
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ» 

курс ІІІ 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

 

Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – письмова відповідь, 20 балів 

– захист проекту згідно обраної теми 

Перелік допоміжних матеріалів: інформаційні ресурси: 

1) Державна служба спеціального 

зв’язку та захисту інформації 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/contro

l/uk/index, 

2) ЕНК «Захист інформації в 

інформаційно-комунікаційних 

системах» 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Характеристики критеріїв захищеності інформації та послуг, що 

забезпечують захист від загроз.  

2. Матричні методи оцінки загроз інформації  

3. Зміст статті 28.-Режим доступу до інформації, закону України "Про 

інформацію"  

4. Структура критеріїв захищеності інформації та послуг, що забезпечують 

захист від загроз.  

5. Методи графів для оцінки загроз інформації Зміст статті 30.  

6. Інформація з обмеженим доступом, закону України "Про інформацію"  

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


7. Аналіз опису функціональних послуг, що забезпечують захист від загроз  

8. Логіко-лінгвістичні методи оцінки загроз інформації  

9. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах"  

10. Послуги, що забезпечують захист від загроз за критерієм 

конфіденційності Стаття 10.  

11. Забезпечення захисту інформації в відповідно АС Закону України "Про 

захист інформації в автоматизованих системах"  

12. Послуги, що забезпечують захист від загроз за критерієм цілісності 

Стаття 15.  

13. Служби захисту інформації в АС відповідно Закону України "Про 

захист інформації в автоматизованих системах" 

14. Послуги, що забезпечують захист від загроз за критерієм доступності  

15. Статистичні методи оцінки загроз інформації  

16. Класифікація автоматизованих систем НД ТЗІ 2.5-005-99  

17. Послуги, що забезпечують захист від загроз за критерієм 

спостереженості 

18. Класифікація навмисних загроз суб’єктивної природи  

19. Стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної 

інформації від несанкціонованого доступу НД ТЗІ 2.5-005-99  

20. Зміст загроз конфіденційності, цілісності, доступності, спостереженості 

21. Класифікація випадкових загроз суб’єктивної природи  

22. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від 

несанкціонованого доступу НД ТЗІ 2.5-004-99  

23. Основні види загроз для безпеки інформації, які можуть бути 

реалізовані стосовно АС і повинні враховуватись у моделі загроз  

24. Основні терміни у галузі захисту інформації в комп'ютерних системах 

від несанкціонованого доступу НД ТЗІ 1.1-003-99 

25. Мета та зміст обстеження середовища функціонування ІТС  

26. Зміст «Формуляру ІТС»  

27. Обстеження обчислювальної системи ІТС  

28. Обстеження середовища користувачів  

29. Обстеження інформаційного середовищ  

30. Обстеження технології обробки інформації 

31. Обстеження фізичного середовища  

32. Множина факторів внутрішнього дестабілізуючого впливу  

33. Загальна модель загроз захисту інформації  

34. Навмисні загрози суб’єктивної природи  

35. Способи здійснення загроз інформації в АС  



36. Основні види загроз для безпеки інформації, які повинні враховуватись 

у моделі загроз 

37. Загальна класифікація порушників в ІТС  
38. Зовнішні порушники режиму захисту інформації  
39. Внутрішні порушники режиму захисту інформаці  
40. Класифікація порушників за рівнем знань про АС  
41. Класифікація порушників за місцем і часом дії  
42. Класифікація порушників за метою і повноваженнями  

43. Зміст моделі порушника  
44. Класифікація моделей порушника за ступенем деталізації  

45. Структура змістовної моделі порушника 

46. Сценарні моделі порушника 

47. Алгоритм застосування двофакторної сценарної моделі  
48. Порядок розробки політики безпеки 

 

Екзаменатор Аносов А.О. 

 

Завідувач кафедри Бурячок В.Л. 


