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дисципліну 

Дисципліна “ Організація та проведення тестування на проникнення ” є 
вибірковою дисципліною з спеціальності 125 – кібербезпека для освітньої 
програми Кібербезпека, яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 3 кредитів 
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Курс спрямований на формування у студентів професійних 
компетентностей, розвиток системи знань про методи проведення 
тестування на проникнення, отримання практичних навичок у вивченні 
різних видів атак на веб-додатки, вивчення технік з обходу фільтрації та 
інших видів захисту та рекомендації щодо поліпшення рівня безпеки. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою курсу нормативної дисципліни є формування у студентів 
теоретичної та практичної бази знань з тестування на проникнення шляхом 
отримання практичних навичок через спеціальні загально доступні 
платформи із завданнями, які дозволяють вивчити типові атаки на веб-
додатки. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

1. Cybersecurity Fundamentals/ ISACA/ www/isaca/org/cyber? 
Cybersecurity Fundamentals Study Guide/ 2003.- 156 p. 

2. Sankar R. Burpsuite – A Beginner’s Guide For Web Application Security 
or Penetration Testing [Електронний ресурс] / Ravi Sankar. – 2018. – 
Режим доступу до ресурсу: https://kalilinuxtutorials.com/burpsuite/. 

3.  Ganore P. What Is A Web Server And How Does It Function? 
[Електронний ресурс] / Pravin Ganore. – 2017. – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.milesweb.com/blog/hosting/web-server-function/. 

4. 4. How a Web server functions? [Електронний ресурс]. – 2006. – Режим 
доступу до ресурсу: https://www.eukhost.com/blog/webhosting/how-a-
web-server- functions/. 

5. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України./ www.dsszzi.gov.ua  

6. Learn Ethical Hacking from Scratch: Your Stepping Stone to Penetration 
Testing  
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7. Mastering Modern Web Penetration Testing Prakhar Prasad  
8. Common Vulnerability Scoring System Calculator Version 3/ 

https://nvd.nist.gov/vuln- metrics/cvss/v3-calculator. 
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1. Brewer J. Web Server Vulnerabilities and a Defense in Depth Strategy 

Using the Squid Proxy [Електронний ресурс] / Jim Brewer // GSEC 
Practical version 1.4b. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.giac.org/paper/gsec/3729/web-server-vulnerabilities-
defense-in-depth- strategy-squid-proxy/105970. 

2. Melnick J. Top 10 Most Common Types of Cyber Attacks [Електронний 
ресурс] / Jeff Melnick. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://blog.netwrix.com/2018/05/15/top-10-most-common-types-of-
cyber-attacks/ 

3. Top 8 Network Attacks by Type in 2017 [Електронний ресурс] // 
CALYPTIX. – 2017 

4. How to Prevent SQL Injection Attacks [Електронний ресурс] // 
eSecurityPlanet. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.esecurityplanet.com/threats/how-to-prevent-sql-injection-
attacks.html. 

5. How to Protect Against SQL Injection Attacks [Електронний ресурс] // 
UC Berkeley. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 
https://security.berkeley.edu/education-awareness/best-practices-how-
articles/system- application-security/how-protect-against-sql. 

6. Choudhary A. SQL Injection Attacks: Know How to Prevent Them 
[Електронний ресурс] / Archana Choudhary // Security Zone. – 2019. – 
Режим доступу до ресурсу: https://dzone.com/articles/sql-injection-
attacks-know-how-to- prevent-them. 

7. Cobb M. Cross-site scripting explained: How to prevent XSS attacks 
[Електронний ресурс] / Michael Cobb // 2009 – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.computerweekly.com/tip/Cross-site-scripting-
explained-How-to- prevent-XSS-attacks. 

8. Singh S. 5 Practical Scenarios for XSS Attacks [Електронний ресурс] / 
Satyam Singh // Pentest Tools. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://pentest- tools.com/blog/xss-attacks-practical-scenarios/. 

9. Cross-site Scripting (XSS) [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим 
доступу до ресурсу: https://www.owasp.org/index.php/Cross-
site_Scripting_(XSS). 

10. Cross Site Scripting (XSS) Attack Tutorial With Examples, Types & 
Prevention [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.softwaretestinghelp.com/cross-site-scripting-xss-
attack-test/. 

