алгебричних перетворень 
рівняння станів.  
Досліджувати моделі 
реальних об'єктів за 
допомогою редукції.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87647

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=87647

Практичне Тема: Побудова Визначення функціональної Побудувати систему http:// http://

5

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87659
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87659
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87647
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87647
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http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87635
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87635
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87635
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87635
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87635


заняття 7
породжуючого сімейства 
функціональних 
підмереж

підмережі і мінімальної 
функціональної підмережі, а 
також алгоритмічні та 
аналітичні методи 
декомпозиції.

логічних рівнянь, що 
задають функціональну 
підмережу. Знайти її 
рішення. Виконати 
побудову породжуючого 
сімейства функціональних 
підмереж за допомогою 
алгоритму декомпозиції.  
Побудувати декілька 
функціональних підмереж, 
що є сумою мінімальних.  
Досліджувати отримані 
нероздільні мережі.

dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87659

dl.dut.edu.ua
/mod/

resource/
view.php?
id=87659

Практичне
заняття 8

Тема:  Основні  вимоги
до  засобів  формування
випадкових  та  
псевдовипадкових
послідовностей.

Спрощену схему генератора 
псевдовипадкових 
послідовностей

Використовувати 4 
статистичні тести на 
випадковість згідно з 
Федеральним стандартом 
США FIPS – 140 – 1, 140 – 
2

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=87661

http://
dl.dut.edu.ua

/mod/
resource/
view.php?
id=87661

Практичне
заняття 9

Тема: Математичне 
моделювання систем 
захисту інформації»
на тему: «Політика 
безпеки Белла-
ЛаПадули»

Основні поняття, 
використовувані при описі 
властивостей моделі 
«Політика безпеки Белла-
ЛаПадули»

Реалізувати програму, що 
демонструє модель 
політики безпеки Белла-
ЛаПадули контролю 
доступу згідно з заданим 
варіантом.
Мова програмування – на 
вибір магістранта.

http  ://  
dl  .  dut  .  edu  .  
ua  /  mod  /  
resource  /  
view  .  php  ?  
id  =876453   

http  ://  
dl  .  dut  .  edu  .  ua  

/  mod  /  
resource  /  
view  .  php  ?  
id  =876453   

Розділ 3. Самостійна підготовка
Тема: Основні підходи до
побудови математичних 
моделей систем захисту 
інформації.

Математичні моделі систем 
захисту інформації.

Використовувати 
математичні моделі систем
захисту інформації.

Тема:. Неперервні 
детерміновані моделі (Д 
– схеми). Дискретно – 
детерміновані моделі (F –

Поняття про неперервні 
детерміновані та неперервно 
– стохастичні моделі.

Використовувати 
математичні моделі для 
захисту інформації.
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схеми). Неперервно – 
стохастичні моделі (Q – 
схеми).
Тема: Процедура 
імітаційного 
моделювання. Імітація 
функціонування системи.
Узагальнені алгоритми 
імітаційного 
моделювання cистем 
захисту інформації.

Поняття про імітаційне 
моделювання СМО.

Використовувати 
узагальнені алгоритми 
імітаційного моделювання 
в cистемах захисту 
інформації.

Тема: Нечіткі дані, які 
виникають в процесі 
математичного 
моделювання систем 
захисту інформації.

Нечіткі дані, які виникають в
процесі математичного 
моделювання систем захисту
інформації.

Використовувати нечіткі 
дані, які виникають в 
процесі математичного 
моделювання систем 
захисту інформації.

Тема: Вимірювані 
характеристики 
моделюємих систем. 
Математичне очікування 
і дисперсія вихідної 
характеристики. Середнє 
за часом значення 
вихідної характеристики. 
Побудова гістограми для 
стаціонарної системи.

Вимірювані характеристики 
моделюємих систем захисту 
інформації.

Будовати гістограми для 
стаціонарної системи.

Тема:Автоматна модель 
безпеки інформаційних 
потоків. Програмна 
модель контролю 
інформаційних потоків. 
Контролюючий механізм 
системи захисту 
інформації.

Поняття про автоматну 
модель безпеки 
інформаційних потоків.

Розробляти програмну 
модель контролю 
інформаційних потоків.

Тема: Побудова 
генератора випадкової 

Типи генераторів випадкової
величини.

Використовувати 
генераторів випадкової 
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величини, яка має 
заданий закон розподілу

величини в системах 
захисту інформації.

Тема: Моделювання 
мережі масового 
обслуговування з 
використанням мови 
імітаційного 
моделювання GPSS.

Поняття про програмне 
забезпечення GPSS.

Використовувати GPSS
в системах захисту 
інформації.

Тема: Моделювання 
виробничої системи за 
допомогою пакету Arena.

Поняття про програмне 
забезпечення пакету Arena.

