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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 



ВСТУП 

Навчальна дисципліна  Асиметрична криптографія та криптосистеми..  
     (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців  
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  
спеціальності «Системний аналіз» 
 

Дана дисципліна  вибіркова 
       

Викладається у __VІІІ___ семестрі __4___ курсу  в обсязі – 72 год. 3 
              (зазначається загальний обсяг) 

( _2_ кредити ECTS4) зокрема: лекції – 28 год., самостійна робота – 42 год. У 
курсі передбачено 1 змістових модулі та контрольна(і) робота(и). 
Завершується дисципліна –заліком. 

Мета дисципліни –  одержання студентами базових знань в галузі 
теоретичної криптографії та криптоаналізу, в теорії складності функцій та 
алгоритмів, в методах побудови важкооборотних функцій та їх застосувань для 
побудови асиметричних криптосистем, отримати базові поняття про  
різноманітні криптографічні протоколи, зокрема,  протоколи автентифікації, 
цифрового підпису тощо. 

Завдання – надати студентам знання в галузі криптографії з відкритим 
ключем,  вміння розраховувати та застосовувати важкооборотні функції при 
побудови асиметричних криптосистем, володіти методами побудови  
різноманітних криптографічних протоколів, зокрема, протоколів автентифікації, 
цифрового підпису,  криптографічних протоколів у електронній комерції, 
вміння розробляти криптосистеми на еліптичних кривих. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: основні поняття криптології, принципи роботи криптографічних 

систем, математичні моделі джерел інформації, теоретичні основи криптографії 
з відкритим ключем, асиметричних систем шифрування, основні алгоритми та 
схеми систем цифрового підпису, автентифікації, різноманітних 
криптографічних протоколів, способи їх застосування у системах захисту 
інформації в різноманітних сферах, де використовуються інформаційні 
технології, знати про нові перспективні напрямки розвитку методів 
криптографічного захисту інформації; 

 
вміти: володіти криптографічними методами захисту інформації, вміти   
розробляти    математичні   моделі інформаційних      процесів,     розв’язувати 
практичні   задачі  по  створенню   надійних систем захисту інформації, 
використовувати засоби асиметричної криптографії  у   банківській, 
комерційній   та   інших   галузях, вміти   проводити   теоретичні  та 
експериментальні  дослідження в сучасних напрямках    асиметричної 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



криптографії,   в  задачах криптоаналізу систем та протоколів криптографії з 
відкритим ключем.        

 Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Дисципліна „Асиметрична криптографія та 
криптосистеми” є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для вивчення дисципліни 
„Асиметрична криптографія та криптосистеми” студент має знати дискретну 
математику, основи математичного аналізу, теорії ймовірностей та 
математичної статистики, функціонального аналізу, лінійної алгебри, теорію 
інформації та кодування, програмування та алгоритмічні мови, теорію чисел, 
елементи  абстрактної алгебри. Вивчення дисципліни  дозволяє розширити 
знання, отримані студентами при вивченні перелічених дисциплін, дозволяє більш 
глибоко усвідомити також можливості практичного застосування знань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-8. 
Обов’язковим для іспиту/заліку є _мінімальна кількість балів (20), набраних до іспитв/заліку. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 
Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

     
„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно 
набрати додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  
2 не задовільно 

1 – 34  

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 
жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються 
два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



  
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1  
 

«Теоретичні основи асиметричної криптографії та основні алгоритми» 

 
ТЕМА 1  Складність алгоритмів та важкооборотні функції ……………… .(10 год.)6 

Складність алгоритмів та важкооборотні функції.  Важкооборотні функції: 
означення, приклади. Важкооборотні функції з секретом. Обчислення складності 
обчислення та обертання функцій. 
 

ТЕМА 2.   Основні схеми асиметричної криптографії ……….………….. (10 год.) 
Схема відкритого розподілу ключів Діффі і Хеллмана. Системи шифрування 
Мессі-Омури та Эль-Гамаля. Криптосистема RSA: побудова відкритого й 
секретного ключів, алгоритмів шифрування та розшифрування, цифрового 
підпису. 

 
ТЕМА 3    Хеш-функції ………………………………………………………...(10 год.) 

Криптографічні властивості. Загальні схеми побудови та характеристики хеш-
функцій, найбільш уживаних у системах захисту інформації  

 
ТЕМА 4    Цифровий підпис ……. ………………..................................................(10 год.) 

