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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, 

розширення глобального інформаційного середовища, широке застосування 

засобів обміну інформацією, всеохоплююча комп’ютеризація всіх сфер 

життєдіяльності зумовлюють актуальність дослідження питань безпеки 

інформаційної інфраструктури. Забезпечення ефективного захисту інформації є 

надзвичайно актуальним і для установ, де щоденно оброблюється великий обсяг 

інформації різного рівня конфіденційності. Ця інформація в більшості випадків і 

виступає об’єктом дій конкурентів, що і обумовлює загострення питань захисту 

інформації від її незаконного використання і несанкціонованого доступу до неї. 

Сьогодні у керівництва більшості установ немає сумнівів в необхідності серйозно 

піклуватися про інформаційну безпеку установи. Застосування сучасних 

інформаційних технологій розширює можливості для різних зловживань, 

пов’язаних з використанням обчислювальної техніки.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи виступає вивчення 

теоретичних засад інформаційної безпеки установ  

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно вирішити такі завдання: 

1) проаналізувати; 

2) дослідити механізми та принципи; 

3) розробити рекомендації щодо оптимізації. 

Виходячи з такого, у роботі об’єктом дослідження  виступає процес захисту 

інформації, що зберігається, оброблюється і передається в інформаційно-

комунікаційних системах і мережах від впливу внутрішніх і зовнішніх втручань 

та загроз навмисного, випадкового, природного або штучного характеру. 

Предмет дослідження – методи і засоби захисту інформації в системі 

інформаційної безпеки. 

Методи дослідження. Досліджуються питання  
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1) Загальні положення комплексної системи захисту інформації 

2) Дослідження побудови і оптимізації комплексної ситеми захисту ОІД 

3) Рекомендаці щодо розроблення технічного завдання на виконання робіт із 

створеня комплексу захисту на ОІД. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Новими науково-обґрунтованими результатами, які отримані в роботі, є:  

1)   проблеми захисту  

2)   проблематика  

Практичне значення одержаних результатів. Нові наукові результати, 

отримані в роботі, у сукупності складають підґрунтя для розроблення та 

оптимізації комплексної системи інформаційної безпеки типового об’єкту 

інформаційної діяльності від впливу внутрішніх і зовнішніх втручань та загроз 

навмисного, випадкового, природного або штучного характеру для забезпечення 

потреб державних і комерційних структур, а також підрозділів спеціального 

призначення. 

Апробація результатів магістерської роботи. Основні наукові результати 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися  науково-технічній 

конференції (НТК), а саме на:  

Міжнародній конференції «Актуальні проблеми інформаційної та 

кібернетичної безпеки», Навчально-науковий інститут захисту інформації,  

26 жовтня 2018 р. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

1.1. Поняття комплексної системи захисту інформації 

 

Комплексні системи захисту інформації (КСЗІ) - це сукупність 

організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення 

захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. 

Організаційні заходи є обов'язковою складовою побудови КСЗІ. 

Інженерно-технічні заходи здійснюються в міру необхідності 

Технічний захист інформації (ТЗІ) – діяльність, спрямована на забезпечення 

інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності 

інформації. 

Система ТЗІ – сукупність суб'єктів, об'єднаних цілями та завданнями захисту 

інформації інженерно-технічними заходами, нормативно-правова та їхня 

матеріально-технічна база. 

Контрольована зона – територія, на якій унеможливлюється несанкціоноване 

перебування сторонніх осіб. 

Модель загроз – формалізований опис методів та засобів здійснення загроз 

для інформації. 

Інформаційна система – автоматизована система, комп'ютерна мережа або 

система зв'язку. 

Виділені приміщення – приміщення, в яких циркулює інформація з 

обмеженим доступом. 

Контрольно-інспекційна робота з питань ТЗІ – діяльність, спрямована на 

визначення та вдосконалення стану ТЗІ органів, щодо яких здійснюється ТЗІ, та 

на проведення контролю за виконанням суб'єктами системи ТЗІ завдань або 

проведенням діяльності в галузі ТЗІ за відповідними дозволами та ліцензіями. 
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Атестація виділених приміщень – комплекс робіт, спрямованих на реалізацію 

заходів з ТЗІ, метою яких є приведення виділених приміщень відповідно до вимог 

нормативних документів з ТЗІ та визначення відповідності захищеності 

виділеного приміщення встановленій категорії. 

Порушення з ТЗІ – невиконання вимог нормативно-правових актів з питань 

ТЗІ, яке створює умови або реальну можливість порушення конфіденційності, 

цілісності або доступності інформації. 

Інші терміни використовуються згідно з: 

– НД ТЗІ 1.1–003–99 «Термінологія в галузі захисту інформації в  

комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу»; 

– ДСТУ 3396.2 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та 

визначення»; 

–  «Термінологічний довідник з технічного захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності». 

 

1.2. Сутність та задачі комплексної системи захисту інформації 

   

1.2.1. Основні підходи до створення комплексної системи захисту 

інформації 

 

Існує думка, що проблеми захисту інформації стосуються виключно 

інформації, що обробляється комп'ютером. Це, мабуть, пов'язано з тим, що 

комп'ютер і, зокрема, персональний комп'ютер є «ядром», центром зберігання 

інформації. Об'єкт інформатизації, стосовно до якого спрямовані дії щодо захисту 

інформації, видається більш широким поняттям порівняно з персональним 

комп'ютером. 

У реальному житті всі ці окремі “об'єкти інформатизації” розташовані в 

межах одного підприємства і являють собою єдиний комплекс компонентів, 
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пов'язаних спільними цілями, завданнями, структурними відносинами, 

технологією інформаційного обміну і т. д. 

Сучасне підприємство – велика кількість різнорідних компонентів, 

об'єднаних в складну систему для виконання поставлених цілей, які в процесі 

функціонування підприємства можуть модифікуватися. Різноманіття та 

складність впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, які часто не піддаються 

чіткому кількісному оцінюванню, призводять до того, що ця складна система 

може набувати нові якості, не властиві її складовим компонентів. 

Характерною особливістю подібних систем є насамперед наявність людини 

в кожній з складових підсистем і віддаленість людини від об'єкта її діяльності. Це 

відбувається у зв'язку з тим, що безліч компонентів, які складають об'єкт 

інформатизації, інтегрально може бути подано сукупністю трьох груп систем: 1) 

люди (біосоціальні системи); 2) техніка (технічні системи та приміщення, в яких 

вони розташовані); 3) програмне забезпечення, яке є інтелектуальним 

посередником між людиною і технікою (інтелектуальні системи). Сукупність цих 

трьох груп утворює соціотехнічну систему. Таке уявлення про соціотехнічну 

систему є досить поширеним і може стосуватися багатьох об'єктів. Коло наших 

інтересів обмежується дослідженням безпеки систем, призначених для обробки 

вхідної на їх вхід інформації і видачі результату. 

Якщо звернутися до історії цієї проблеми, то можна умовно виділити три 

періоди розвитку засобів захисту інформації (ЗІ): 

– перший ми відносимо до того часу, коли обробка інформації 

здійснювалася за традиційними (ручними, паперовими) технологіями; 

– другий – коли для обробки інформації на регулярній основі 

застосовувалися засоби електронної обчислювальної техніки перших поколінь; 

– третій – коли використання засобів електронно-обчислювальної техніки 

набрав масового і повсюдний характер (поява персональних комп'ютерів). 

У 60–70 рр. ХХ ст. проблема захисту інформації вирішувалася досить 

ефективно застосуванням в основному організаційних заходів. До них належали: 
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режимні заходи, охорона, сигналізація і найпростіші програмні засоби захисту 

інформації. Ефективність використання цих коштів досягалася за рахунок 

концентрації інформації в певних місцях (спец. сховища, обчислювальні центри), 

що сприяло забезпеченню захисту відносно малими силами. 

“Розподілення” інформації по місцях зберігання і обробки загострило 

ситуацію з її захистом. З'явилися дешеві персональні комп'ютери. Це дало 

можливість побудови мереж ЕОМ (локальних, глобальних, національних і 

транснаціональних), які можуть використовувати різні канали зв'язку. Ці чинники 

сприяють створенню високоефективних систем розвідки і отримання інформації. 

Вони знайшли відображення і на сучасних підприємствах [2]. 

Сучасне підприємство являє собою складну систему, в рамках якої 

здійснюється захист інформації. 

Розглянемо основні особливості сучасного підприємства: 

– складна організаційна структура; 

– багатоаспектність функціонування; 

– висока технічна оснащеність; 

– широкі зв'язки з кооперації; 

– необхідність розширення доступу до інформації; 

– зростаюча питома вага цифрової технології обробки інформації; 

- зростаюча питома вага автоматизованих процедур в загальному обсязі 

процесів обробки даних; 

- важливість і відповідальність рішень, прийнятих в автоматизованому 

режимі, на основі автоматизованої обробки інформації; 

- висока концентрація в автоматизованих системах інформаційних ресурсів; 

- велике територіальне розподілення компонентів автоматизованих систем; 

- накопичення на технічних носіях величезних обсягів інформації; 

- інтеграція в єдиних базах даних інформації різного призначення і різної 

належності; 

- довгострокове зберігання великих обсягів інформації на машинних носіях; 
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- безпосередній і одночасний доступ до ресурсів (також і до інформації) 

автоматизованих систем великого числа користувачів різних категорій і різних 

установ; 

- інтенсивна циркуляція інформації між компонентами автоматизованих 

систем, також і віддалених один від одного. 

Таким чином, створення індустрії переробки інформації, з одного боку, 

створює об'єктивні передумови для підвищення рівня продуктивності праці та 

життєдіяльності людини, з іншого боку, породжує цілий ряд складних і 

великомасштабних проблем. Однією з них є забезпечення збереження і 

встановленого статусу інформації, що циркулює і оброблюється на підприємстві, 

в організації. 

Роботи з захисту інформації у нас в країні ведуться досить інтенсивно і вже 

тривалий час. Накопичено значний досвід. Зараз вже ніхто не вважає, що досить 

провести на підприємстві ряд організаційних заходів, ввести до складу 

автоматизованих систем деякі технічні і програмні засоби – і цього буде 

достатньо для забезпечення безпеки. 

Головний напрямок пошуку нових шляхів захисту інформації полягає не 

просто в створенні відповідних механізмів, а являє собою реалізацію регулярного 

процесу, здійснюваного на всіх етапах життєвого циклу систем обробки 

інформації при комплексному використанні всіх наявних засобів захисту. При 

цьому всі засоби, методи і заходи, які використовуються для ЗІ, найбільш 

раціональним чином об'єднуються в єдиний цілісний механізм – причому не 

тільки від зловмисників, але і від некомпетентних або недостатньо підготовлених 

користувачів і персоналу, а також позаштатних ситуацій технічного характеру. 

Основною проблемою реалізації систем захисту є: 

– з одного боку, забезпечення надійного захисту ідентифікації, що 

знаходиться в системі інформації: унеможливлення випадкового і навмисного 

отримання інформації сторонніми особами, розмежування доступу до пристроїв і 
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ресурсів системи всіх користувачів, адміністрації та обслуговувального 

персоналу; 

– з іншого боку, системи захисту не повинні створювати помітних 

незручностей користувачам в ході їх роботи з ресурсами системи. 

Проблема забезпечення бажаного рівня захисту інформації досить складна, 

що вимагає для свого рішення не просто здійснення деякої сукупності наукових, 

науково-технічних і організаційних заходів і застосування спеціальних засобів і 

методів, а створення цілісної системи організаційно-технологічних заходів і 

застосування комплексу спеціальних засобів і методів із ЗІ . 

На основі теоретичних досліджень і практичних робіт у сфері ЗІ 

сформульований системно-концептуальний підхід до захисту інформації. 

