
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«МОНІТОРИНГ, АУДИТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАХИЩЕНИХ ІТ 

СИСТЕМ І МЕРЕЖ» 

курс V 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

 

Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів – перше (теоретичне) питання, 

10 балів – друге (теоретичне) питання, 

20 балів – третє (практичне) завдання. 

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 «Моніторинг, аудит та 

адміністрування захищених ІТ 

систем і мереж» 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Основні завдання моніторингу IT систем.  

2. Основні функції та властивості систем моніторингу безпеки.  

3. Вимоги до систем моніторингу захищених ІТ систем і мереж.  

4. Загальні відомості про DLP системи.  

5. Основні функції DLP системи.  

6. Основні типи DLP систем. 

7. Архітектура DLP-систем. 

8. Типовий склад DLP систем.  

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


9. Базовий набір функцій агента DLP-системи. 

10. Загальні відомості про виявлення мережевих атак шляхом аналізу 

трафiка. 

11. Основні методи виявлення мережевих атак шляхом аналiзу трафiка. 

12. Основні механізми перехоплення трафіка . 

13. Протокол простого мережевого моніторингу (SNMP), RFC 1157. 

14. Ключові компоненти протоколу SNMP. 

15. Програмні засоби аналізу трафiка. 

16. Загальна характеристика функціонування  програмного комплексу 

SearchInform. 

17. Взаємодія основних компонентів програмного комплексу SearchInform.  

18. Можливості індексованого пошуку програмного комплексу 

SearchInform. 

19. Призначення продуктів DataCenter та ReportCenter.  

20. Призначення клієнт-серверного компонента AlertCenter.  

21. Призначення  серверу NetworkSniffer та EndpointSniffer. 

22. Загальні положення забезпечення безпеки інформаційних систем. 

23. Функція керування інформаційною системою. 

24. Визначення та зміст Політики безпеки. 

25. Зміст правил розмежування доступу. 

26. Регламент доступу до інформаційних ресурсів мережі. 

27. Підходи до проведення аудиту. 

28. Визначення та зміст моніторингу безпеки інформаційних систем. 

29. Внутрішній та зовнішній аудит інформаційної безпеки. 

30. Завдання, що вирішує моніторинг інформаційної безпеки. 

31. Технічний аудит інформаційної безпеки: 

32. Основні механізми моніторингу безпеки інформаційної системи. 

33. Стандарти безпеки ISO 27001, ISO 27002. 

34. Сканування, як механізм пасивного аналізу. 

35. Зміст аудиторського звіту. 

36. Зондування, як механізм активного аналізу. 

37. Призначення та склад системи моніторингу подій інформаційної 

безпеки. 

38. Основні форми і способи забезпечення інформаційної безпеки держави. 

39. Склад системи моніторингу подій інформаційної безпеки. 

40. Визначення поняття аудит інформаційної безпеки. 

41. Можливості системи моніторингу подій інформаційної безпеки. 

42. Джерела інформації, що використовують SIEM-системи.  

43. Обов'язки, права та відповідальність адміністратора інформаційної 

безпеки. 

44. Основні завдання та функції адміністратора інформаційної безпеки. 



45. Категорії адміністративного персоналу, що забезпечує експлуатацію 

захищеної інформаційної системи. 

46. Завдання та функції адміністрування захищених інформаційних систем. 

47. Регламентація доступу до інформаційних ресурсів мережі. 

48. Особливості розробки правил розмежування доступу в захищених 

інформаційних системах. 

49. Попереднє дослідження об'єкта аудиту та планування внутрішнього 

аудиту захищених інформаційних систем. 

50. Розробка проекту програми аудиту захищених інформаційних систем. 

51. Проведення аудиту та аналіз захищених інформаційних систем. 

52. Методи та інструменти проведення аудиту захищених інформаційних 

систем. 

53. Зміст та мета аудиту безпеки захищених інформаційних систем. 

54. Цілі проведення аудиту безпеки захищених інформаційних систем. 

55. Стандарти проведення та види аудиту безпеки захищених 

інформаційних систем. 

56. Підходи до проведення аудиту захищених інформаційних систем. 
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