
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ПОЛІТИК 
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курс ІІI 

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. Основи аналізу та синтезу політик інформаційної безпеки 

Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни «Прикладні аспекти аналізу та синтезу 

політики безпеки». Зміст та задачі дисципліни «Прикладні аспекти аналізу та синтезу 

політик безпеки». Поняття політики інформаційної безпеки. Аналіз вітчизняного ринку 

засобів захисту інформації. Характеристика зрілості технологій захисту інформації та 

визначення основних причин і цілей створення політики. Організаційні аспекти 

формування політики безпеки. Основи формування політики безпеки. Принципи побудови 

моделі загроз ІБ, модель порушника, як початкового етапу до формування надійної 

політики безпеки. Основні аспекти процедур аналізу та оцінки ризиків. 

Тема 2. Нормативно-правова основа створення політики безпеки. Аналіз та 

перспективи застосування стандартів серії ISO/IEC 17799:2005 (BS 7799-1:2002). 

Міжнародний стандарт ISO 15408 «Загальні критерії». Стандарт BSI (Германія). Стандарт 



CobiT. Критерії ДСТС ЗІ СБУ. Підхід компанії IBM до формування корпоративної політики 

інформаційної безпеки підприємства. Підхід компанії Cisco Systems до формування 

політики мережевої безпеки. Підхід компанії Microsoft до формування політики 

інформаційної безпеки. Підхід інституту SANS до формування багаторівневого плану 

забезпечення інформаційної безпеки компанії. 

Тема 3. Розробка та реалізація політик безпеки. Основні аспекти вироблення офіційної 

політики ІБ підприємства. Рекомендації щодо вироблення процедур для попередження 

порушення безпеки. Реакція на порушення безпеки. Формування плану реагування на 

інциденти інформаційної безпеки. 

Тема 4. Оцінка та супроводження політики безпеки. Встановлення відповідності 

розробленої політики та процедур безпеки нормативно-правовому забезпеченню. Основи 

проведення аудиту розробленої політики інформаційної безпеки підприємства. 

Особливості підтримки політики безпеки в актуальному стані. 

 

Приклад екзаменаційного білету 

І рівень 

Завдання 1. Інформаційними активами можуть бути матеріальні або нематеріальні об’єкти, 

які: 

А Б В Г 
- містять інформацію;  

- є ключовими 

компонентами ІТ-

інфраструктури 

організації;  
- мають певну цінність 

для організації. 

- є інформацією або 

містять інформацію;  

- є ключовими 

компонентами 

інфраструктури та 
служать для обробки, 

зберігання чи 

передавання 

інформації;  

- мають певну цінність 

для організації. 

- є інформацією або 

містять інформацію; 

- є апаратним 

забезпеченням, що 

служить для обробки, 
зберігання чи 

передавання 

інформації;  

- не мають встановленої 

цінності для 

організації. 

- є ключовою 

інформацією, що 

циркулює в організації;  

- є ключовими 

компонентами 
інфраструктури та 

служать для обробки, 

зберігання чи 

передавання 

інформації;  

- не несуть жодної 

цінності для 

організації. 

 

Завдання 2. Політики безпеки дозволяють: 

А Б В Г 
Контролювати дії 

співробітників 

організації та зменшити 

ризик витоку 

конфіденційної 

інформації. 

Дисциплінувати 

співробітників компанії 

та зменшити кількість 

випадків проникнення 

комп’ютерних вірусів. 

Мінімізувати вплив 

«людського фактору» та 

недоліки існуючих 

технологій захисту 

інформації. 

Зменшити ризик 

успішної реалізації 

DDoS-атак на 

організацію. 

 

Завдання 3. До основних мотивів розробки політики інформаційної безпеки відносяться: 

А Б В Г 
Відмова від страхування 

інформаційних ризиків 
та обґрунтувати 

економічну доцільність 

створення системи 

безпеки. 

Підготовка до 

сертифікації по 
міжнародним або 

національним 

стандартам та захист 

інформаційних активів 

від зовнішніх загроз. 

Обґрунтування 

економічної доцільності 
створення системи 

безпеки та 

впровадження 

корпоративної культури 

безпеки в середині 

організації.. 

Виконання вимог 

української нормативно-
правової бази в галузі 

захисту інформації та 

економічна доцільність 

формування системи 

інформаційної безпеки.  

 

Завдання 4. Основні моделі довіри до співробітників при розподілі прав та повноважень 

щодо інформаційних активів організації: 



А Б В Г 
1) довіряти всім та 

завжди; 

2) не довіряти нікому і 

ніколи; 
3) довіряти обраним на 

період виконання їх 

функціональних 

обов’язків 

1) довіряти всім та 

завжди; 

2) не довіряти нікому і 

ніколи; 
3) довіряти обраним на 

певний час 

1) довіряти всім на 

період виконання їх 

функціональних 

обов’язків; 
2) не довіряти нікому і 

ніколи; 

3) завжди довіряти лише 

обраним  

1) завжди довіряти лише 

обраним; 

2) не довіряти нікому і 

ніколи; 
3) довіряти обраним на 

певний час 

 

Завдання 5. Політика інформаційної безпеки повинна стати результатом спільної 

діяльності: 

А Б В Г 
технічних фахівців на 

об’єкті захисту, здатних 

реалізувати її початкові 

технічні аспекти. 