Під системністю як основною частиною системно-концептуального походу 

розуміється: 

– системність цільова, захищеність інформації розглядається як основна 

частина загального поняття якості інформації; 

– системність просторова, яка пропонує взаємопов'язані рішення всіх 

питань захисту на всіх компонентах підприємства; 

– системність тимчасова, що означає безперервність робіт із ЗІ, що 

здійснюються відповідно до планів; 

– системність організаційна, що означає єдність організації всіх робіт по ЗІ і 

управління ними. 

Концептуальність підходу передбачає розробку єдиної концепції як повної 

сукупності науково обґрунтованих поглядів, положень і рішень, необхідних і 

достатніх для оптимальної організації та забезпечення надійності захисту 

інформації, а також цілеспрямованої організації всіх робіт щодо ЗІ. 

Комплексний (системний) підхід до побудови будь-якої системи містить в 

собі: перш за все, вивчення об'єкта впроваджуваної системи; оцінювання загроз 

безпеки об'єкта; аналіз засобів, якими будемо оперувати при побудові системи; 

оцінку економічної доцільності; вивчення самої системи, її властивостей, 
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принципів роботи та можливість збільшення її ефективності; співвідношення всіх 

внутрішніх і зовнішніх чинників; можливість додаткових змін в процесі побудови 

системи і повну організацію всього процесу від початку до кінця. 

Комплексний (системний) підхід – це принцип розгляду проекту, при якому 

аналізується система в цілому, а не її окремі частини. Його завданням є 

оптимізація всієї системи в сукупності, а не поліпшення ефективності окремих 

частин. Це пояснюється тим, що, як показує практика, поліпшення одних 

параметрів часто призводить до погіршення інших, тому необхідно намагатися 

забезпечити баланс протиріч вимог і характеристик. 

Комплексний (системний) підхід не рекомендує приступати до створення 

системи до тих пір, поки не визначені такі її компоненти: 

1. Вхідні елементи. Це ті елементи, для обробки яких створюється система. 

Як вхідні елементи виступають види загроз безпеки, можливі на даному об'єкті; 

2. Ресурси. Це кошти, які забезпечують створення та функціонування 

системи (наприклад, матеріальні витрати, енергоспоживання, допустимі розміри і 

т. д.). Зазвичай рекомендується чітко визначати види і допустиме споживання 

кожного виду ресурсу як в процесі створення системи, так і в ході її експлуатації; 

3. Навколишнє середовище. Слід пам'ятати, що будь-яка реальна система 

завжди взаємодіє з іншими системами, кожен об'єкт пов'язаний з іншими 

об'єктами. Дуже важливо встановити межі сфер інших систем, які не 

підкоряються керівнику даного підприємства і не входять в сферу його 

відповідальності. 

Характерним прикладом важливості вирішення цього завдання є розподіл 

функцій із захисту інформації, переданої сигналами в кабельній лінії, що 

проходить територіями різних об'єктів. Як би не встановлювались межі системи, 

не можна ігнорувати її взаємодію з навколишнім середовищем, бо в цьому 

випадку прийняті рішення можуть виявитися марними; 

4. Призначення і функції. Для кожної системи повинна бути сформульована 

мета, до якої вона (система) прагне. Ця мета може бути описана як призначення 
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системи, як її функція. Чим точніше і конкретніше вказано призначення або 

перераховані функції системи, тим швидше і правильніше можна вибрати кращий 

варіант її побудови. Так, наприклад, мета, сформульована в найзагальнішому 

вигляді як забезпечення безпеки об'єкта, змусить розглядати варіанти створення 

глобальної системи захисту. Якщо уточнити її, визначивши, наприклад, як 

забезпечення безпеки інформації, що передається по каналах зв'язку всередині 

будівлі, то коло можливих рішень істотно звузиться. Слід мати на увазі, що, як 

правило, глобальна мета досягається через досягнення безлічі менш загальних 

локальних цілей. Побудова такого «дерева цілей» значно полегшує, прискорює і 

здешевлює процес створення системи; 

5. Критерій ефективності. Необхідно завжди розглядати кілька шляхів, що 

ведуть до мети, зокрема декілька варіантів побудови системи, що забезпечують 

задані цілі функціонування. Для того, щоб оцінити, який із шляхів краще, 

необхідно мати інструмент порівняння – критерій ефективності. Він повинен: 

характеризувати якість реалізації заданих функцій; враховувати витрати ресурсів, 

необхідних для виконання функціонального призначення системи; мати ясний і 

однозначний фізичний зміст; бути пов'язаним з основними характеристиками 

системи і допускати кількісне оцінювання на всіх етапах створення системи. 

Таким чином, з огляду на різноманіття потенційних загроз інформації на 

підприємстві, складність його структури, а також участь людини в 

технологічному процесі обробки інформації, цілі захисту інформації можуть бути 

досягнуті тільки шляхом створення СЗІ на основі комплексного підходу [3]. 

Роботи з захисту інформації у нас в країні ведуться досить інтенсивно і вже 

тривалий час. Накопичено значний досвід. Зараз вже ніхто не вважає, що досить 

провести на підприємстві ряд організаційних заходів, ввести до складу 

автоматизованих систем деякі технічні і програмні засоби – і цього буде 

достатньо для забезпечення безпеки. 

Головний напрямок пошуку нових шляхів захисту інформації полягає не 

просто в створенні відповідних механізмів, а являє собою реалізацію регулярного 
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процесу, здійснюваного на всіх етапах життєвого циклу систем обробки 

інформації при комплексному використанні всіх наявних засобів захисту. При 

цьому всі засоби, методи і заходи, які використовуються для ЗІ, найбільш 

раціональним чином об'єднуються в єдиний цілісний механізм – причому не 

тільки від зловмисників, але і від некомпетентних або недостатньо підготовлених 

користувачів і персоналу, а також позаштатних ситуацій технічного характеру. 

Основною проблемою реалізації систем захисту є: 

– з одного боку, забезпечення надійного захисту ідентифікації, що 

знаходиться в системі інформації: унеможливлення випадкового і навмисного 

отримання інформації сторонніми особами, розмежування доступу до пристроїв і 

ресурсів системи всіх користувачів, адміністрації та обслуговувального 

персоналу; 

– з іншого боку, системи захисту не повинні створювати помітних 

незручностей користувачам в ході їх роботи з ресурсами системи. 

Проблема забезпечення бажаного рівня захисту інформації досить складна, 

що вимагає для свого рішення не просто здійснення деякої сукупності наукових, 

науково-технічних і організаційних заходів і застосування спеціальних засобів і 

методів, а створення цілісної системи організаційно-технологічних заходів і 

застосування комплексу спеціальних засобів і методів із ЗІ . 

На основі теоретичних досліджень і практичних робіт у сфері ЗІ 

сформульований системно-концептуальний підхід до захисту інформації. 

Під системністю як основною частиною системно-концептуального походу 

розуміється: 

– системність цільова, захищеність інформації розглядається як основна 

частина загального поняття якості інформації; 

– системність просторова, яка пропонує взаємопов'язані рішення всіх 

питань захисту на всіх компонентах підприємства; 

– системність тимчасова, що означає безперервність робіт із ЗІ, що 

здійснюються відповідно до планів; 
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– системність організаційна, що означає єдність організації всіх робіт по ЗІ і 

управління ними. 

Концептуальність підходу передбачає розробку єдиної концепції як повної 

сукупності науково обґрунтованих поглядів, положень і рішень, необхідних і 

достатніх для оптимальної організації та забезпечення надійності захисту 

інформації, а також цілеспрямованої організації всіх робіт щодо ЗІ. 

Комплексний (системний) підхід до побудови будь-якої системи містить в 

собі: перш за все, вивчення об'єкта впроваджуваної системи; оцінювання загроз 

безпеки об'єкта; аналіз засобів, якими будемо оперувати при побудові системи; 

оцінку економічної доцільності; вивчення самої системи, її властивостей, 

принципів роботи та можливість збільшення її ефективності; співвідношення всіх 

внутрішніх і зовнішніх чинників; можливість додаткових змін в процесі побудови 

системи і повну організацію всього процесу від початку до кінця. 

Комплексний (системний) підхід – це принцип розгляду проекту, при якому 

аналізується система в цілому, а не її окремі частини. Його завданням є 

оптимізація всієї системи в сукупності, а не поліпшення ефективності окремих 

частин. Це пояснюється тим, що, як показує практика, поліпшення одних 

параметрів часто призводить до погіршення інших, тому необхідно намагатися 

забезпечити баланс протиріч вимог і характеристик. 

Комплексний (системний) підхід не рекомендує приступати до створення 

системи до тих пір, поки не визначені такі її компоненти: 

1. Вхідні елементи. Це ті елементи, для обробки яких створюється система. 

Як вхідні елементи виступають види загроз безпеки, можливі на даному об'єкті; 

2. Ресурси. Це кошти, які забезпечують створення та функціонування 

системи (наприклад, матеріальні витрати, енергоспоживання, допустимі розміри і 

т. д.). Зазвичай рекомендується чітко визначати види і допустиме споживання 

кожного виду ресурсу як в процесі створення системи, так і в ході її експлуатації; 

3. Навколишнє середовище. Слід пам'ятати, що будь-яка реальна система 

завжди взаємодіє з іншими системами, кожен об'єкт пов'язаний з іншими 
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об'єктами. Дуже важливо встановити межі сфер інших систем, які не 

підкоряються керівнику даного підприємства і не входять в сферу його 

відповідальності. 

Характерним прикладом важливості вирішення цього завдання є розподіл 

функцій із захисту інформації, переданої сигналами в кабельній лінії, що 

проходить територіями різних об'єктів. Як би не встановлювались межі системи, 

не можна ігнорувати її взаємодію з навколишнім середовищем, бо в цьому 

випадку прийняті рішення можуть виявитися марними; 

4. Призначення і функції. Для кожної системи повинна бути сформульована 

мета, до якої вона (система) прагне. Ця мета може бути описана як призначення 

системи, як її функція. Чим точніше і конкретніше вказано призначення або 

перераховані функції системи, тим швидше і правильніше можна вибрати кращий 

варіант її побудови. Так, наприклад, мета, сформульована в найзагальнішому 

вигляді як забезпечення безпеки об'єкта, змусить розглядати варіанти створення 

глобальної системи захисту. Якщо уточнити її, визначивши, наприклад, як 

забезпечення безпеки інформації, що передається по каналах зв'язку всередині 

будівлі, то коло можливих рішень істотно звузиться. Слід мати на увазі, що, як 

правило, глобальна мета досягається через досягнення безлічі менш загальних 

локальних цілей. Побудова такого «дерева цілей» значно полегшує, прискорює і 

здешевлює процес створення системи; 

5. Критерій ефективності. Необхідно завжди розглядати кілька шляхів, що 

ведуть до мети, зокрема декілька варіантів побудови системи, що забезпечують 

задані цілі функціонування. Для того, щоб оцінити, який із шляхів краще, 

необхідно мати інструмент порівняння – критерій ефективності. Він повинен: 

характеризувати якість реалізації заданих функцій; враховувати витрати ресурсів, 

необхідних для виконання функціонального призначення системи; мати ясний і 

однозначний фізичний зміст; бути пов'язаним з основними характеристиками 

системи і допускати кількісне оцінювання на всіх етапах створення системи. 
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Таким чином, з огляду на різноманіття потенційних загроз інформації на 

підприємстві, складність його структури, а також участь людини в 

технологічному процесі обробки інформації, цілі захисту інформації можуть бути 

досягнуті тільки шляхом створення СЗІ на основі комплексного підходу [3]. 

 

1.2.2. Призначення комплексної системи захисту інформації 

 

Головна мета створення системи захисту інформації – забезпечення 

надійності ЗІ. Система ЗІ  - це організована сукупність об'єктів і суб'єктів ЗІ, 

використовуваних методів і засобів захисту, а також здійснюваних захисних 

заходів. 