11. Excess XSS [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до 
ресурсу: https://excess-xss.com. 

12. Cross Site Scripting (XSS) Attack Tutorial With Examples, Types & 
Prevention [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.softwaretestinghelp.com/cross-site-scripting-xss-
attack-test/ 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 150 годин. Аудиторних занять: 56 год., з них 28  год. 
лекцій та 28 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 86 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 
компетентностей:  
знати:  
- типові загрози, атаки та області їх розповсюдження;  
- проблеми захисту даних;  
- найрозповсюдженіші види атак; 
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- експлуатація баз даних через ін’єкції; 
- поняття ідентифікації, методів аутентифікації, авторизації;  
- основні проблеми у фільтрації даних, які ввів користувач; 
- технології щодо поліпшення безпеки у веб-додатках; 
- інструмент Burp Suite для перехвату трафіку 
 вміти:  
- ідентифікувати можливі загрози чи атаки;  
- використовувати утиліту Burp Suite для перехвату трафіку 
- обробляти відправлені дані на сервер через утиліту Burp Suite 
- обходити фільтрацію введених даних на веб-сервері 
 - навчитися експлотувати типові вразливості як XSS, SQL ін’єкція 
- відрізняти та розуміти який метод шифрування найкраще підійде для 
використання в певних умовах;  
- знаходити місконфігурації у заголовках реквестів до сервера  
- застосовувати знання з кібербезпеки в практичній діяльності; 
- написання рекомендацій щодо захисту веб-додатку при здійсненні 
професійної діяльності;  
- розробляти моделі загроз інформації та моделі порушників 
інформаційної безпеки;   
 
Курс забезпечує набуття таких компетентностей: КІ, КЗ 1, КЗ 4, КЗ 5, 
КФ 1,  КФ 3, КФ 4, КФ 6, КФ 7, КФ 8, КФ 9, КФ 10;  та програмних 
результатів навчання:  ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 12, 

ПРН 14, ПРН 32,ПРН 34, ПРН 50, ПРН 54. 

Ключові слова Кібербезпека, кібератака, загроза, вразливість,  конфіденційність, 
цілісність, безпека даних, криптографія, OWASP top 10, Burp Suite, ін’єкції, 
тестування на проникнення, авторизація, аутентифікація, контроль 
доступу. 

Формат курсу Очний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми  
РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ .   
 

• Існуючі види (мобільні додатки, веб додатки і т.д) 

• Види тестувань (white box, black box, gray box) 

• Фази тестування на проникнення (договір, розвідка, 

сканування, ескплотація, звіт) 

 

Зміст та розділи курсу. 

Розділи курсу: 

 

РОЗДІЛ  2.  SQL ІН’ЄКЦІЇ 

Ризики.   

Загальні типи та вектори атак.   

 

РОЗДІЛ   3.  АУТЕНТИЦІКАЦІЯ  

Різниця з авторизацією. 

Основні вразливості. 

 

год 

 

4 

 

 

 

9 

 

 

7 

 

7 



РОЗДІЛ  4.  DIRECTORY TRAVERSAL (обхід шляху 

до файлу) 

Визначення. 

Основні вразливості. 

Вплив на безпеку. 

Типові атаки. 

Методи захисту. 

 

РОЗДІЛ  5. КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ 

Вертикальні та горизонтальні типи доступу. 

Неправильна реалізація контролю доступу. 

 

РОЗДІЛ  6.  ВРАЗЛИВОСТІ У ЗАВАНТАЖЕННІ 

ФАЙЛІВ 

Типові загрози та вплив на безпеку 

 

РОЗДІЛ  7.  ІН’ЄКЦІЇ КОМАНД ОПЕРАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

Типові загрози та вплив на безпеку. 

Визначення. Виконання довільних команд. Сліпі командні 

вразливості в ОС. 

 

РОЗДІЛ  8.  ВРАЗЛИВОСТІ БІЗНЕС-ЛОГІКИ 

Що таке вразливості бізнес-логіки? Чому методи 

автоматизованого тестування безсилі. Як виникають 

вразливості типу бізнес-логіки. Вплив вразливостей бізнес-

логіки на безпеку. Приклади.  

 

РОЗДІЛ  9.  РОЗКРИТТЯ ЧУТЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 

Що таке розкриття чутливої інформації? Приклади. Загроза та 

вплив на безпеку застосунку.  

 

РОЗДІЛ  10.  SERVER-SIDE REQUEST FORGERY 

(SSRF) 

Що таке SSRF?  Типові атаки SSRF. Приклади.  

 

РОЗДІЛ  11.  XXE INJECTION.  

Виникнення XXE. Типи XXE атак. Використання XXE для 

отримання файлів. Використання XXE для проведення SSRF-

атак. Сліпі уразливості XXE.  

 

РОЗДІЛ  12.  CROSS-SITE SCRIPTING (XSS).  

Що таке Cross-site scripting(XSS)? Як працюють XSS? Які 

бувають атаки на XSS? Відображений міжсайтовий 
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7 

 

 

7 
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6 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 



скриптинг.  Stored XSS. DOM-based cross-site scripting. Вплив 

XSS на безпеку.   

