
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ОСНОВИ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДАНИХ» 

курс IV 

Спеціальність 125 Кібербезпека  

Освітня програма 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 

 

Форма проведення тести з автоматизованою перевіркою 

для завдань 1 рівня та перевіркою 

викладачем завдань 2 рівня 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

– 10 тестових завдань з вибором однієї правильної, кожне оцінюється 3 балами 

(всього 30 балів); 

– 2 завдання з повним обґрунтуванням, кожне оцінюється 5 балами (всього 10 

балів). 

 

Перелік тем для підготовки до іспиту: 

 

Змістовий модуль 1. Основні аспекти захисту конфіденційних даних 

Тема 1. Загальні принципи побудови системи захисту конфіденційної інформації. 

Комплексний підхід до побудови системи захисту від загроз порушення конфіденційності 

інформації. Модель функціонування комп’ютерних систем. Аналіз ризиків інформаційної 

безпеки. Сучасні бази даних вразливостей комп’ютерних систем. Пошук, виявлення та 

аналіз вразливостей ресурсів інформаційних систем. 

Тема 2. Організаційно-правовий рівень забезпечення безпеки конфіденційних даних. 

Основи організаційно-правового забезпечення безпеки конфіденційних даних на 

підприємстві. Побудова моделі загроз для комп’ютерних систем. Побудова моделі 

порушника інформаційної безпеки комп’ютерних систем. Розмежування та контролю 

доступу користувачів до комп’ютерних систем. Моделі забезпечення конфіденційності. 

Політика безпеки компаній при роботі в Інтернеті. Механізми управління доступом в ОС 

сімейства Windows та Linux. 

Тема 3. Криптографічні та стенографічні механізми забезпечення захисту 



конфіденційних даних. Предмет та об’єкти дослідження в криптографії і стенографії. 

Основні криптографічні процедури та характеристики криптографічних методів захисту 

конфіденційності інформації. Симетричні та асиметричні криптографічні системи. 

Загальноприйняті вимоги до сучасних криптосистем. Засоби криптографічного та 

стенографічного захисту інформації. 

Тема 4. Програмно-апаратні елементи системи захисту конфіденційних даних. Основні 

положення технічного захисту конфіденційної інформації. Забезпечення захисту 

конфіденційних даних від витоку за рахунок технічних каналів витоку інформації. Методи 

захисту від витоку інформації за рахунок акустичних та оптичних каналів. Захист 

інформації від несанкціонованого запису звукозаписувальними пристроями. Організація 

безпечного централізованого сховища конфіденційних даних. 

Тема 5. Основні технології попередження витоку конфіденційних даних та захисту 

зовнішнього периметру. Нормативно-правове регулювання таємниці зв’язку та 

приватного життя. Технологія виявлення та попередження витоку конфіденційних даних. 

Методи розпізнавання конфіденційної інформації. Базові компоненти DLP-систем та їх 

характеристика. Інтелектуалізовані механізми виявлення та попередження витоку 

конфіденційних даних. Технологія забезпечення захисту зовнішнього периметру. 

 

Приклад екзаменаційного білету 

І рівень 

Завдання 1. Загрози безпеці, в загальному випадку, характеризуються такими 

параметрами: 

А Б В Г 
Походженням загрози; 

вразливостями, які 

можуть бути 

використані; можливим 
порушенням 

властивостей 

інформації. 

Джерелом загрози; 

методом впливу; 

вразливостями, які 

можуть бути 
використані; ресурсами 

(активами), які можуть 

постраждати. 

Джерелом загрози; 

методом реалізації; 

наявними в системі 

вразливостями; 
можливим порушенням 

властивостей 

інформації. 

Джерелом загрози; 

методом реалізації; 

можливим порушенням 

властивостей 
інформації. 

 

Завдання 2. Основними механізмами контролю доступу є: 

А Б В Г 
Ідентифікація, 

авторизація, валідація. 

Інформатизація, 

авторизація, 

автентифікація. 

Ідентифікація, 

активація, 

автентифікація. 

Ідентифікація, 

авторизація, 

автентифікація. 

 

Завдання 3. Під повноваженнями доступу розуміють: 

А Б В Г 
Право суб’єкта доступу 

на виконання певних 

дій, зокрема на 

одержання певного типу 

доступу до об’єктів. 

Право суб’єкта доступу 

на несанкціоновану 

реалізацію певного типу 

доступу до об’єктів. 

Право, надане суб’єктові 

на санкціоноване 

використання певного 

об’єкта (зокрема, 

програм та даних), який 

зберігається в системі. 

Право суб’єкта доступу 

на управління та 

розподіл прав доступу 

до об’єктів.  

