
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЇ» 

курс V 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології (Інформатика) 

 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 15 балів – перше (теоретичне) питання,  

25 балів – друге (практичне) завдання. 

Перелік допоміжних матеріалів: інформаційні ресурси Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/u

k/index, CERT-UA http://cert.gov.ua/. 

 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 
1. Формування переліку інформації з обмеженим доступом.  

2. Вимоги щодо захисту інформації з обмеженим доступом різних типів. 

3. Правила захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах. 

4. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

структура та основні завдання.   

5. Типи автоматизованих систем. 

6. Комплексна система захисту інформації, етапність при її створені та 

результат. 

7. Доктрина інформаційної безпеки України. Об’єкти критичної 

інфраструктури. 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/index
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/index
http://cert.gov.ua/


8. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. 

Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ІSO/ІEC 

27001:2013; Cor 1:2014, ІDT). 

9. ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. 

Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки (ISO/IEC 27002:2013; 

Cor 1:2014, IDT). 

10.ISO 31000:2009 Управління ризиками – принципи та керівництво, 

ISO/IEC 31010:2009 Керування ризиком. Методи загального 

оцінювання ризику. 

11.Центри реагування на інциденти інформаційної безпеки (CERT - 

Computer Emergency Response Team). 

12.Ліцензування в галузі технічного захисту інформації. Кваліфікаційні 

вимоги. 

13.Технічне завдання при створені систем технічного захисту інформації. 

14.Служба технічного захисту інформації. 

15.Засоби захисту від несанкціонованого доступу. 

16.Засоби антивірусного захисту. 

17.Міжмережеві екрани наступного покоління (NGFW). 

18.Пристрої захисту від атак нульового дня (SandBox). 

19.Центри моніторингу та контролю (SIEM). 

20.Засоби захисту від витоку інформації з обмеженим доступом (DLP). 

21.Ліцензування в галузі криптографічного захисту інформації. 

Кваліфікаційні вимоги. 

22.Організація процесу експертиза в галузі технічного захисту інформації. 

23.Програма та методика експертизи, протокол за результатами 

експертизи, експертний висновок. 

24. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем 

управління (ISO 19011:2011, IDT). 

25. Підтвердження відповідності систем управління інформаційною 

безпекою. Програма аудиту, протокол та звіт за результатами аудиту. 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. В чому полягає доктрина інформаційної безпеки України. Які об’єкти 

відносяться до критичної інфраструктури. 

2. Скласти перелік персональних даних. 

 

 

Екзаменатор Єрмошин В.В. 

 

Завідувач кафедри Бурячок В.Л. 