Але компоненти ЗІ, з одного боку, є складовою частиною системи, з іншого 

– самі організовують систему, здійснюючи захисні заходи. 

Оскільки система може бути визначена як сукупність взаємопов'язаних 

елементів, то призначення СЗІ полягає в тому, щоб об'єднати всі складові захисту 

в єдине ціле, в якому кожен компонент, виконуючи свою функцію, одночасно 

забезпечує виконання функцій іншими компонентами та пов'язаний з ними 

логічно і технологічно. 

Надійність захисту інформації прямо пропорційна системності. При 

неузгодженості між собою окремих складових ризик «проколів» в технології 

захисту збільшується. 

По-перше, необхідність комплексних рішень полягає в об'єднанні в одне 

ціле локальних СЗІ, при цьому вони повинні функціонувати в єдиній «зв'язці». Як 

локальні СЗІ можуть бути розглянуті, наприклад, види захисту інформації 

(правова, організаційна, інженерно-технічна). 

По-друге, необхідність комплексних рішень обумовлена призначенням 

самої системи. Система повинна об'єднати логічно і технологічно всі складові 

захисту. Але з її сфери випадають питання повноти цих складових, вона не 

враховує всіх факторів, які забезпечують або можуть впливати на якість захисту. 
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Наприклад, система охоплює якісь об'єктів захисту, а всі вони внесені до неї чи ні 

– це вже поза межами системи. 

Тому якість, надійність захисту залежать не тільки від видів складових 

системи, але і від їх повноти, яка забезпечується при врахуванні всіх чинників і 

обставин, що впливають на захист. Саме повнота всіх складових системи захисту, 

що базується на аналізі таких факторів і обставин, є другим призначенням 

комплексності. 

При цьому повинні враховуватися всі параметри уразливості інформації, 

потенційно можливі загрози її безпеці, охоплюватися всі необхідні об'єкти 

захисту, використовуватися всі можливі види, методи і засоби захисту та 

необхідні для захисту кадрові ресурси, здійснюватися все, виходячи з цілей і 

завдань захисту заходу. 

По-третє, тільки при комплексному підході система може забезпечувати 

безпеку всієї сукупності інформації, що підлягає захисту, і при будь-яких 

обставинах. Це означає, що повинні захищатися всі носії інформації, в всіх місцях 

її збирання, зберігання, передачі і використання, весь час і при всіх режимах 

функціонування систем обробки інформації. 

У той же час комплексність не усуває, а, навпаки, передбачає 

диференційований підхід до захисту інформації, залежно від складу її носіїв, 

видів таємниці, до яких віднесена інформація, ступеня її конфіденційності, засобів 

зберігання і обробки, форм і умов прояву уразливості, каналів і методів 

несанкціонованого доступу до інформації. 

Таким чином, значимість комплексного підходу до захисту інформації 

полягає у: 

– інтеграції локальних систем захисту; 

– забезпеченні повноти всіх складових системи захисту; 

– забезпеченні всеосяжність захисту інформації. 

Виходячи з цього, можна сформулювати таке означення: 
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«Комплексна система захисту інформації – система, що повно і всебічно 

охоплює всі предмети, процеси і фактори, які забезпечують безпеку всієї 

захищуваної інформації». 

 

1.3. Призначення комплексної системи захисту інформації 

 

Головна мета створення системи захисту інформації – забезпечення 

надійності ЗІ. Система ЗІ  - це організована сукупність об'єктів і суб'єктів ЗІ, 

використовуваних методів і засобів захисту, а також здійснюваних захисних 

заходів. 

Але компоненти ЗІ, з одного боку, є складовою частиною системи, з іншого – 

самі організовують систему, здійснюючи захисні заходи. 

Оскільки система може бути визначена як сукупність взаємопов'язаних 

елементів, то призначення СЗІ полягає в тому, щоб об'єднати всі складові захисту 

в єдине ціле, в якому кожен компонент, виконуючи свою функцію, одночасно 

забезпечує виконання функцій іншими компонентами та пов'язаний з ними 

логічно і технологічно. 

Надійність захисту інформації прямо пропорційна системності. При 

неузгодженості між собою окремих складових ризик «проколів» в технології 

захисту збільшується. 

По-перше, необхідність комплексних рішень полягає в об'єднанні в одне ціле 

локальних СЗІ, при цьому вони повинні функціонувати в єдиній «зв'язці». Як 

локальні СЗІ можуть бути розглянуті, наприклад, види захисту інформації 

(правова, організаційна, інженерно-технічна). 

По-друге, необхідність комплексних рішень обумовлена призначенням самої 

системи. Система повинна об'єднати логічно і технологічно всі складові захисту. 

Але з її сфери випадають питання повноти цих складових, вона не враховує всіх 

факторів, які забезпечують або можуть впливати на якість захисту. Наприклад, 
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система охоплює якісь об'єктів захисту, а всі вони внесені до неї чи ні – це вже 

поза межами системи. 

Тому якість, надійність захисту залежать не тільки від видів складових 

системи, але і від їх повноти, яка забезпечується при врахуванні всіх чинників і 

обставин, що впливають на захист. Саме повнота всіх складових системи захисту, 

що базується на аналізі таких факторів і обставин, є другим призначенням 

комплексності. 

При цьому повинні враховуватися всі параметри уразливості інформації, 

потенційно можливі загрози її безпеці, охоплюватися всі необхідні об'єкти 

захисту, використовуватися всі можливі види, методи і засоби захисту та 

необхідні для захисту кадрові ресурси, здійснюватися все, виходячи з цілей і 

завдань захисту заходу. 

По-третє, тільки при комплексному підході система може забезпечувати 

безпеку всієї сукупності інформації, що підлягає захисту, і при будь-яких 

обставинах. Це означає, що повинні захищатися всі носії інформації, в всіх місцях 

її збирання, зберігання, передачі і використання, весь час і при всіх режимах 

функціонування систем обробки інформації. 

У той же час комплексність не усуває, а, навпаки, передбачає 

диференційований підхід до захисту інформації, залежно від складу її носіїв, 

видів таємниці, до яких віднесена інформація, ступеня її конфіденційності, засобів 

зберігання і обробки, форм і умов прояву уразливості, каналів і методів 

несанкціонованого доступу до інформації. 

 

1.4. Розробка політики безпеки 

 

Перш ніж пропонувати будь-які рішення щодо організації системи захисту 

інформації, належить розробити політику безпеки. Політика безпеки – набір 

законів, правил і практичних рекомендацій, на основі яких будується управління, 

захист і розподіл критичної інформації в системі. Вона повинна охоплювати всі 
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особливості процесу обробки інформації, визначаючи поведінку системи в різних 

ситуаціях. Політика безпеки реалізується за допомогою організаційних заходів та 

програмно-технічних засобів, що визначають архітектуру системи захисту, а 

також за допомогою засобів управління механізмами захисту. Для конкретної 

організації політика безпеки повинна бути індивідуальною, залежною від 

конкретної технології обробки інформації, використовуваних програмних і 

технічних засобів, розташування організації і т. д. 

Організаційно політика безпеки визначає порядок подання та використання 

прав доступу користувачів, а також вимоги звітності користувачів за свої дії в 

питаннях безпеки. Система захисту інформації виявиться ефективною, якщо вона 

буде надійно підтримувати виконання правил політики безпеки, і навпаки. Етапи 

побудови організаційної політики безпеки – це внесення в опис об'єкта структури 

цінностей і проведення аналізу ризику, і визначення правил для будь-якого 

процесу користування даним видом доступу до ресурсів об'єкта автоматизації, які 

мають даний ступінь цінності. Перш за все необхідно скласти детальний опис 

загальної мети побудови системи безпеки об'єкта, що виражається через 

сукупність факторів або критеріїв, які уточнюють мету. Сукупність факторів є 

базисом для визначення вимог до системи (вибір альтернатив). Фактори безпеки, 

в свою чергу, можуть поділятися на правові, технологічні, технічні та 

організаційні. 

Розробка політики безпеки організації, як формальної, так і неформальної, – 

безумовно, нетривіальне завдання. Експерт повинен не тільки знати відповідні 

стандарти і добре розбиратися в комплексних підходах до забезпечення захисту 

інформації організації, але й, наприклад, проявляти детективні здібності при 

виявленні особливостей побудови інформаційної системи та існуючих заходів з 

організації захисту інформації. Аналогічна проблема виникає в подальшому при 

необхідності аналізу відповідності рекомендацій політики безпеки реальному 

стану речей: необхідно за деяким критерієм відібрати свого роду «контрольні 
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точки» і порівняти їх практичну реалізацію з еталоном, що задається політикою 

безпеки. 

У загальному випадку можна виділити такі процеси, пов'язані з розробкою і 

реалізацією політики безпеки. 

1. Комплекс заходів, пов'язаних з проведенням аналізу ризиків. До цієї групи 

можна віднести: 

– облік матеріальних або інформаційних цінностей; 

– моделювання загроз інформації системи; 

– власне аналіз ризиків з використанням того чи іншого підходу – наприклад, 

вартісний аналіз ризиків. 

2. Заходи з оцінювання відповідності заходів щодо забезпечення захисту 

інформації системи деякого еталонного зразка: стандарт, профіль захисту тощо. 

3. Дії, пов'язані з розробкою різного роду документів, зокрема звітів, діаграм, 

профілів захисту, заданої з безпеки. 

4. Дії, пов'язані зі збиранням, зберіганням і обробкою статистики щодо подій 

безпеки для організації. 

Основу політики безпеки складає спосіб керування доступом, що визначає 

порядок доступу суб'єктів системи до об'єктів системи. Назва цього способу, як 

правило, визначає назву політики безпеки. 

Для вивчення властивостей способу управління доступом, створюється його 

формальний опис – математична модель. При цьому модель повинна відображати 

стан всієї системи, її переходи з одного стану в інший, а також враховувати, які 

стани і переходи можна вважати безпечними в сенсі даного управління. Без цього 

говорити про які-небудь властивості системи, і тим більше гарантувати їх, 

щонайменше некоректно. Відзначимо лише, що для розробки моделей 

застосовується широкий спектр математичних методів (моделювання, теорії 

інформації, графів і ін.). 
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В даний час найкраще вивчені два види політики безпеки: виборча і 

повноважна, засновані, відповідно, на виборчому і повноважному способах 

керування доступом. 

Крім того, існує набір вимог, що підсилюють дію цих політик і призначені 

для управління інформаційними потоками в системі. Слід відзначити, що засоби 

захисту, призначені для реалізації будь-якого з названих способів управління 

доступом, тільки дають можливості надійного управління доступом або 

інформаційними потоками. 

Основою виборчої політики безпеки є виборче керування доступом, що має 

на увазі, що 

• всі суб'єкти і об'єкти системи повинні бути ідентифіковані; 

• права доступу суб'єкта до об'єкта системи визначаються на підставі деякого 

правила (властивість вибірковості). 

Для опису властивостей виборчого управління доступом застосовується 

модель системи на основі матриці доступу, іноді її називають матрицею контролю 

доступу. Така модель отримала назву матричної. Матриця доступу являє собою 

прямокутну матрицю, в якій об'єкту системи відповідає рядок, а суб'єкту – 

стовпець. На перетині рядка і стовпця матриці вказується тип дозволеного 

доступу суб'єкта до об'єкта. Зазвичай виділяють такі типи доступу суб'єкта до 

об'єкта, як «доступ на читання», «доступ на запис», «доступ на виконання» та ін. 

Безліч об'єктів і типів доступу до них суб'єкта може змінюватися відповідно 

до деяких правил, що існують в даній системі. Визначення і зміна цих правил 

також є завданням матриці доступу. 