Використовувати пакет
Arena для моделювання

виробничих систем.
8. Мова вивчення освітньої компоненти

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)
Українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела
1.Імітаційне  моделювання   систем   масового  обслуговування  /  [В.Б.  Толубко,  А.Д.  Кожухівський,  В.В.  Вишнівський,  Г.І.  Гайдур,  О.А.
Кожухівська].-Навч. посібник (Електронне видання).-К.: ДУТ.-2018.- 175 с.
2. Кожухівський  А.Д.  Імітаційне  моделювання  систем  та  процесів  в  середовищі  MATLAB.  Практикум  [Текст]/  А.Д.  Кожухівський,  О.А.
Кожухівська.- Черкаси: Вид-во ЧДТУ.- 2009.
3. Моделювання обчислювальних процесів і систем. Практикум. Навчальний посібник [Текст] / [Ю.Г.Лега, А.Д.Кожухівський, О.А.Кожухівська,
Г.Т.Олійник]. – РВВ ЧДТУ, Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 195 с.
4.Кожухівський  А.Д.,   Основи  комп`ютерної  безпеки  в  спеціалізованих  телекомунікаційних  мережах.   Навчальний  посібник  [Текст]  /
А.Д.Кожухівський,  А.В.Сагун , Д.В. Копил.- РВВ ЧДТУ, Черкаси, 2009. – 132 с.
5. Лега Ю.Г., Методи імітаційного моделювання систем та процесів. Практикум. Навчальний посібник [Текст] / Ю.Г.Лега, А.Д. Кожухівський,
О.А.Кожухівська. – Черкаси: Вид – во ЧДТУ, 2010. – 247 с.
6.Девянін П.Н.     Моделі безпеки комп'ютерних систем: Навч. посібник для студ. висш. навч. закладів [Текст]/ Петро Миколайович Девянін. - М.:
Видавничий центр «Академія», 2005. - 144 с. 
7. Зайцев Д.А. Мережі Петрі і моделювання систем. Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних робіт для підготовки магістрів з
напрямку «Телекомунікації». Укл Д.А.Зайцев.- Одеса, 2006.- 42 с.
8. Томашевський В.М. Моделювання систем / В.М.Томашевський.- К.:Видавнича група BHV.- 2005.- 352 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)
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Eкзамен
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

11.1 Навчально-методичне забезпечення
Програма та робоча програма навчальної дисципліни. Плани  лекцій. Методичні рекомендації до проведення практичних та лабораторних занять. 
Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів. Матеріали комплексної контрольної роботи (ректорські контрольні роботи). Затверджені
питання  на  модульний  контроль.  Затверджені  питання  до  заліку  та  екзамену.  Методичні  рекомендації  та  завдання  для студентів  заоч.ф.н..
Критерії оцінювання знань. Інформаційно-навчальні матеріали для студентів на навчальному сайті. Перелік навчально-методичних посібників 

11.2 Навчально-матеріальне забезпечення
Лабораторія 421
1. Системний блок  Everest  Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; Everest“Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; , країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 120 GB;  ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. – (2019 рік) – 29 шт.
2.. Проектор  Acer 1223 Н ( 2019 рік)– 1 шт.,
3.засіб криптографічного захисту IP-шифратор CryptoIP-448 - 2 шт. 
4.Засіб криптографічного захисту електронний ключ “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; Secure Token-337 K“Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; - 3шт. 
5.Засіб криптографічного захисту електронний ключ “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; SecureToken-337 M“Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB;  1 шт. 
6.Програмний  ІР-шифратор «CryptoIP-VPNClient» - 3шт.
7.Засіб криптографічного захисту IP смарт-карта “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; CryptoCаrd-337“Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB;   - 1шт.
8.Засіб криптографічного захисту IP електронний ключ “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; SecureToken-337 F8“Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB;  - 1шт.
9.Засіб криптографічного захисту IP електронний ключ “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; SecureToken337“Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB;  - 1шт. 
10.Карт-рідер КР-371М  - 1шт.
11.Безконтактний  карт-рідер КР-382, USB* - 1шт.

12. сервер -1.

Windows 7, засіб криптографічного захисту IP-шифратор CryptoIP-448 , програмний ІР-шифратор «CryptoIP-VPN Client» , ПЗ CrypTool,  Програмне забезпечення: комп'ютерна
програма "Програмний IP- шифратор CryptoIP-VPN client“Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; ,  Програмне забезпечення: комп'ютерна програма  "Центр генерації та запису ключових даних CryptoIP-401" ,
Програмне забезпечення: комп'ютерна програма  Центр управління VPN "CriptoIP VPN Manager 2",  комп'ютерна програма  "Протокольний шлюз CryptoProxy" ,  комп'ютерна
програма  "UmCaService" , комп'ютерна програма “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; ЦУ-Монітор” .

проведення практичного навчання з питань :
проектування систем електронного цифрового підпису на базі продуктів ТОВ “Everest“, країна походження – Україна) ускладі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; АВТОР”;
дослідження з впровадження спеціалізованих  засобів криптографічного захисту;
 дослідження алгоритмів  крипторгафії, вивчати як вони працюють, створювати нові;
побудови, конфігурації, та налаштування  криптографічно захищених віртуальних конфіденційнихмереж (VPN);. 
генерації ключових і інших документів управління ключами криптографічно захищених IP мереж;
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налаштування мереж для захисту інформаційних систем від несанкціонованого доступу;
Спеціалізоване обладнання дозволяє проводити наукові дослідження з оптимізації інформаційно-комунікаційних систем при використанні криптографічних засобів.
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