Задачі цифрового підпису. Загальна схема. Цифровий підпис у схемі RSA з 
використанням хеш-функцій. Цифрові підписи Эль-Гамаля, Шнорра, Рабіна. 
Сліпий підпис. 
 

Змістовий модуль 2  

 
«Криптографічні протоколи,  імітостійкость, криптосистеми на еліптичних кривих» 

 

ТЕМА 5 Криптографічні протоколи………………………………………(10 год.) 
Протоколи розподілу секретів. Протоколи доведення без розголошення. Імовірнісне 
шифрування. Схеми пред’явлення випадкових бітів. Багаторівнева криптографія. 
Протоколи електронної готівки. Ідентифікація  та аутентифікація. 
 

 
ТЕМА  6 Теорія імітостійкості Симмонса. Алгоритми аутентифікації…(10 год.) 

Ідентифікація  та аутентифікація. Приклади застосувань алгоритмів автентифікації 
 
 
ТЕМА 7 Криптосистеми на еліптичних кривих………………………… (10 год.) 

Криптосистеми на еліптичних кривих, основні питання, що виникають при їх 
реалізації. Стандарти цифрового підпису на еліптичних кривих, ДСТУ 4145-2002. 

 

  
  

                                           
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1    
«Теоретичні основи асиметричної криптографії та основні алгоритми» 

 

1 Складність алгоритмів та важкооборотні функції 4  6 

2 
Основні схеми асиметричної криптографії 
 

4  6 

3 
Хеш-функції 
 

4  6 

4 
Цифровий підпис 
 

4  6 

 Модульна контрольна робота 1    

 
Змістовий модуль 2 

«Криптографічні протоколи,  імітостійкость, криптосистеми на еліптичних кривих» 
 

5 
Криптографічні протоколи 
 

4  6 

6 Теорія імітостійкості Симмонса. Алгоритми аутентифікації 4  6 

7 
Криптосистеми на еліптичних кривих  

 
4  6 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    

 ВСЬОГО 28  42 
 

  
Загальний обсяг 72  год.7, в тому числі: 
Лекцій –28  год. 
Самостійна робота –  42  год. 
 
 
 
 

                                           
7 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



Змістовий модуль 1 
 

Теоретичні основи асиметричної криптографії та основні алгоритми 
 

Тема 1. Складність алгоритмів та важкооборотні функції (10 год.) 
 

Лекція 1.  Означення часової та ємнісної складності алгоритмів. Означенння поліноміальної 
та експоненційної складності. Складність алгоритмів та важкооборотні функції. Розв’язувані 
та важкорозв’язувані задачі. Класи P i NP. 
Завдання для СРС. Повторення та засвоєння основних понять і висновків теорії складності 
алгоритмів, які особливо важливі для криптографічних застосувань. Оцінки складності 
відомих теоретико-числових алгоритмів. 
Література: основна [1, 3, 4], додаткова [3, 12, 17]. 
 
Лекція 2.  Важкооборотні функції: означення, приклади. Важкооборотні функції з секретом. 
Обчислення складності обчислення та обертання функцій. 
Завдання для СРС. Засвоєння лекційного матеріалу. Виконання вправ. Підготовка до 
модульної контрольної роботи за темою 1.1. 
Література: основна [1, 3, 4], додаткова [3, 12, 17]. 
 

 
Тема 2.  Основні схеми асиметричної криптографії (10 год.) 

 
Лекція 3.  Схема відкритого розподілу ключів Діффі і Хеллмана. Обгрунтування стійкості. 
Завдання для СРС. Виконання вправ. Підготовка до модульної контрольної роботи за 
темою 2.1. 
Література: основна [1, 4, 6, 7], додаткова [1, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20]. 
 
Лекція 4.  Системи шифрування Мессі-Омури та Эль-Гамаля.  
Завдання для СРС. Поглиблене вивчення властивостей криптосистем, побудованих на 
задачі дискретного логарифмування: схеми відкритого розподілу ключів Діффі й Хеллмана 
та систем шифрування Мессі-Омури та Эль-Гамаля . Підготовка до модульної контрольної 
роботи за темою 2.1. 
Література: основна [1, 4, 6, 7], додаткова [1, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20]. 
 
Лекція 5. Криптосистема RSA: побудова відкритого й секретного ключів, алгоритмів 
шифрування та розшифрування, цифрового підпису. 
Завдання для СРС. Реалізація схеми  RSA для параметрів схем відносно невеликого 
розміру. 
Засвоєння лекційного матеріалу. Виконання вправ. Підготовка до модульної контрольної 
роботи за темою 2.1. 
Література: основна [1, 4, 6, 7], додаткова [1, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20]. 