Рішення на доступ суб'єкта до об'єкта приймається відповідно до типу 

доступу, зазначеного у відповідній клітинці матриці доступу. Зазвичай виборче 

управління доступом реалізує принцип «що не дозволено, то заборонено», який 

передбачає явний дозвіл доступу суб'єкта до об'єкта. Матриця доступу – найбільш 

простий підхід до моделювання систем доступу [6]. 
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Виборча політика безпеки найбільш широко застосовується в комерційному 

секторі, оскільки її реалізація на практиці відповідає вимогам комерційних 

організацій щодо розмежування доступу і підзвітності, а також має прийнятну 

вартість і невеликі накладні витрати. 

Основу повноважної політики безпеки складає повноважне управління 

доступом, що має на увазі, що 

– всі суб'єкти і об'єкти системи повинні бути однозначно ідентифіковані; 

– кожному об'єкту системи привласнена мітка критичності, що визначає 

цінність, яка міститься в ньому; 

– кожному суб'єкту системи привласнений рівень прозорості, що визначає 

максимальне значення мітки критичності об'єктів, до яких суб'єкт має доступ.  

Коли сукупність міток має однакові значення, кажуть, що вони належать до 

одного рівня безпеки. Організація міток має ієрархічну структуру, і, таким чином, 

в системі можна реалізувати ієрархічно висхідний потік інформації (наприклад, 

від рядових виконавців до керівництва). Чим важливіше об'єкт чи суб'єкт, тим 

вища його мітка критичності. Тому найбільш захищеними виявляються об'єкти з 

найбільш високими значеннями мітки критичності. 

Кожен суб'єкт, крім рівня прозорості має поточне значення рівня безпеки, яке 

може змінюватися від деякого мінімального значення до значення його рівня 

прозорості. 

Основне призначення повноважної політики безпеки – регулювання доступу 

суб'єктів системи до об'єктів з різним рівнем критичності і запобігання витоку 

інформації з верхніх рівнів посадової ієрархії в нижні, а також блокування 

можливого проникнення з нижніх рівнів в верхні. При цьому вона функціонує на 

тлі виборчої політики, надаючи її вимогам ієрархічно упорядкований характер 

(відповідно до рівнів безпеки). 

Вибір політики безпеки – це прерогатива керівника системи захисту 

інформації. Але якою б вона не була, важливо, щоб впроваджена система захисту 

інформації відповідала ряду вимог, які будуть розглянуті в наступному розділі. 
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Висновки до першого розділу 

 

Визначено, значимість комплексного підходу до захисту , яка полягає у: 

– інтеграції локальних систем захисту; 

– забезпеченні повноти всіх складових системи захисту; 

– забезпеченні всеосяжності захисту інформації. 

Виходячи з цього, можна сформульовано означення: 

«Комплексна система захисту інформації – система, що повно і всебічно 

охоплює всі предмети, процеси і фактори, які забезпечують безпеку всієї 

захищуваної інформації». 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБУДОВИ І ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ 

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ОБ’ЄКТУ ІНФОРМАЦІЇНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Порядок створення комплексів технічного захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності 

 

Комплексна система захисту інформації – взаємопов’язана сукупність 

організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту 

інформації [12]. Порядок проведення робіт із створення КСЗІ в інформаційно-

телекомунікаційній системі (ІТС) розглянуто в НД ТЗІ 3.7-003- 05, а також 

вимоги в частині організації робіт із захисту інформації та порядку створення 

КСЗІ в ІТС, розвиває основні положення ДСТУ 3396.0- 96, ДСТУ 3396.1-96, НД 

ТЗІ 3.6-001-2000, НД ТЗІ 3.7-001-07 та інших нормативних доку- ментів 

технічного захисту інформації (НД ТЗІ). Для організації робіт зі створення КСЗІ в 

ІТС створюється служба захисту інформації, порядок створення, завдання, 

функції, структура та повно- важення якої визначено в НД ТЗІ 1.4-001-2000. КСЗІ 

складається з організаційних і інженерних заходів, комплексу технічного захисту 

інформації (КТЗІ) (захист від витоку інформації технічними каналами) та 

комплексу засобів захисту (КЗЗ) від несанкціонованого доступу (НСД) до ІзОД. 

Організаційні заходи є обов’язковою складовою побудовою будь-яких КСЗІ. 

Організаційні заходи включають в себе:  

– створення концепції інформаційної безпеки;  

– складання посадових інструкцій для користувачів та обслуговуючого 

персоналу;  

– створення правил адміністрування компонент інформаційної системи, 

обліку, зберігання, розмноження, знищення носіїв інформації, ідентифікації 

користувачів;  
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– розробка планів дій у разі виявлення спроб НСД до інформаційних ресурсів 

системи, виходу з ладу засобів захисту, виникнення надзвичайної ситуації;  

– навчання правилам інформаційної безпеки користувачів.  

Інженерно-технічні заходи – сукупність спеціальних технічних засобів та їх 

використання для захисту інформації. Вибір інженерно-технічних заходів 

залежить від рівня захищеності інформації, який необхідно забезпечити. У рамках 

проведення інженерно-технічних заходів, можуть бути встановлені:  

– система охоронної сигналізації;  

– система відеоспостереження;  

– система пожежної сигналізації;  

– система автоматичного пожежогасіння;  

– система охорони периметра;  

– система контролю управління доступом;  

– система збору та обробки інформації. 

До складу КСЗІ входять заходи та засоби, які реалізують способи, методи, 

механізми захисту інформації від:  

– витоку технічними каналами, до яких від- носяться канали побічних 

електромагнітних випромінювань та наведень (ПЕМВН), акустоелектричні та 

інші канали;  

– несанкціонованих дій та НСД до інформації, що можуть здійснюватися 

шляхом підключення до апаратури та ліній зв’язку, маскування під 

зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з метою використання 

інформації або нав’язування хибної інформації, застосування закладних пристроїв 

чи програм, використання комп’ютерних вірусів та ін.;  

– спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися шляхом 

формування полів і сигналів з метою порушення цілісності інформації або 

руйнування системи захисту.  

Створення КТЗІ від витоку технічними каналами здійснюється, якщо в ІТС 

обробляється інформація, що становить державну таємницю (1, 2, 3 категорій 
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об’єктів згідно з ТПКО-95 [13]), або коли необхідність цього визначено власни- 

ком інформації [14].  

Впровадження КЗЗ здійснюється в усіх ІТС, де обробляється інформація, що 

є власністю держави, яка належить до державної чи іншої таємниці або до 

окремих видів інформації, необхідність захисту якої визначено законодавством, а 

також в ІТС, де така необхідність визначена власником інформації. Для кожної 

конкретної ІТС склад, структура та вимоги до КСЗІ визначаються властивостями 

оброблюваної інформації, класом автоматизованої системи та умовами 

експлуатації ІТС. Виділяються наступні етапи створення КСЗІ, які показані на 

рис. 1. 

 

 

Рис. 2.1. Етапи створення комплексної системи захисту інформації 

 

Технічний захист інформації (ТЗІ) є невід'ємною складовою частиною 

системи забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері і 

представлений як діяльність, що спрямована на забезпечення інженерно-

технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних, інформаційних, телекомунікаційних, 

автоматизованих системах і на об'єктах інформаційної діяльності. 

Економічно обґрунтовані комплекси і системи захисту інформації будуються 

адекватно загрозам її безпеки, що описуються у відповідних моделях.  

На конкретних об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) створюються 

комплекси ТЗІ - комплекси захисту інформації з обмеженим доступом (ІзОД) від 

витоку по технічних каналах. 
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При створенні комплексів ТЗІ досліджуються й аналізуються елементи ОІД, 

що можуть впливати на показники ефективності ТЗІ.  

Суб’єктами створення комплексу захисту можуть бути: 

- установа, яка є замовником створення комплексу захисту (далі - замовник 

або установа-замовник); 

- структурний підрозділ установи, що обґрунтовує необхідність і заявляє 

створення комплексу захисту (далі – заявник); 

- фахівець (фахівці), підрозділ, якому доручено організацію і супроводження 

робіт з ТЗІ в установі; 

- суб'єкти господарської діяльності, що мають відповідні ліцензії на 

провадження діяльності у галузі ТЗІ. 

 

2.1.1. Підготовчі роботи щодо організації комплексу захисту 

 

Для підготовки пропозицій щодо організації проведення (в межах певної 

споруди) робіт із створення комплексу захисту (робіт з ТЗІ) заявник готує дані 

про необхідність використання в інформаційній діяльності ІзОД та її перелік. При 

цьому повинні бути враховані інформаційні потоки, технологічні та виробничі 

особливості, вимоги документів, що містять затверджені (рекомендовані) зведені 

(розгорнуті) відомості, які за режимом доступу віднесені до ІзОД. Також 

описується інженерно-технічна споруда, де буде створюватися комплекс 

(приналежність, склад, дислокація, архітектурно-будівельні границі і т.п.). 

Основою для створення комплексу захисту є рішення керівника установи-

замовника щодо: 

- надання споруді, де планується це створення, статусу ОІД, та призначення 

відповідальної особи для організації, супроводження та координації робіт на всіх 

етапах цього створення; 

- обов'язкового оформлення результатів створення комплексу згідно з 

встановленим порядком; 
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- затвердження програми для проведення обстеження ОІД (відповідно до 

п.4.2 ДСТУ 3396.1) та термінів виконання інших робіт з ТЗІ. 

При цьому враховуються: 

- пропозиції від заявників щодо організації створення комплексів захисту; 

- відомості про діючі ОІД та створені в установі комплекси захисту; 

- перспективу подальших робіт з ТЗІ в установі; 

- технічні та економічні можливості установи щодо впровадження 

інженерно-технічних заходів з ТЗІ.  

Зміст програми обстеження (перелік і обсяги робіт, терміни їхнього 

виконання, виконавці, співвиконавці обстеження) залежить від технічного стану 

спорудження і від того діюче (існуюче) воно чи заново будується (дані про стан 

спорудження, що заново будується, готує проектна організація цього 

будівництва). 

 

2.1.2. Основні положення створення комплексів 

 

Створення комплексів ТЗІ це: 

1. Процес, пов'язаний з вивченням, дослідженням, конструктивними змінами 

і т.п. об'єкта, його елементів, оточення, що можуть бути можливим середовищем 

поширення носіїв ІзОД (складові частини технічних каналів витоку інформації).  

2. Збір вихідних даних та оформлення (узгодження й затвердження) 

необхідних документів: 

- протоколів, актів досліджень, вимірів технічних засобів, розпоряджень на 

експлуатацію технічних засобів, призначених для оброблення ІзОД; 

- переліку загроз для безпеки ІзОД (модель загроз); 

- результатів категорування на ОІД;  

- технічних завдань на розробку і впровадження заходів для ТЗІ і т.п. 

3. Прийняття рішень з ТЗІ, їх реалізація й оформлення (узгодження чи 

затвердження) необхідної документації, а саме: 
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- техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО), проектно-кошторисної, робочої, 

конструкторської, іншої документації; 

- програми і методики приймальних і атестаційних випробувань; 

- протоколів випробувань; 

- актів приймання й атестації комплексу. 

4. Оформлення документації для введення в експлуатацію ОІД з урахуванням 

вимог з ТЗІ: 

- технічного паспорта на комплекс ТЗІ і паспорта на кожне приміщення ОІД; 

- наказів, розпоряджень (на підставі позитивних результатів атестації), що 

дозволяють обробляти чи озвучувати, працювати з ІзОД (для АС готують окремі 

дозвільні документи). 

На ОІД досліджують складові комплексу, що можуть впливати на 

ефективність захищеності ІзОД і бути середовищем поширення носіїв ІзОД за 

межу контрольованої зони.  