 

РОЗДІЛ  13.  CROSS-SITE REQUEST FORGERY 

(CSRF) 

Що таке Cross-site request forgery? Які бувають атаки? 

Механізми захисту. Шляхи експлуатації. 

 

РОЗДІЛ  14.  CROSS-ORIGIN RESOURCE SHARING 

(CORS) 

Що таке Cross-origin resource sharing? Які бувають атаки? 

Механізми захисту. Шляхи експлуатації. 

 

6 

 

 

6 

Підсумковий 
контроль, 

форма 

Екзамен у кінці 8 семестру 

Навчальні ме-
тоди та техніки, 
які будуть ви-
користовува-

тися під час 
викладання 
курсу 

Презентації, лекції 
Модульний контроль. 
Лабораторні роботи: 

1. Налаштування середовища для тестування 
2. Проведення розвідки в Інтернеті (OSINT) 
3. Прості SQL ін’єкції 
4. Продвинуті ін’єкції з використанням SQL map утиліти 
5. Вразливості в аутентифікації за допомогою паролю та логіну 
6. Вразливості у мультифакторній аутентифікації 
7. Читання файлів на сервері через Directory traversal 
8. Вразливості у вертикальних контролях доступу 
9. разливості у горизонтальних контролях доступу 
10. Виконання віддаленого коду через завантаження файлу на сервер 

Необхідне 
обладнання 

Комп’ютер, чи ноутбук з можливістю віртуалізації;  
Програмне забезпечення віртуалізації: VirtualBox, або VMware; 
Операційні системи: Windows, Ubuntu, Kali Linux; 
Програмне забезпечення Burp Suite, або OWASP ZAP; 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-
ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• модульний контроль, тестування, усне опитування: 50% семестрової 
оцінки; максимальна кількість балів 50 
•  екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-
чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-
начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 
завдань, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 



третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мо-
більними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до  
заліку. 

1. Що таке тестування на проникнення. 
2. Види тестувань на проникнення. 
3. Основні середовища застосування.  
4. OWASP TOP 10.  
5. Назвати найрозповсюдженіші види атак.  
6. Основні види XSS атак. 
7. Як перевірити наявність ін’єкції.  
8. Вразливісті в аутентифікації. 
9. Типи вразливостей контролю доступу.  
10. Чим можна перехопити трафік між користувачем та сервером.  
11. DoS, DDos та SEO. Визначення типу атаки.  
12. Види SQL ін’єкцій.  
13. Захист від SQL ін’єкцій.  
14. Як можна обійти фільтрацію на сервері.  
15. Загрози для мобільних пристроїв.  
16. Принципи безпечної роботи з мобільними пристроями. 
17. Надійна аутентифікація. Поширення особистої інформації. 
18. Типи веб фаєрволів. 
19.  Визначення відповіді програми сканування.  
20. Виявлення місконфігурацій у заголовках веб-запитів.  
21. Виявлення шкідливого програмного забезпечення.  
22. Найкращі практики безпеки. Безпека електронних фінансів 
23.  XXE. 
24. Ланцюг вкрадення сеансових данних користувача. Методи захисту.  
25. Що використовується для створення сеансу користувача. 
26. Назвати етапи проведення тестування на проникнення. 
27. Види обходу завантаження шкідливого файлу. 
28. Оформлення звітів на тестування на проникнення. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 

 
Схема курсу 

 

Тиж
. 

Тема, план, корткі 
тези 

Форма 
діяльност

і 
(заняття) 

Література
. Ресурси в 
інтернеті 

Завдання
, год. 

Термін 
виконанн

я 

1 Тема 1. 
Тестування на 
приникнення 
(Існуючі види 
тестування, фази 
тестування на 

лекція, 
самостійн
а робота 

[1-3] 2 
2 

1 тиждень 



проникнення. Мета 
проведення 
тестування на 
проникнення.) 

2 Тема 2. SQL-
ін’єкції. 

лекція, 
самостійн

а робота 

[5-6] 2 
3 

1 тиждень 

Тема 2. SQL-
ін’єкції. Ризики, 
загальні типи та 
вектори атак. 

Лаб. [5-6] 4 1 тиждень 

3 Тема 3. 
Аутентифікація, 
авторизація(основні 
вразливості та їхня 
експлуатація). 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[1-3] 2 
3 

1 тиждень 

Тема 3. 
Аутентифікація. 
Пошук 
вразливостей у веб-
застосунках. 

Лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

4 Тема 4. Directory 
traversal (обхід 
шляху до файлу. 
Визначення, методи 
захисту, вплив на 
безпеку та типові 
атаки) 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[1-3] 2 
3 

1 тиждень 

Тема 4. Directory 
traversal 

Лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

5 Тема 5. Контроль 
доступу(вертикальн
і та горизонтальні 
типи доступу, 
правильна 
реалізація) 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[1-3] 2 
3 

1 тиждень 

Тема 5. Пошук 
вразливостей 
insecure direct 
objects references. 

Лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

6 Тема 6. 
Вразливості у 
завантажені файлів. 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[6-7] 2 
3 

1 тиждень 

Тема 6. Перевірка 
застосунку на 
валідацію 
небезпечних 
файлів. 

Лаб. [6-7] 2 1 тиждень 



7 Тема 7. Інє’кції 
команд 
операційних 
систем.(Типові 
загрози та вплив на 
безпеку. 
Визначення. 
Виконня довільних 
команд. Сліпі 
командні 
вразливості в ОС). 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[6-7] 2 
3 

1 тиждень 

Тема 7. Інє’кції 
команд 
операційних 
систем. 
(Знаходження та 
експлуатація у веб 
застосунках). 

Лаб. [6-7] 2 1 тиждень 

 
8 

Тема 8. 
Вразливості бізнес-
логіки. (Що таке 
вразливості бізнес-
логіки? Чому 
методи 
автоматизованого 
тестування безсилі. 
Як виникають 
вразливості типу 
бізнес-логіки. 
Вплив вразливостей 
бізнес-логіки на 
безпеку. Приклади.) 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[1-3] 2 
2 

1 тиждень 

Тема 8. 
Вразливості бізнес-
логіки.(Знаходженн
я мануально 
вразливостей у 
застосунках) 

Лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

9 Тема 9. Розкриття 
чутливої 
інформації.( Що 
таке розкриття 
чутливої 
інформації? 
Приклади. Загроза 
та вплив на безпеку 
застосунку). 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[6-7] 2 
2 

1 тиждень 



Тема 9. Розкриття 
чутливої 
інформації. 
(Знаходження 
конфіденційної 
інформації в логах, 
у вебсторінках і так 
далі у веб-
застосунку). 

Лаб. [6-7] 2 1 тиждень 

10 Тема 10. Server-side 
request forgery 
(SSRF) 
(Що таке ssrf?  
Типові атаки ssrf. 
Приклади). 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[3-4] 2 
2 

1 тиждень 

Тема 10. Server-side 
request forgery 
(SSRF, 
знаходження 
вразливостей у веб-
застосунку та 
експлуатація.) 

Лаб. [3-4] 2 1 тиждень 

11 Тема 11. XXE 
injection. 
(Виникнення xxe. 
Типи xxe атак. 
Використання xxe 
для отримання 
файлів. 
Використання xxe 
для проведення ssrf-
атак. Сліпі 
уразливості xxe.) 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[3-4] 2 
2 

1 тиждень 

Тема 11. XXE 
injection. 
(Знаходження 
вразливостей у веб-
застосунку та 
експлуатація.) 

Лаб. [3-4] 2 1 тиждень 

12 Тема 12. Cross-site 
scripting (XSS).  
(Що таке Cross-site 
scripting(XSS)? Як 
працюють XSS? Які 
бувають атаки на 
XSS? Відображений 
міжсайтовий 
скриптинг.  Stored 

Лекція, 
самостійн

а робота 

[9-12] 2 
2 

1 тиждень 



XSS. DOM-based 
cross-site scripting. 
Вплив XSS на 
безпеку.) 

Тема 12. Cross-site 
scripting (XSS). 
(Знаходження 
вразливостей у веб-
застосунку та 
експлуатація.) 

Лаб. [9-12] 2 1 тиждень 

13 Тема 13. Cross-site 
request forgery 
(CSRF) (Що таке 
Cross-site request 
forgery? Які 
бувають атаки? 
Механізми захисту. 
Шляхи 
експлуатації.) 

Лекція, 
самостійн

а робота 

 2 
2 

 

Тема 13. Cross-site 
request forgery 
(CSRF) 
(Знаходження 
вразливостей у веб-
застосунку та 
експлуатація.) 

Лаб.  2  

14 Тема 14. Cross-
origin resource 
sharing (CORS)( Що 
таке Cross-origin 
resource sharing? 
Які бувають атаки? 
Механізми захисту. 
Шляхи 
експлуатації.) 

Лекція, 
самостійн

а робота 

 2 
2 

 

Тема 14. Cross-
origin resource 
sharing (CORS) 
(Знаходження 
вразливостей у веб-
застосунку та 
експлуатація.) 

Лаб.  2  

 