 
 

Тема 3.  Хеш-функції (10 год.) 
 

Лекція 6. Хеш-функції. Криптографічні властивості.  
Завдання для СРС. Засвоєння лекційного матеріалу. Виконання вправ. Підготовка до 
модульної контрольної роботи за темою 2.2 
Література: основна [1, 4, 6, 7], додаткова [ 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20]. 
 
Лекція 7. Загальні схеми побудови та характеристики хеш-функцій, найбільш уживаних у 
системах захисту інформації  
Завдання для СРС. Вивчення способів побудови та властивостей хеш-функцій. Виконання 
вправ. Підготовка до модульної контрольної роботи за темою 2.2 
Література: основна [1, 4, 6, 7], додаткова [ 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20]. 



 
 

Тема 4.  Цифровий підпис (10 год.) 
 

Лекція 8. Задачі цифрового підпису. Загальна схема. Цифровий підпис у схемі RSA з 
використанням хеш-функцій. 
Завдання для СРС. Засвоєння лекційного матеріалу. Виконання вправ. Підготовка до 
модульної контрольної роботи за темою 2.3 
Література: основна [1, 4, 6, 7], додаткова [1, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20]. 
 
Лекція 9. Цифрові підписи Эль-Гамаля, Шнорра, Рабіна. Сліпий підпис. 
Завдання для СРС. Засвоєння основних властивостей алгоритмів цифрового підпису, 
процедур їх реалізації. Виконання вправ. Підготовка до модульної контрольної роботи за 
темою 2.3. 
Література: основна [1, 4, 6, 7], додаткова [1, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20]. 
 
 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 1 

1. У системі RSA p=17, q=31, секретний ключ d=343. Зашифруйте повідомлення М=2. 
 

2. Перевірити, чи є 2 примітивним елементом поля F19. 
 

3. Сформувати спільний секретний ключ у схемі Діффі-Хеллмана, якщо р=19, α=2,  
kA=7, kB=5. 

 
4. Розшифрувати криптограму (8, 17) у схемі шифрування Ель-Гамаля при p =23 і 
секретному ключі  k = 4. 

 
5. Знайти секретний ключ d у схемі RSA, якщо p = 11, q = 17 , а відкритий ключ е=  69. 

 
6. Знайдіть p і q у схемі RSA, якщо n=1591, =)(nϕ 1512. 

7. Випадковим чином вибираються елементи *
pF  і перевіряються на примітивність. 

Скільки в середньому доведеться зробити таких кроків до того, як буде знайдено 
примітивний елемент, якщо р = 7, а вибірка робиться: а) з поверненням; б) без 
повернення?     
                                                                                                                                                          

8. Кафе «Щасливчик» стоїть при дорозі, і його відвідувачі – випадкові автотуристи.  
Хазяїн кафе частує безкоштовним обідом кожного відвідувача, день народження 
якого (число і місяць) співпадає з його власним. Скільки відвідувачів має завітати до 
кафе на протязі тижня, щоб з імовірністю 1/2 господарю довелось хоча б раз за 
тиждень розщедритися на дармовий обід? 

 



Змістовий модуль 2 
 

Криптографічні протоколи,  імітостійкость, криптосистеми на еліптичних кривих 
 

 
Тема 5. Криптографічні протоколи (10 год.) 

 
Лекція 10. Протоколи розподілу секретів. Протоколи доведення без розголошення. 
Завдання для СРС. : Засвоєння основних задач криптографічних протоколів, алгоритмі в і 
методів їх реалізації.  Виконання вправ. Підготовка до модульної контрольної роботи за 
темою 2.4 
Література: основна [1,5,6,7], додаткова [6, 9, 13, 15, 19, 20]. 

 
Лекція 11. Імовірнісне шифрування. Схеми пред’явлення випадкових бітів. Багаторівнева 
криптографія. 
Завдання для СРС. Засвоєння лекційного матеріалу. Виконання вправ. Підготовка до 
модульної контрольної роботи за темою 2.4 
Література: основна [1,5,6,7], додаткова [6, 9, 13, 15, 19, 20]. 

 
Лекція 12. Протоколи електронної готівки. 
Завдання для СРС. Засвоєння лекційного матеріалу. Виконання вправ. Підготовка до 
модульної контрольної роботи за темою 2.4 
Література: основна [1,5,6,7], додаткова [6, 9, 13, 15, 19, 20]. 