Складовими комплексу захисту на ОІД можуть бути розміщені на ньому 

засоби оброблення ІзОД, засоби ТЗІ, інженерні комунікації, обладнання, системи 

зв’язку, радіофікації, телебачення, сигналізації, автоматизації, керування, 

заземлення, електро-, газо-, водопостачання (холодного, гарячого), опалення, 

вентиляції, кондиціонування повітря, водостоку, каналізації, технологічне 

обладнання, огороджувальні будівельні конструкції, світлопроникні отвори 

приміщень, будинків, споруд, салонів транспортних засобів тощо. 

Створення комплексу ТЗІ здійснюється як під час нового будівництва, так і 

при розширенні, реконструкції, капітальному ремонті, пристосуванні інженерно-

технічної споруди, де передбачається здійснювати діяльність, пов'язану з 

використанням ІзОД (далі – будівництво ОІД), у т.ч. під час створення АС. 

При будівництві ОІД повинні бути впроваджені відповідні організаційні та 

інженерно-технічні заходи для таких видів ІзОД:  

- мовної ІзОД, яка озвучується в приміщеннях ОІД, де можливе проведення 

нарад, показів із звуковим супроводженням кіно- і відеофільмів тощо, а також у 
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приміщеннях, де встановлені кінцеві пристрої систем спеціального зв’язку, засоби 

обчислювальної техніки тощо; 

- ІзОД, яка обробляється на ОІД технічними засобами (формування, 

збирання, введення, записування, накопичення, підсилення, перетворення, 

відтворення, зчитування, зберігання, копіювання, множення, знищення, 

реєстрація, приймання, отримання, передавання, відображення тощо); 

- виробничої ІзОД, що має місце при виробництві й експлуатації продукції 

спеціального призначення.  

Організаційні та інженерно-технічні заходи, що застосовуються при 

створенні комплексу захисту на ОІД, повинні відповідати вимогам нормативних 

документів з питань ТЗІ та містять: 

- архітектурно-будівельні заходи захисту; 

- інженерно-технічні заходи пасивного захисту інформації (оптичне, 

акустичне, електромагнітне, радіаційне екранування, технічні засоби із захистом, 

спеціальні засоби захисту інформації в телефонних та інших проводових лініях 

тощо); 

- технічні заходи активного захисту інформації (генератори 

віброакустичного, просторового акустичного та електромагнітного зашумлення, 

лінійного електромагнітного зашумлення). 

Як правило, в технічних рішеннях при створенні комплексу захисту на ОІД 

перевага повинна надаватися заходам пасивного захисту інформації.  

Засоби забезпечення ТЗІ загального призначення застосовують у складі 

комплексу на ОІД державних органів за наявності сертифіката відповідності 

системи УкрСЕПРО вимогам нормативних документів з питань ТЗІ чи 

позитивного експертного висновка державної експертизи у сфері ТЗІ. 

Застосування імпортних засобів можливо лише за умови відсутності вітчизняних 

аналогів, за наявності відповідних техніко-економічних обґрунтувань і у випадку 

їх сертифікації чи одержання позитивного експертного висновка. 
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2.1.3. Етапи створення комплексу ТЗІ на ОІД 

 

Створення комплексу ТЗІ на ОІД включає такі основні етапи: 

1 – передпроектні роботи; 

2 – розроблення та впровадження заходів з ТЗІ; 

3 – випробування комплексів захисту. 

 

На етапі виконання передпроектних робіт (1 етап): 

 організовують проведення обстеження ОІД;  

 організовують оформлення моделі загроз для ІзОД; 

 розробляють завдання на виконання робіт зі створення комплексу; 

 готують звіт про виконання передпроектних робіт; 

 розробляють технічні вимоги із захисту ІзОД чи ТЗ на виконання робіт 

зі створення комплексу.  

У ході обстеження необхідно: 

- провести аналіз умов функціонування ОІД, його розташування на 

підприємстві, в організації, дослідити інформаційні потоки і технологічні процеси 

обробки інформації, об'єкти захисту; 

- дослідити засоби забезпечення інформаційної діяльності, комунікації яких 

мають вихід за межі контрольованої зони (КЗ); 

- провести аналіз схем засобів і систем життєзабезпечення ОІД 

(електроживлення, заземлення, пожежна й охоронна сигналізація і т.д.), а також 

інженерних комунікацій і металоконструкцій; 

- визначити наявність і технічний стан засобів забезпечення ТЗІ; 

- виявити наявність транзитних, незадіяних комунікацій, заставних пристроїв 

в архітектурно-будівельних конструкціях, що можуть створювати технічні канали 

витоку інформації; 

- визначити технічні засоби і системи, застосування яких не обґрунтовано 

службовою чи виробничою необхідністю і які підлягають демонтажу; 
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- провести аналіз зведень, приведених в організаційних, проектних, інших 

документах, розроблених у частині ТЗІ для існуючих об'єктів.  

Звіт про виконання передпроектних робіт може містити: 

а) результати обстеження ОІД, оформлення моделі загроз, розробки завдань 

(технічних вимог); 

б) час і умови проведення категорування на ОІД, а саме встановлення 

категорій для кожного приміщення, де озвучується мовна ІзОД, кожного об'єкта 

обробки ІзОД технічними засобами і для інших об'єктів (порядок проведення 

категорування встановлюється діючими НД з питань ТЗІ); 

в) обґрунтування необхідності: 

- застосування інженерно-технічних заходів захисту (у т.ч. застосування 

засобів обробка ІзОД у захищеному виконанні); 

- залучення до виконання робіт суб'єктів господарської діяльності в галузі 

ТЗІ, проектно-дослідних, будівельно-монтажних організацій; 

- розробка проектно-кошторисної документації в частині ТЗІ; 

г) пропозиції про порядок подальшого виконання робіт зі створення 

комплексу, їхній склад, обсяг, виконавців і т.п.  

Під час підготовки звіту та прийняття рішень повинні бути враховані 

фінансові можливості замовника, особливості, обсяг і характер інформаційної 

(виробничої) діяльності, результати аналізу можливості здійснення загроз, 

співвідношення витрат на захист і наслідків здійснення загроз і т.п.  

Для комплексу ТЗІ, що буде створюватися під час нового будівництва, 

реконструкції інженерно-технічної споруди, повинно бути розроблено:  

- технічне завдання (ТЗ) на виконання робіт зі створення комплексу на ОІД, а 

також, у разі потреби, завдання на проектування заходів захисту відповідно до 

вимог ДБН А.2.2-2; 

- проектно-кошторисну документацію в частині ТЗІ відповідно до вимог 

ДБН.  
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Для особливо важливих ОІД ТЗ і результати атестації комплексу 

узгоджуються з Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і захисту 

інформації СБ України. 

        На етапі розробки і впровадження заходів щодо ТЗІ (2 етап): 

Розробляється “План заходів щодо захисту ІзОД на ОІД”. 

У "Плані заходів..." повинно бути зазначено: 

- роботи зі створення комплексу, перелік, зміст, терміни виконання, 

відповідальні, головні виконавці цих робіт; 

- перелік технічної документації, яку необхідно розробити (у т.ч. програма і 

методики іспитів, технічний паспорт на комплекс;  

- терміни придбання (закупівлі) технічних засобів забезпечення ТЗІ, іншого 

устаткування. 

Відповідно до затвердженого "Планом заходів..." чи з проектними рішеннями 

замовник організовує: 

- придбання (закупівлю) технічних засобів забезпечення ТЗІ та іншого 

устаткування; 

- впровадження на ОІД заходів з ТЗІ;  

- здійснення (у разі потреби) відповідних будівельних і монтажних робіт та 

післяопераційного технічного контролю їх виконання. 

На етапі випробування комплексів ТЗІ (3 етап): 

Комісія, що створює замовник здійснює приймання комплексу, а виконавець 

відповідно до затвердженої програми і методик іспитів проводить атестацію 

комплексу. При цьому аналізують і враховують вимоги акта категорування. 

Приймання комплексу може бути об’єднане з його атестацією. Атестацію 

комплексу здійснюють тільки ті виконавці робіт, що мають відповідну ліцензію 

чи дозвіл на проведення робіт з ТЗІ. Протоколи й акт атестації комплексу також 

враховуються при проведенні державної експертизи КСЗІ в АС. 

Після завершення атестації комплексу оформляється технічний паспорт на 

комплекс ТЗІ і готується наказ (розпорядження) керівника установи щодо 
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готовності ОІД до озвучення та (або) оброблення ІзОД технічними засобами (крім 

оброблення ІзОД в АС: дозвіл на обробку ІзОД в АС готується за результатами 

проведення державної експертизи КСЗІ в АС).  

Першочерговим завдання забезпечення належного рівня захисту інформації з 

обмеженим доступом (ІзОД), що циркулює на об’єкті інформаційної діяльності 

(ОІД) установи, є здійснення робіт зі створення комплексу захисту, під якими 

розуміється сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, які мають 

забезпечувати захист ІзОД від витоку технічними каналами та (або) від 

спеціального впливу.   

Найбільш інформативним та важливішим з точки зору обґрунтування 

подальших робіт зі створення комплексу захисту є етап обстеження на ОІД. 

На даний час нормативно-методичну основу робіт з обстеження на ОІД 

складає декілька нормативних документів системи ТЗІ другого класу нормативно-

правової бази: 

- ДСТУ 3396.1-96 “Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт”; 

- ДБН А.2.2-2-96 “Технічний захист інформації. Загальні вимоги до 

організації проектування і проектної документації для будівництва”; 

- ДБН А.2.2.3-2004 „Склад, порядок розроблення, погодження та 

затвердження проектної документації для будівництва”. 

Розвитком нормативного забезпечення з питань побудови комплексу захисту 

на ОІД, й, у тому числі, проведення обстеження, є розроблення та введення в дію 

двох базових НД ТЗІ: 

- НД ТЗІ “Технічний захист інформації на об’єкті інформаційної діяльності. 

Створення комплексу захисту. Основні положення”. 

- НД ТЗІ “Технічний захист інформації на об’єкті інформаційної діяльності. 

Створення комплексу захисту. Передпроектні роботи”. 
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2.2.1. Зміст та порядок обстеження на об’єкті інформаційної діяльності 

 

Під час обстеження: 

- проводиться аналіз умов функціонування ОІД, його особливостей 

розташування на  місцевості, розташування відносно меж контрольованої зони, 

інших приміщень установи та інших архітектурно-будівельних особливостей; 

- досліджуються передбачувані потоки ІзОД (з визначенням ступеня 

обмеження доступу до неї), процеси пов’язані з одержанням, використанням, 

поширенням, зберіганням інформації, технологічні процеси, види, характеристики 

ІзОД, для якої повинні бути впроваджені відповідні організаційні та інженерно-

технічні заходи захисту від витоку технічними каналами; 

- визначаються приміщення, де здійснюватиметься інформаційна діяльність, 

пов’язана з ІзОД; 

- вивчаються характеристики технічних засобів, що оброблятимуть ІзОД, та 

технічних засобів, які не використовуються безпосередньо для її оброблення, 

визначаються місця їх розташування на ОІД; 

- визначається можливість створення технічних каналів витоку ІзОД, що 

циркулюватиме на ОІД, інших загроз; 

- проводиться аналіз інженерних комунікацій, якими ОІД, з розташованими 

на ньому системами та засобами, буде пов’язаний із зовнішніми (для ОІД) 

засобами та системами (в тому числі лінії заземлення), окремо виявляються такі 

комунікації та металоконструкції, що виходитимуть за межі контрольованої зони; 

- виявляються транзитні, в тому числі незадіяні (повітряні, зовнішні та 

підземні) інженерні комунікації, що перетинатимуть простір ОІД і які були 

прокладені до створення ОІД (для опрацювання рекомендацій щодо вилучення чи 

доопрацювання); 

- уточнюються результати обстеження на ОІД шляхом проведення (за 

необхідності) інструментальних досліджень технічних засобів обробки 
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інформації, інших технічних засобів, комунікацій, при цьому орієнтуються на 

затверджену по установі межу контрольованої зони;  

- аналізується перелік засобів загального призначення з метою визначення 

можливості застосування таких технічних засобів, які мають властивості захисту 

інформації від витоку визначеними технічними каналами (засоби із захистом), а 

також засобів, що мають сертифікати відповідності системи УкрСЕПРО вимогам 

нормативних документів з питань ТЗІ або позитивні експертні висновки 

державної експертизи у сфері ТЗІ. 

