
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. Порядок налаштування локальної політики безпеки.  

2. Основні правила брандмауера в Windows 10. 

3. Порядок настроювання політик блокування облікових записів 

користувачів. 

4. Основні функції брандмауера в Windows 10. 

5. Порядок настроювання безпеки доступу користувачів і груп до 

файлів. 

6. Прядок налаштування клієнта OpenVPN на Windows. 

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


7. Основні операції сервера з перевірки користувача і визначенню 

дозволеного рівня доступу. 

8. Порядок налаштування VPN з’єднання и сервера на Windows 10, 8, 7. 

9. Рівні дозволів NTFS. 

10. Форми використання NAT. 

11. Рівні дозволів сервера. 

12. Особливості побудови локальної мережі при підключенні до мережі 

Інтернет. 

13. Захист електронної пошти. Система S/MIME. 

14. Особливості побудови мережі з proxy-сервером. 

15. Функції системи S/MIME. 

16. Особливості побудови мережі з другим Firewall’ом (брандмауером). 

17. Порядок використання S/MIME для автентифікації і забезпечення 

конфіденційності електронної пошти. 

18. Особливості побудови мережі з демілітаризованою зоною. 

19. Захист електронної пошти. Система PGP. 

20. Особливості побудови мережі з використанням для заміни 

внутрішніх адрес пулу виділених адрес. 

21. Коротка характеристика функцій системи PGP. 

22. Особливості побудови мережі з використанням групи внутрішніх 

адрес до однієї зовнішньої. 

23. Порядок передачі та отримання повідомлення в системі PGP. 

24. Особливості побудови мережі на основі листів доступу. 

25. Схема скріплення довіри підпису і відповідності ключа в системі 

PGP. 

26. Механізми реалізації типових віддалених атак. 

27. Особливості використання ПО Shadow Security Scanner. 

28. Механізми реалізації функцій безпеки. 

29. Основні поняття, які використовуються в моделях безпеки. 

30. Розподіл функцій безпеки за рівнями еталонної моделі OSI. 

31. Модель дискреційного доступу (DAC). 

32. Механізми безпеки інформаційних сервісів в корпоративних 

мережах. 

33. Рольова модель контролю доступу (RBAC). 

34. Засоби для віддаленого друку, надання віддаленого доступу до 

файлів і дисків. 

35. Порядок відправки і отримання зашифрованих повідомлень PGP в 

Windows за допомогою програмного пакету Gpg4win. 



36. Короткий список найбільш поширених сервісів в корпоративних 

мережах. 

37. Порядок відправки і отримання зашифрованих повідомлень PGP в 

Windows за допомогою програмного пакету Gpg4win. 

38. Короткий список найбільш поширених сервісів в корпоративних 

мережах. 

39. Порядок використання PGP з декількома обліковими записами 

електронної пошти. 

40. Віддалений доступ до інформаційних сервісів в корпоративних 

мережах. 

41. Характеристики критеріїв захищеності інформації та послуг, що 

забезпечують захист від загроз.  

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

43. Послуги, що забезпечують захист від загроз за критерієм 

спостереженості. 

44. Зміст загроз конфіденційності, цілісності, доступності, 

спостереженості. 

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

реалізовані стосовно АС і повинні враховуватись у моделі загроз. 

46. Обстеження обчислювальної системи ІТС. 

47. Обстеження середовища користувачів. 

48. Обстеження інформаційного середовищ. 

49. Обстеження технології обробки інформації. 

50. Обстеження фізичного середовища. 

51. Зміст моделі порушника. 

52. Класифікація моделей порушника за ступенем деталізації. 

53. Структура змістовної моделі порушника. 

54. Сценарні моделі порушника. 

55. Порядок розробки політики безпеки. 

 

Екзаменатор Аносов А.О. 

 

Завідувач кафедри Бурячок В.Л. 