 
 
Тема 6. Теорія імітостійкості Симмонса. Алгоритми аутентифікації (10 год.) 

 
Лекція 13. Імітостійкість. Теорія Симмонса. 
Завдання для СРС. : Засвоєння теоретичних положень імітостійкості, ідентифікації, 
автентифікації. Виконання вправ. 
Література: основна [1, 5, 6], додаткова [6, 9, 10, 13, 15, 19, 20]. 
 
Лекція 14.  Ідентифікація  та аутентифікація. 
Завдання для СРС. Приклади застосувань алгоритмів автентифікації. . Вивчення  схем 
аутентифікації. 
Література: основна [1, 5, 6], додаткова [6, 9, 10, 13, 15, 19, 20]. 

 
 

Тема 7. Криптосистеми на еліптичних кривих (10 год.) 
 

Лекція 15. Криптосистеми на еліптичних кривих, основні питання, що виникають при їх 
реалізації.  
Завдання для СРС. Засвоєння лекційного матеріалу. Виконання вправ. Підготовка до 
контрольної роботи за темою 4.1 
Література: основна [1-4], додаткова [1, 4, 10, 12, 15, 17]. 
 
Лекція 16.  Стандарти цифрового підпису на еліптичних кривих, ДСТУ 4145-2002. 
Завдання для СРС. Застосування еліптичних кривих у криптографії. Виконання вправ. 
Підготовка до контрольної роботи за темою 4.1 
Література: основна [1-4], додаткова [1, 4, 10, 12, 15, 17]. 

 
 

 
 

 



ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 2 

 

1. Визначити, скільки розв’язків має рівняння: х2 ≡ 17 mod73. 
 

2. У схемі розподілу секрету троє учасників, відновити секрет можуть тільки всі троє, 
зібравшись разом. Першому з них видано послідовність S1=(001110), другому - 
S2=(101011), третьому - S3=(101100). Знайти секрет S. 
 

3. Розв’яжіть рівняння:  221mod1912 ≡x . 
 

4. Довести, що коли n - ціле Блюма, то серед чотирьох квадратних коренів з  
 будь-якого квадратичного лишку за модулем n  буде рівно один квадратичний 
лишок. 
 

5. Ключ потокового шифру – початкове заповнення лінійного регістра зсуву довжини 
100. Зловмисник перехопив 1000 криптограм, зашифрованих на різних ключах. 
Скільки ключів йому треба перебрати випадковим чином, щоб розшифрувати з 
імовірністю 0,5 хоча б одне повідомлення? А якщо довжина регістра дорівнює 20?  

6. Доведіть, що кількість нерухомих точок в функції  RSA дорівнює  

(1+НСД(e-1, p-1))  (1+НСД(e-1, q-1)) 

7. Еліптична крива 2 3 27y x x= + +  визначена над простим полем ( )GF p , де 

1272 1p = − . Доведіть безпосередньо, що точка ( 1, 5)Q p= −  належіть кривій.  

 
8. Рассмотрите эллиптическую кривую над полем GF(11), построенную Вами в 
контрольной работе по «Спецглавам математики». Найдите на ней точку с порядком, 
превышающим 3. Возьмите эту точку в качестве базовой, выберите ключи Ka, Kb и 
постройте общий секретный ключ абонентов А и В по схеме открытого распределения 
ключей Диффи-Хеллмана  на группе точек данной эллиптической кривой.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Означення часової та ємнісної складності алгоритмів. Означення поліноміальної та 
экспоненційної    складності. Важкооборотні функції у симетричній криптографії. 

2. Розв’язувані та важкорозв’язувані задачі, класи P і NP,  NP-повні задачи. Проблема 
співвідношення класів  P  та   NP, її значення для криптографії.  

3. Означення важкооборотних функцій. Важкооборотна функція дискретного піднесення до 
степеня. Оцінки складності обчислення та обернення.  

4. Система відкритого розподілу ключів Діффі і Хеллмана. Обгрунтування стійкості.   
5. Система шифрування Мессі-Омури. 
6.  Система шифрування  Эль-Гамаля. 
7.  Важкооборотні функції з лазівкою. Важкооборотна функція RSA. Оцінки складності 
обчислення та обернення.  

8. Криптосистема RSA: побудова відкритого та секретного ключів, алгоритмів шифрування 
і розшифрування, цифрового підпису. 