 

2.2.2. Напрямки оптимізації робіт з обстеження на об’єкті інформаційної 

діяльності 

 

На сьогодні можливо виділити декілька напрямків оптимізації робіт з 

обстеження на ОІД установи: 

1. Застосування типового опитувача, який дозволяє значно скоротити час на 

проведення обстеження та забезпечити повноту цього обстеження. 

Набутий позитивний досвід супроводження обстеження на ОІД державних 

органів та побудови моделей загроз на цих ОІД свідчить, що для ефективного 

дослідження ОІД та визначення повного переліку можливих технічних каналів 

витоку інформації доцільно розробити та застосовувати типові опитувачі або 

стандартні анкети опитування.  

При цьому типовий опитувач (анкета) повинен містити перелік питань або 

положень, які дозволяють провести повний факторний аналіз ОІД і в подальшому 

застосувати експертні методи для отримання кількісних оцінок. Зміст опитувача 

для різних типів об’єктів може відрізнятися, але всі ОІД установи мають кінцевий 

набір ознак, аналіз яких дозволяє провести повний аналіз фактично будь-якого 

об’єкта. Тому застосування типового опитувача для проведення робіт з 

обстеження об’єкта у багатьох випадках є актуальним, передусім у випадках, коли 

мова йде про необхідність обстеження значної кількості однотипних ОІД 
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установи, або необхідністю періодичного (планового) обстеження одного й того ж 

ОІД, пов’язаного зі зміною умов функціонування. 

2. Складання та затвердження програми обстеження на ОІД, яка повинна 

містити:  

- повну назву установи-замовника та структурних підрозділів-заявників 

створення комплексу захисту;  

- позначення ОІД;  

- підстави для проведення обстеження (рішення керівника установи про 

проведення робіт із створення комплексу захисту);  

- перелік, обсяги робіт, терміни їх виконання;  

- найменування підрозділів, виконавців, співвиконавців обстеження.  

При цьому до складу комісії, яка проводитиме обстеження, включають 

фахівців з ТЗІ, організації безпеки інформації в установі та інших посадових осіб 

на розсуд керівника установи.  

3. Застосування експертних систем та інших спеціалізованих програмних 

засобів, які дозволяють забезпечити автоматизацію процесу дослідження будь-

якого ОІД, оцінити можливі загрози ІзОД від витоку технічними каналами та 

видати обґрунтовані рекомендації із захисту. 

 

  2.2.3. Орієнтовний зміст акта обстеження 

 

Акт обстеження розробляється для кожного ОІД, який проектується, 

планується для введення в експлуатацію, експлуатується чи модернізується, 

силами призначеної наказом керівника установи комісії, до складу якої повинні 

входити фахівці штатного (позаштатного) підрозділу ТЗІ або відповідальні 

співробітники, а також представники інженерно-експлуатаційних служб установи. 

За необхідності, для розроблення Акта обстеження можуть залучатися інші 

компетентні у сфері ТЗІ спеціалісти організації. 
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За рішенням керівника установи для проведення обстеження та розроблення 

Акта обстеження також можуть залучатися суб’єкти господарювання, які мають 

ліцензію ДСТСЗІ СБ України на провадження відповідних видів робіт у сфері ТЗІ.  

Розроблення Акта обстеження здійснюється після закінчення всіх робіт з 

обстеження ОІД відповідно до вимог розділу 4 ДСТУ 3396.1. Результати 

обстеження враховуються при побудові моделі загроз для ІзОД, що циркулює на 

ОІД, від витоку технічними каналами.  

Під час розроблення Акта обстеження слід вживати терміни, визначення, 

позначення та скорочення, які встановлені чинними нормативними документами. 

Вихідними даними для розроблення Акта обстеження ОІД установи є: 

-  матеріали (акти) попередніх обстежень; 

-  матеріали попередніх інструментальних перевірок ОІД на наявність 

технічних каналів витоку інформації (наявність таких матеріалів дозволить 

оптимізувати подальші роботи на ОІД та скоротити матеріальні витрати на заходи 

з проектування комплексу);  

-  генеральний та ситуаційний плани  об’єкта (у разі відсутності цих планів в 

установі вони розробляються під час проведення обстеження із залученням 

інженерно-експлуатаційних служб установи); 

-  план-схема контрольованої зони ОІД та оточуючих забудов; 

-  інженерно-будівельна, проектна документація на ОІД та комплекси 

(засоби) захисту інформації на ньому; 

-  матеріали (акти) щодо перевірок, вимірів і контролю за станом систем 

заземлення та електроживлення; 

-  результати роботи комісії з обстеження ОІД: результати візуального 

обстеження місця розташування приміщень та оточення ОІД, інженерного аналізу 

комунікацій (трас проходження систем електроживлення та заземлення, ліній 

зв’язку, систем життєзабезпечення тощо), конструкцій та інтер’єру приміщень 

ОІД щодо можливості утворення технічних каналів витоку інформації тощо. 
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-  перелік нормативних документів системи ТЗІ, наявних в установі для 

нормативно-методичного забезпечення заходів захисту на ОІД. 

Акт обстеження на ОІД затверджує керівник установи-замовника.  

За необхідності до акта обстеження долучають висновок щодо отримання 

даних про можливі місця розміщення засобів технічної розвідки (стаціонарних 

або автономних автоматичних), що можуть використовуватися для організації 

тривалого перехоплення ІзОД, а також висновок щодо необхідності розроблення 

нової або уточнення затвердженої в установі моделі загроз для ІзОД. 

 

2.3. Порядок створення комплексу технічного захисту інформації  

 

Для об’єктів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ), на яких циркулює 

інформація, що становить державну таємницю є обов’язковим створення та 

атестація КТЗІ, який має забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом 

від витоку технічними каналами, а саме каналам побічних електромагнітних 

випромінювань та наведень. Комплекс технічного захисту інформації – 

сукупність організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів, 

призначених для захисту від витоку інформації з обмеженим доступом 

технічними каналами на об’єктах інформаційної діяльності [16]. Створення та 

випробування КТЗІ здійснюється відповідно до положень НД ТЗІ 1.1- 005-07, НД 

ТЗІ 1.6-003-04, НД ТЗІ 3.1-001-07, НД ТЗІ 3.3-001-07, НД ТЗІ 2.1-002-07 [16…20]. 

Для визначення необхідних заходів захисту інформації від витоку технічними 

каналами про- водиться спеціальне дослідження персональної електронно-

обчислювальної машини по каналах ПЕМВН, при якому визначаються можливі 

ка- нали витоку інформації. За результатами спеціального дослідження 

приймається рішення про необхідність встановлення активних та/або пасивних 

засобів захисту. Після цього проводиться оцінка захищеності ІзОД від витоку 

технічними каналами на об’єкті ЕОТ (атестація комплексу ТЗІ). Порядок 
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виконання робіт та нормативне забезпечення питань створення КТЗІ на ОІД 

схематично відображено на рис. 2 

 

 

Рис. 2.2.. Порядок виконання робіт створення КТЗІ на ОІД 

 

Висновки до другого розділу  

 

Встановленно, що під час створення КСЗІ в ІТС необхідно дотримуватися певних 

методологічних принципів проведення досліджень, проектування, експлуатації і 

розвитку таких систем відповідно до вимог законодавства України. Порядок 

створення КСЗІ є обов’язковим для всіх суб’єктів системи ТЗІ в Україні 

незалежно від їхньої організаційно-правової форми та форми власності, в ІТС 

яких обробляється інформація, яка є власністю держави. Представлено порядок та 

етапи створення КСЗІ в ІТС і посилання на діючі нормативні документи, 

визначено обсяг, зміст, етапності, основні завдання та порядок виконання робіт 

кожного етапу, визначено якими результатами вони повинні закінчуватися. 
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО 

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ 

ЗАХИСТУ НА ОБ’ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Рекомендації до змісту технічного завдання і пропозиції формування 

змісту  

 

Роботи з розроблення технічного завдання здійснюються після проведення 

обстеження та формування моделі загроз для інформації на об’єкті інформаційної 

діяльності (ОІД).  

Технічне завдання (ТЗ) на виконання робіт зі створення комплексу захисту на 

ОІД може містити такі розділи і підрозділи: 

1) Загальні відомості: 

- короткий опис об’єкта інформаційної діяльності; 

- підстави для виконання робіт; 

- мета проведення робіт та головні завдання; 

- замовник; 

- виконавці робіт; 

- терміни виконання робіт. 

2) Вихідні дані для виконання робіт. 

3) Технічні вимоги до комплексу захисту: 

- загальні вимоги; 

- вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливів; 

- вимоги з безпеки експлуатації; 

- вимоги до метрологічного забезпечення; 

- вимоги щодо забезпечення охорони державної таємниці; 

- вимоги щодо технічного забезпечення виконання робіт; 

- вимоги щодо забезпечення безпеки при виконанні робіт; 
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- інші вимоги. 

4) Вимоги до документації.  

5) Етапи виконання робіт та порядок їх приймання. 

Під час оформлення ТЗ залежно від складності, призначення та особливостей 

комплексу захисту допускається уточнювати зміст його розділів, підрозділів, 

оформляти їх у вигляді додатків, вводити нові, виключати чи об’єднувати розділи, 

підрозділи. 

У розділі “Загальні відомості” вказуються позначення, призначення, 

дислокація ОІД (інженерно-технічна споруда, її частина або декілька споруд), де 

здійснюється адміністративна, фінансово-економічна, науково-технічна та інша 

виробнича діяльність, що пов’язана з інформацією з обмеженим доступом (ІзОД).  

Метою проведення робіт є розроблення і впровадження комплексу захисту на 

ОІД, при цьому завданнями можуть бути: 

- проведення інструментальних досліджень; 

- вибір і обґрунтування технічних рішень (заходів) з ТЗІ; 

- розроблення проектно-кошторисної документації; 

- впровадження заходів і приймання робіт з ТЗІ; 

- атестація комплексу захисту. 

Виконавці робіт - це установи, організації, підприємства, що мають 

відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у галузі ТЗІ, дозвіл 

на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, відповідні 

виробничі ліцензії і дозволи на виконання проектних, будівельних і монтажних 

робіт. 

Вихідними даними для розроблення і впровадження комплексу захисту 

можуть бути: 

1) Матеріали обстеження ОІД: 

- перелік технічних засобів, що обробляють ІзОД, інших технічних засобів; 

- види ІзОД, що підлягає технічному захисту (мовна ІзОД, інформація, що 

обробляється технічними засобами), грифи обмеження доступу до неї; 
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- дані про генеральний та ситуаційний плани; 

- архітектурно-будівельні дані, дані про схеми систем опалення, вентиляції, 

електроживлення, інших систем життєзабезпечення, елементи інтер’єру, 

комунікації, в т.ч. що виходять за межі контрольованої зони (КЗ); 

2) Витяг із приписів на експлуатацію технічних засобів, що оброблятимуть 

ІзОД. 

3) Витяг із затвердженої моделі загроз для ІзОД, в т.ч. що стосується даних 

про можливі місця розміщення засобів технічної розвідки (стаціонарних або 

автономних автоматичних), що можуть використовуватися для організації 

тривалого перехоплення оброблюваної ІзОД, а також найменших відстаней від 

технічних засобів, що оброблятимуть ІзОД, до межі контрольованої зони (КЗ), 

можливі технічні канали витоку ІзОД тощо. 