 

Завдання 4. Під правом доступу розуміють: 

А Б В Г 
Право, надане суб’єктові 

на несанкціоноване 
використання певного 

об’єкта (зокрема, 

програм та даних), який 

зберігається в системі. 

Право суб’єкта доступу 

на виконання певних 
дій, зокрема на 

одержання певного типу 

доступу до об’єктів. 

Право, надане суб’єктові 

на санкціоноване 
використання певного 

об’єкта (зокрема, 

програм та даних), який 

зберігається в системі. 

Право суб’єкта доступу 

на несанкціоновану 
реалізацію певного типу 

доступу до об’єктів. 



 

Завдання 5. Основою моделі дискреційного доступу є: 

А Б В Г 
Права та повноваження 

доступу розподіляються 

на основі матриці 

доступу. 

Права та повноваження 

доступу розподіляються 

на основі класифікації за 

рівнем секретності. 

Права та повноваження 

доступу розподіляються 

лише адміністратором 

системи. 

Права та повноваження 

доступу розподіляються 

на основі визначеної 

політики ІБ. 

 

Завдання 6. Основою моделі мандатного доступу є: 

А Б В Г 
Права та повноваження 

доступу розподіляються 

лише адміністратором 

системи. 

Права та повноваження 

доступу розподіляються 

на основі визначеної 

політики ІБ. 

Права та повноваження 

доступу розподіляються 

на основі матриці 

доступу. 

Права та повноваження 

доступу розподіляються 

на основі класифікації за 

рівнем секретності. 

 

Завдання 7. НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних 

системах від несанкціонованого доступу» включають: 

А Б В Г 
Функціональні критерії 

та критерії гарантій. 
Критерії безпеки та 

критерії гарантій. 

Критерії безпеки та 

критерії захищеності. 

Функціональні критерії 

та критерії захищеності. 

 

Завдання 8. Захист інформації від витоку за рахунок ПЕМВН передбачає застосування: 

А Б В Г 
Пасивних методів задля 

підвищення рівня шуму 
при передачі 

конфіденційних даних 

каналами зв’язку та 

активні методи захисту 

спрямовані на 

зменшення 

електромагнітних завад, 

для більш якісної 

передачі даних. 

Пасивних методів задля 

зменшення рівня 
небезпечного 

(інформативного) 

сигналу або зниження 

його інформативності та 

активні методи захисту 

спрямовані на створення 

електромагнітних завад, 

що утрудняють 

приймання й виділення 

корисної інформації з 

перехоплених 

порушником сигналів. 

Пасивних методів задля 

підвищення рівня шуму 
при передачі 

конфіденційних даних 

каналами зв’язку та 

активні методи захисту 

спрямовані на створення 

електромагнітних завад, 

що утрудняють 

приймання й виділення 

корисної інформації з 

перехоплених 

порушником сигналів. 

Пасивних методів задля 

створення 
електромагнітних завад, 

що утрудняють 

приймання й виділення 

корисної інформації з 

перехоплених 

порушником сигналів та 

активні методи захисту 

спрямовані на 

зменшення рівня 

небезпечного 

(інформативного) 

сигналу або зниження 
його інформативності. 

 

Завдання 9. До антропогенних джерел загроз відносяться: 

А Б В Г 
Загрози, що обумовлені 

природніми явищами.. 

Загрози, що прямо 

залежать від 

властивостей технічного 

забезпечення. 

Загрози, що обумовлені 

неякісним програмно-

технічним 

забезпеченням. 

Загрози, що обумовлені 

діями суб’єктів, які 

можуть призвести до 

низки небажаних 

наслідків. 

 

Завдання 10. Загрози порушення конфіденційності інформації полягають в: 

А Б В Г 
Несанкціонованій 

законом модифікації 

інформації 

неавторизованим 

користувачем. 

Ознайомленні з 

інформацією 

неавторизованими 

користувачами або 

процесами. 

Обмеженні 

можливостей 

комп’ютерної системи 

контролю користувачів, 

процесів і пасивних 

об’єктів з метою 

забезпечення 

встановленої політики 

безпеки. 

Порушенні доступу до 

інформаційних ресурсів 

для користувачів, що 

володіють відповідними 

повноваженнями. 



 

IІ рівень 

 

Завдання 11. Опишіть особливості побудови надійних парольних систем аутентифікації. 

Завдання 12.. Охарактеризувати модель забезпечення конфіденційності інформації 

Харрісона-Руззо-Ульмана. 

 

Екзаменатор Р.В. Киричок 

 

Заступник завідувача кафедри П.М. Складанний 
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