9.  Хеш-функції. Криптографічні властивості.  
10. Загальні схеми побудови хеш-функцій. Характеристики хеш-функцій, що 
використовуються на практиці.  

11. Задачі цифрового подпису. Загальна схема. Цифровий підпис у схемі RSA з 
використанням хеш-функцій. 

12.  Атаки на цифровий підпис, атаки з допомогою побудови колізій. Оцінки ймовірностей 
колізій та трудомісткості атак. 

13.  Цифровий підпис Эль-Гамаля з хеш-функцією. 
14.  Важкооборотна функція дискретного піднесення до квадрата з лазівкою. Здобування 
квадратних коренів за модулем п, що дорівнює добутку двох нерівних простих чисел. 

15.  Цифровий підпис Рабіна. 
16.  Протоколи розподілу секретів. 
17.  Протоколи доведення без розголошення. Атаки на протоколи.   
18.  Імовірнісне шифрування. Імовірнісне шифрування з використанням RSA; квадратичних 
лишків та псевдоквадратів. 

19.  Схеми пред’явлення випадкових бітів. Обгрунтування коректності. 
20.  Імітостійкість. Теорія Симмонса. 
21.  Ідентифікація  та аутентифікація. Криптопротоколи аутентифікації. 
22.  Сліпий підпис, протоколи электронної готівки. 
23.  Криптографічно сильні генератори псевдовипадкових послідовностей. 
24.  Криптосистеми на эліптичних кривих, основні питання, що виникають при їх реалізації. 
25.  Стандарт цифрового підпису на эліптичних кривих ДСТУ 4145-2002. 

 
 
 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

Курс лекцій базується на матеріалах, підібраних у періодичній літературі, 
монографіях, матеріалах міжнародних конференцій з криптології, міжнародних стандартах та 
вітчизняних нормативних документах з питань захисту інформації. 

Студентам рекомендується  вести конспект, ретельно працювати з обов’язковою 
літературою як необхідним матеріалом для виконання домашніх завдань, що пропонуються 
на практичних заняттях, користуватися методичними вказівками до лабораторних робіт, а 
також проводити власний бібліографічний пошук, особливо з використанням послуг 
ІНТЕРНЕТу . 
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№ Вид заняття Тема дисципліни Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Теоретичне  
№ 1. 

 Означення часової та 
ємнісної складності 
алгоритмів. Означенння 
поліноміальної та 
експоненційної 
складності. Складність 
алгоритмів та 
важкооборотні функції. 
Розв’язувані та 
важкорозв’язувані 
задачі. Класи P i NP. 

Повторення та засвоєння 
основних понять і висновків 
теорії складності алгоритмів, 
які особливо важливі для 
криптографічних застосувань. 
Оцінки складності відомих 
теоретико-числових 
алгоритмів. 
Література: основна [1, 3, 4], 
додаткова [3, 12, 17]. 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

2 Теоретичне  
№ 2. 

Важкооборотні функції: 
означення, приклади. 
Важкооборотні функції 
з секретом. Обчислення 
складності обчислення 
та обертання функцій. 

Засвоєння лекційного 
матеріалу. Література: 
основна [1, 3, 4], додаткова [3, 
12, 17]. 
 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

3 Теоретичне  
№ 3. 

Схема відкритого 
розподілу ключів Діффі 
і Хеллмана. 
Обгрунтування 
стійкості. 

Засвоєння лекційного 
матеріалу. Література: 
основна [1, 4, 6, 7], додаткова 
[1, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 
20]. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

4 Теоретичне  
№ 4. 

Системи шифрування 
Мессі-Омури та Эль-
Гамаля. 

Поглиблене вивчення 
властивостей криптосистем, 
побудованих на задачі 
дискретного логарифмування: 
схеми відкритого розподілу 
ключів Діффі й Хеллмана та 
систем шифрування Мессі-
Омури та Эль-Гамаля . 
Література: основна [1, 4, 6, 
7], додаткова [1, 4, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 19, 20]. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

5 Теоретичне  
№ 5. 

Криптосистема RSA: 
побудова відкритого й 
секретного ключів, 
алгоритмів шифрування 
та розшифрування, 
цифрового підпису. 

Реалізація схеми  RSA для 
параметрів схем відносно 
невеликого розміру. 
Засвоєння лекційного 
матеріалу. Література: 
основна [1, 4, 6, 7], додаткова 
[1,4,8,10,11,13,16,18,19, 20] 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

 