4) План-схеми або опис затвердженої КЗ. 

 

3.1.1. Технічні вимоги до комплексу захисту 

 

У розділі “Загальні вимоги” можуть вказуватися такі відомості:  

1) Розроблення (проектування) комплексу захисту необхідно виконувати з 

урахуванням вимог основних нормативно-правових актів і нормативних 

документів з питань ТЗІ, а також згідно з категоріями приміщень, де озвучується 

ІзОД, об`єктів оброблення ІзОД технічними засобами та інших об`єктів, порядок 

яких встановлено нормативними документами з питань ТЗІ. 

2) Технічні рішення з ТЗІ повинні реалізовуватися з мінімальними витратами 

для досягнення необхідного рівня захищеності інформації. 

3) Під час розроблення комплексу захисту використовувати: 

- засоби із захистом інформації, захищену техніку, засоби ТЗІ в телефонних, 

інших провідних лініях, інші засоби пасивного захисту інформації; 
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- засоби активного захисту інформації (генератори віброакустичного, 

просторового акустичного та електромагнітного зашумлення, генератори 

лінійного електромагнітного зашумлення). 

Засоби захисту застосовуються за наявності сертифіката відповідності 

вимогам нормативних документів з питань ТЗІ або відповідного експертного 

висновка. Застосування імпортних засобів можливе лише за умови відсутності 

вітчизняних аналогів, за наявності відповідних техніко-економічних обґрунтувань 

та у разі їх сертифікації або одержання позитивного експертного висновка; 

4) Комплекс захисту повинен забезпечувати захист інформації з урахуванням 

функціонування діючих інформаційних систем та засобів життєзабезпечення 

(вказати конкретні системи):  

- систем спеціального зв'язку; 

- автоматизованих систем; 

- систем відкритого (міського та внутрішнього) телефонного зв'язку; 

- радіотрансляційної мережі; 

- системи кабельного телебачення; 

- систем охоронної і пожежної сигналізації; 

- систем електроживлення обладнання, освітлення приміщень, заземлення; 

- систем опалення, вентиляції, кондиціювання; 

- інших систем і комунікацій життєзабезпечення (за наявності). 

5) Контур заземлення повинен розташовуватись у межах КЗ. 

6) Для запобігання витоку ІзОД оптичним каналом необхідно передбачити 

перекриття візуального доступу до ОІД. 

7) Для запобігання витоку мовної інформації акустичним та віброакустичним 

каналами передбачити підвищення звукоізоляції архітектурно-будівельних 

елементів конструкцій, за необхідності передбачити застосування пристроїв 

акустичного зашумлення. 
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8) Для запобігання витоку мовної інформації лазерним акустичним каналом 

(окрім встановлення оптичних екранів) передбачити, за необхідності, 

застосування пристроїв зашумлення. 

9) Конструкції дверей (тамбурів), вікон, інших огороджувальних будівельних 

конструкцій приміщень повинні забезпечувати виключення можливості 

випадкового прослуховування (без застосування технічних засобів розвідки) 

ІзОД, що озвучується. 

10) Передбачити захист ІзОД від витоку каналами побічних 

електромагнітних випромінювань і наводів. 

11) Комунікації, металеві конструкції, що незадіяні для забезпечення 

функціонування на ОІД, або призначення яких невідомо, повинні бути 

демонтовані або заземлені. 

12) Передбачити в межах ОІД спеціальні ніші для встановлення засобів ТЗІ. 

13) Під час проведення робіт на ОІД (будівельні та монтажно-

налагоджувальні роботи, встановлення на об'єкті технічних засобів 

технологічного призначення, засобів життєзабезпечення, засобів оргтехніки, 

елементів інтер'єру, меблів), а також під час його експлуатації мають 

здійснюватися організаційно-технічні заходи щодо недопущення встановлення 

закладних пристроїв несанкціонованого одержання інформації. 

14) Передбачати заходи щодо взаємодії з іншими комплексами (системами) 

інформаційної безпеки об’єкта. 

15) Атестацію комплексу захисту провести згідно з вимогами нормативних 

документів з питань ТЗІ. 

Розділ “Вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливів”: 

Комплекс захисту повинен зберігати працездатність в таких умовах: 

- температура зовнішнього середовища 10 – 40°С; 

- вологість повітря 45 – 85% при температурі 35°С; 

- атмосферний тиск 86 –106 кПа; 

- інші вимоги. 
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        Розділ “Вимоги з безпеки експлуатації”: 

Обладнання та складові частини комплексу захисту виконати згідно з 

вимогами чинних в Україні нормативних документів щодо забезпечення безпеки 

обслуговуючого персоналу (навести посилання на ГОСТ, ДСТУ тощо). 

Розділ “Вимоги до метрологічного забезпечення”: 

Методи вимірювань повинні відповідати нормативним документам 

Держстандарту України. Вимірювальна апаратура, що використовується при 

проведенні робіт з ТЗІ, повинна бути повірена відповідними метрологічними 

службами. 

Розділ “Вимоги щодо забезпечення охорони державної таємниці”: 

Забезпечення режиму при виконанні робіт повинно відповідати вимогам 

Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативних актів України, 

які стосуються питань забезпечення охорони державної таємниці.  

Розділ “Вимоги щодо технічного забезпечення виконання робіт”: 

Роботи проводяться виконавцем із застосуванням власної матеріально-

технічної бази, необхідної для виконання робіт. 

Розділ “Вимоги щодо забезпечення безпеки при виконанні робіт”:  

Виконавець несе повну відповідальність за виконання вимог техніки безпеки, 

охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт. 

 

3.1.2. Вимоги до документації та етапи виконання робіт  

 

Склад технічної документації:   

- проектна документація на закладні конструкції для монтажу засобів ТЗІ, 

засобів зв'язку, комп'ютерних мереж, телекомунікаційних систем, мереж 

електроживлення основних та допоміжних технічних засобів і електроосвітлення 

тощо; 

- план розміщення засобів захисту; 

- загальні та монтажні схеми комплексу захисту; 
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- рекомендації щодо забезпечення пасивними заходами захисту ІзОД від 

витоку технічними каналами; 

- документація на систему інженерно-технічного забезпечення приміщень та 

технічних засобів (з вимогами ТЗІ); 

- завдання на розробку (коригування) архітектурно-будівельної частини та 

інженерно-технічного забезпечення та загальну пояснювальну записки "Заходи 

ТЗІ";  

- кошторис на впровадження комплексу захисту;  

- порядок встановлення і монтажу засобів захисту; 

- програма і методики приймальних (атестаційних) випробувань комплексу 

захисту; 

- технічний опис, інструкції з експлуатації комплексу захисту, технічний 

паспорт на комплекс захисту, паспорт на приміщення ОІД. 

Вимоги до розробки документації можуть уточнюватись і доповнюватись за 

погодженням між замовником і виконавцем робіт. 

Розділ повинен містити етапи виконання робіт. узгоджені з встановленими 

чинними нормативними документами з питань ТЗІ етапами створення комплексу 

захисту, терміни виконання робіт, порядок їх приймання, за необхідності, порядок 

авторського нагляду під час розроблення технічної документації та здійснення 

будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт (можливе посилання на 

календарні графіки щодо виконання робіт). 

 

3.2. Розробка комплексної системи захисту інформації об’єкта  

    

3.2.1. Опис приміщення і контрольованої зони 

  

Призначення приміщення 

 Об'єктом захисту  є приміщення № 1 – приміщення в якому обробляється 

секретна інформація. У цьому приміщенні секретна інформація обробляється, 
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використовується і знищується. Вона розташовується на сервері корпоративної 

мережі. Дана комерційна інформація обробляється за допомогою офісних 

додатків, відомчого прикладного програмного забезпечення з використанням 

систем управління базами даних і службових утиліт. 

  Будівля, в якій знаходиться об’єкт захисту, розташована в центрі міста, 

перед будинком розміщена вулиця, по якій проходить рух транспорту і пішоходів. 

З правого та лівого боку будинку знаходяться відкриті площадки для відпочинку. 

За будинком розміщена стоянка автомобілів працівників, яка є під охороною. 

Приміщення захисту розміщене на 1 поверсі будинку, який має один вихід. 

План-схема поверху на якому розміщене приміщення 

Даний офісний комплекс є шестиповерховою будівлею, яка містить 32 

приміщення. Приміщення №1 розташоване на другому поверсі. 

 

Приміщення № 9

Приміщення № 15Приміщення № 16

Приміщення № 10 Приміщення № 11 Приміщення № 12

Приміщення № 14 Приміщення № 13

 

Рис.3.1. План поверху, приміщення №14 
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пожежний сповіщувач

датчик відкриття вікон та дверей

сенсор руху

датчик розбиття скла

монітор

системний блок

маніпулятор миша

клавіатура

проектор

телевізор

телефон

система опалення

багато функціональний пристрій

 

Рис. 3.2. План-схема приміщення 

 

Контрольована зона  -  територія,  на  якій  унеможливлюється 

несанкціоноване перебування сторонніх осіб.  

Таблиця 3.1. 

Контрольована зона 

Поверх К3 (м) 

1 250 

2 100 

3 50 

4 45 

5 40 

6 35 

Згідно з нормативними документами спеціалізовані об'єкти поділяються на 

універсальні об'єкти, які в свою чергу поділяться на три категорії. Згідно вимог, 

повинна забезпечуватисяконтрольована зона наступних розмірів:  

- першій категорії об'єкту, потрібно від 100 до 250 метрів 

контрольованої зони;  

- другій категорії об'єкту, потрібно від 45 до 50 метрів контрольованої 

зони;  
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- третій категорії об'єкту потрібно від 30 до 40 метрів контрольованої 

зони. 

Об’єкт першої категорії – це будинок (приміщення) де циркулює 

(обробляється, передається чи зберігається) інформація яка відноситься до грифу 

«цілком таємно». 

Для нашого об’єкту захисту контрольована зона становить 100м. Отже 

об’єкт  відноситься до першої категорії. 

 

3.2.2. Опис рівнів захисту приміщення  

 

Інформація може бути загальнодоступною чи доступною тільки 

обмеженому колу людей. Питання захисту інформаційних систем актуальний 

тільки тоді, коли існуючі файли не призначаються для загального огляду. Існують 

різні захисні рівні інформаційних систем.  

В залежності від загрози постає завдання щодо диференціації як різних 

рівнів загроз, так і різних рівнів захисту. Розрізняють наступні рівні захисту: 

- законодавчий (нормативно-правовий);  

- адміністративний (організаційний, накази та інші дії керівництва 

організацій, пов'язаних з інформаційними системами, що 

захищаються);  

- процедурний (заходи безпеки, орієнтовані на людей);  

- програмно-технічний (інженерно-технічний, апаратний, програмний).  

Законодавчий рівень 

Для створення правового захисту підприємства, організації, установи, 

необхідно організувати юридично закріплені правові взаємовідносини між 

державою та підприємством, щодо правомірності використання інформаційної 

безпеки, між підприємством та персоналом щодо обов’язковості дотримання 

порядку захисту інформаційних ресурсів. 
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Для здійснення захисту на даному рівні керуватимемося такими законами і 

нормативно-правовими актами, як: 

- Конституція України; 

- Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992 № 2657-XII  

Стаття 7. Охорона права на інформацію  

Стаття 11. Інформація про фізичну особу (ч.2) 

Стаття 20. Доступ до інформації  

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом 

Стаття 20. Доступ до інформації  

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом 

- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» вiд 05.07.1994 № 80/94-ВР; 

Стаття 4. Доступ до інформації в системі  

Стаття 8. Умови обробки інформації в системі 

Стаття 9. Забезпечення захисту інформації в системі 

Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

інформації в системах  

- НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення 

комплексної системи захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційній системі; 

- Державний стандарт України Захист інформації. Технічний захист 

інформації. Порядок проведення робіт. ДСТУ 3396.1-96. 