керівників, зацікавлених 

в коректній побудові 

політики з фінансової, 

законодавчої та 

технічної сторони. 

технічних фахівців на 

об’єкті захисту, 

керівників, а також 

персоналу. 

технічних фахівців на 

об’єкті, а також 

керівників, зацікавлених 

в коректній побудові 

політики з фінансової, 

законодавчої та 

технічної сторони. 

 

Завдання 6. Основні вимоги до політики безпеки: 

А Б В Г 
повинна бути 

реалістичною і 

здійсненною, короткою 

та зрозумілою, а також 

не приводити до 

істотного зниження 

загальної 

продуктивності бізнес-

підрозділів компанії; 

повинна містити основні 

цілі і завдання 

організації режиму 
інформаційної безпеки, 

чіткий опис області дії, а 

також вказувати на 

відповідальних і їх 

обов'язки. 

повинна бути 

реалістичною і 

здійсненною, 

максимально детально 

пояснювати вимоги та 

правила забезпечення ІБ 

на підприємстві; 

повинна містити основні 

цілі і завдання 

організації режиму 

інформаційної безпеки, 

чіткий опис області дії, а 
також вказувати на 

відповідальних і їх 

обов'язки. 

повинна бути 

реалістичною з точки 

зору реалізації, 

зрозумілою для будь-

якого працівника 

організації, а також не 

приводити до істотних 

змін в функціонуванні 

бізнес-підрозділів 

організації; 

повинна містити основні 

цілі і завдання 
організації режиму 

інформаційної безпеки, 

чіткий опис області дії, а 

також вказувати на 

відповідальних і їх 

обов'язки. 

повинна бути 

реалістичною з точки 

зору реалізації, 

зрозумілою для будь-

якого працівника 

організації, а також не 

приводити до істотного 

зниження загальної 

продуктивності бізнес-

підрозділів компанії; 

повинна містити вимоги 

щодо організації режиму 
інформаційної безпеки, 

чіткий опис області дії, а 

також вказувати на 

відповідальних і їх 

обов'язки. 

 

Завдання 7. До основних політик інформаційної безпеки відносяться політики: 

А Б В Г 
Аудиту безпеки, оцінки 

ризиків, безпечного 
використання веб-камер, 

безпеки робочих станцій 

і серверів. 

Допустимого 

шифрування, оцінки 
ризиків, безпеки 

маршрутизаторів, 

організації віддаленого 

доступу. 

Використання ноутбуків 

та інших мобільних 
пристроїв, оцінки 

ризиків, безпеки 

маршрутизаторів та 

комутаторів, безпечного 

та анонімного серфінгу в 

Інтернеті. 

Використання 

мобільних пристроїв, 
побудови 

демілітаризованої зони, 

безпеки безпечного 

видалення даних, 

організації віддаленого 

доступу. 

 

Завдання 8. Алгоритм застосування стандарту ISO/IEC 17799:2005 (BS 7799-1:2002): 

А Б В Г 
Провести дослідження 

об’єкта інформаційної 

діяльності – сформувати 
політику ІБ – 

Заручитися підтримкою 

керівництва – визначити 

периметр безпеки – 
сформувати політику ІБ 

Визначити основні 

загрози та порушників 

ІБ – проаналізувати  
периметр безпеки – 

Ввизначити периметр 

безпеки – провести 

оцінку ризиків – 
сформувати політику ІБ 



сформувати систему 

управління безпекою – 

провести оцінку ризиків 

– обрати та реалізувати 

заходи контролю 

– сформувати систему 

управління безпекою – 

провести оцінку ризиків 

– обрати та реалізувати 

заходи контролю 

сформувати політику ІБ 

– сформувати систему 

управління безпекою – 

провести оцінку ризиків 

– обрати та реалізувати 

заходи контролю  

– сформувати систему 

управління безпекою – 

обрати та реалізувати 

заходи контролю 

 

Завдання 9. 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 10. Компанія IBM при формуванні корпоративної політики інформаційної 

безпеки опирається на: 

А Б В Г 
Міжнародний стандарт 

ISO 15408. 

Стандарт CobiT. Міжнародний стандарт 

ISO 17799: 2005. 

Міжнародний стандарт 

ISO / IEC TR 13335. 

 

IІ рівень 

 

Завдання 11. Назвати основні аспекти підходу компанії IBM до розробки політик, 

процедур та керівництв безпеки. 

Завдання 12.. Визначити та охарактеризувати дві основні стратегії реагування на 

порушення інформаційної безпеки. 

 

Екзаменатор Р.В. Киричок 

 

Заступник завідувача кафедри П.М. Складанний 

 


	Приклад екзаменаційного білету