Адміністративний рівень 

На адміністративному рівні режим інформаційної безпеки в  системах за-

безпечується політикою безпеки організації, в якій сформульовані цілі у сфері 

інформаційної безпеки і способи їхнього досягнення. 

На даному рівні можливий витік інформації через персонал. Тому я 

пропоную використати такі підходи, щодо забезпечення безпеки на даному рівні: 

- спеціальний відбір працівників; 
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- проведення тренінгів з питань безпеки; 

- надання додаткових пільг персоналу (премії, відпустки, заохочення і 

ін..); 

- контроль і аудит. 

Процедурний рівень 

Режим інформаційної безпеки в  системах на процедурному рівні 

забезпечується шляхом розробки і виконання розділів інструкцій для персоналу, 

присвячених інформаційній безпеці, а також заходами фізичного захисту. На 

процедурномурівні вживаються заходи, що реалізуються людьми. Серед них 

можна виділити наступні групи процедурних заходів:  

- управління персоналом; 

- фізичний захист; 

- підтримання роботоздатності; 

- реагування на порушення режиму безпеки; 

- планування реанімаційних робіт. 

Програмно-технічний рівень 

На програмно-технічному рівні інформаційна безпека забезпечується 

вживанням апробованих і сертифікованих рішень, стандартного набору 

контрзаходів: резервного копіювання, антивірусного і парольного захисту, 

міжмережевих екранів, шифрування даних і т.д. 

Програмно-технічний рівень можна поділити на підрівні: 

- Інженерно-технічний захист  

- Апаратний захист  

- Програмний захист 

 

3.2.3. Види витоку інформації та їх опис 

 

Витік інформації – це навмисні чи необережні дії, які призвели до 

ознайомлення осіб із конфіденційною інформацією. 
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Види витоку інформації: 

- акустичний контроль приміщення; 

- прослуховування телефонних ліній; 

- перехват комп'ютерної інформації; 

- прихована фото- та відеозйомка; 

- візуальний нагляд; 

- підкуп працівників; 

 - підкуп родичів працівників; 

 - прийом паразитних електромагнітних випромінювань. 

Акустичний контроль приміщення можливий за допомогою: 

- мікрофону, з виводом сигналу по кабелю; 

- диктофону; 

- стетоскопу; 

- радіомікрофону; 

- телефонної лінії; 

- лазерного зняття інформації із віконного скла. 

Прослуховування телефонних ліній 

Телефонна лінія використовується не тільки для прослуховування 

телефонних розмов, але і для прослуховування офісу (при цьому трубка лежить на 

телефонному апараті). Для цього використовується мікрофонний ефект, 

високочастотне нав'язування, системи "телемонітор", "телефонне вухо" та інші. 

Деякі системи дозволяють прослуховувати будь-яке приміщення, через котре 

проходить телефонний кабель, навіть з іншої держави. 

Перехват комп'ютерної інформації 

Зняття інформації з комп'ютера можливе за допомогою: 

- "хакерського" мистецтва; 

- прихованої камери; 
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- спеціального радіоприймача, котрий приймає паразитні 

випромінювання комп'ютеру (як правило - монітору) із наступним 

детектуванням корисної інформації. 

Паразитні випромінювання 

Електромагнітні поля, створені витоком електромагнітної енергії через 

щілини в екранувальних обшивках установок або їх блоків (елементів), а також 

передавальними антенами. 

План-схема моделі поведінки уявного злочинця 

Порушник –це особа, яка помилково, внаслідок необізнаності, 

цілеспрямовано, за злим умислом або без нього, використовуючи різні 

можливості, методи та засоби здійснила спробу виконати операції, які призвели 

або можуть призвести до порушення властивостей інформації, що визначені 

політикою безпеки. 

Модель порушника відображає його практичні та потенційні можливості,  

знання, час та місце можливої дії тощо. 

Можливі внутрішні порушники : 

- кінцеві користувачі (оператори системи); персонал;(перший рівень) 

- особи, що обслуговують технічних засобів (третій рівень); 

- співробітники відділу розробки і супроводження програмного 

забезпечення (четвертий рівень); 

- співробітники служби безпеки АС (перший рівень); 

- керівники різних рівнів (перший рівень). 

Можливі зовнішні порушники (сторонні особи): 

- технічний персонал, обслуговуючий будівлю (перший рівень); 

- клієнти (перший рівень); 

- представники організацій-конкурентів (другий рівень); 

- відвідувачі запрошені з будь-якого приводу (другий рівень). 

Порушники класифікуються за рівнем можливостей, що надаються їм 

штатними засобами КС. Виділяються чотири рівні цих можливостей. 
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Класифікація є ієрархічною, тобто кожний наступний рівень включає в себе 

функціональні можливості попереднього: 

 Перший рівень визначає найнижчий рівень можливостей проведення 

діалогу з КС - можливість запуску фіксованого набору завдань (програм), що 

реалізують заздалегідь передбачені функції обробки інформації; 

 Другий рівень визначається можливістю створення і запуску власних 

програм з новими функціями обробки інформації; 

Третій рівень визначається можливістю управління функціонуванням КС, 

тобто впливом на базове програмне забезпечення системи і на склад і 

конфігурацію її устаткування; 

Четвертий рівень визначається всім обсягом можливостей осіб, що 

здійснюють проектування, реалізацію і ремонт апаратних компонентів КС, аж до 

включення до складу КС власних засобів з новими функціями обробки 

інформації. 

Порушник може здійснювати несанкціонований доступ до інформації або 

під час роботи автоматизованої системи, або в період неактивності 

автоматизованої системи, або ж суміщаючи робочий і не робочий час. 

У КСЗІ на виділеному об’єкті передбачаються, розглядаються і 

розробляються усі чотири рівні порушників. 

 

3.2.4 Захист виділеного об’єкту 

 

Захист інформації — сукупність методів і засобів, що забезпечують 

цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз 

природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання 

шкоди власникам і користувачам інформації. 

У боротьбі із загрозами система безпеки застосовує різноманітні засоби та 

прийоми: 

- виявлення 
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- знищення 

- відбиття 

- локалізація 

- запобігання 

- нейтралізація 

- попередження 

Основні принципи реалізації програмно-технічних засобів: 

Основними завданнями засобів захисту є ізоляція об'єктів КС всередині 

сфери керування, перевірка всіх запитів доступу до об'єктів і реєстрація запитів і 

результатів їх перевірки і/або виконання.  

Реалізація механізмів може бути абсолютно різною. Для реалізації функцій 

захисту можуть використовуватись програмні або апаратні засоби, 

криптографічні перетворення, різні методи перевірки повноважень і т. ін. Вибір 

методів і механізмів практично завжди залишається за розробником. Єдиною 

вимогою залишається те, щоб функції захисту були реалізовані відповідно до 

декларованої політики безпеки і вимог гарантій.  

Для реалізації певних послуг можуть використовуватись засоби 

криптографічного захисту. Криптографічні перетворення можуть 

використовуватись безпосередньо для захисту певної інформації (наприклад, при 

реалізації послуг конфіденційності) або підтримувати реалізацію послуги 

(наприклад, при реалізації послуги iдентифікації і автентифікації).  

Технічне оснащення об’єкта засобами охоронної сигналізації 

Першим рубіжем блокуються будівельні конструкції периметрів об’єктів 

(віконні й дверні прорізи, люки, вентиляційні канали, теплові вводи, некапітальні 

стіни й інші елементи будинків, доступні для несанкціонованого проникнення).  

  Другим рубіжем блокуються внутрішні об’єми й площі приміщень.       

Третім рубіжем захищаються локальні об’єкти й матеріальні цінності. За 

бажанням замовника додатково на об’єкті можуть установлюватися засоби, так 

званої, тривожної й пожежної сигналізації. 



65 

 

 

 

    У якості додаткових рубежів захисту встановлюються системи 

телеспостереження й контролю доступу на об’єктах. 

Для екстреного виклику мобільних груп реагування на об’єктах 

установлюються кнопки тривожної сигналізації. На їхні спрацювання мобільні 

групи служб охорони реагують у першу чергу. Кнопки тривожної сигналізації 

встановлюються приховано, при їхній установці повинен бути виключений 

фактор випадкового натискання. Передача тривожного повідомлення проводиться 

по індивідуальних телефонних лініях, лініях безпосереднього зв’язку, через 

апаратуру ущільнення по задіяних телефонних лініях, через всесвітню мережу 

"Internet” або за допомогою радіоканалу. 

 

Рис. 3.3. Пристрій захисту аналогових телефонних ліній  МП-1А 

 

Пристрій захисту МП-1А призначений для виключення витоку інформації 

через абонентську лінію аналогових АТС в режимі очікування виклику. У ньому 

одночасно використовуються як пасивні засоби захисту, так і активні засоби 

захисту. Пристрій містить генератор шуму, нелінійні ланцюги і вузол придушення 

сигналів малого рівня, за допомогою яких забезпечується введення шумового 

сигналу в абонентську лінію, загасання сигналу малого рівня від телефонного 

апарата у бік абонентської лінії та захист інформації від витоку при активних 

методах впливу в режимі очікування дзвінка. 

Використовується для встановлення на стіни, стелі, підлоги та системи 

опалення, з метою захисту віброакустичних каналів витоку інформації. 

Є технічним засобом активного захисту інформації об'єктів 1 категорії, що 

створює маскуючий сигнал в колах електроживлення. 
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Рисунок. 3.4. Вібровипромінювач ВИ4 

 

Призначений для захисту інформації, що обробляється засобами оргтехніки, 

від витоку в мережі електроживлення,а також для придушення пристроїв 

несанкціонованого знімання інформації, що використовують в якості носія  

ланцюга електроживлення 220 В. 

 

 

Рисунок. 3.5. Кодова клавіатура Viatec DH16A-20DT 

 

Анти вандальна кодова клавіатура, управління електрозамками всіх типів, 

управління системами безпеки, вбудований зчитувач ідентифікаторів EM-Marine 

(125 кГц),2 незалежних релейних виходу,(організація 2-хзонпроходу: зона 1-до 

1000комбінаційпароляікарток, зона2 -до 10паролівабокарток). 
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Рисунок.3.6. IP-відеокамера D-LinkDCS-6112 

 

 

 

Рисунок.3.7. Точка доступу Cisco WAP4410N-G5 

 

Точка доступу може працювати як самостійний пристрій, так і у складі 

бездротової мережі під управлінням контролера бездротової мережі. 

 

 

 

Рисунок.3.8. Сенсор розбиття скла TX-3GS 
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Рисунок.3.9. Сенсорвідкриття дверей/вікна М-401 

 

Безпроводовий датчик відкриття дверей/вікон М-401 призначений для 

детектування відкриття дверей, вікон, люків, комор і ін. 

 

 

Рисунок. 3.10. Сенсор руху Страж П-306 

 

Датчик руху П-306 призначений для відстеження руху людини в 

приміщенні, що охороняється. Принцип дії датчика заснований на визначенні 

інфрачервоного (ІЧ) випромінювання. 

З метою підвищення ступеня захищеності інформації необхідно: 

- обмежити можливості несанкціонованого виведення інформації 

користувачами на зовнішні носії (лазерні накопичувачі CD-RW, USB-

Flash) і на друк; 
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- обмежити кількість або виключити використання локальних 

принтерів, призначити відповідальних за друк документів на 

мережевих принтерах; 

- виключити доступ користувачів до ресурсів інших користувачів, як на 

запис, так і на читання; 

- Обмін інформацією між користувачами здійснювати через загальні 

ресурси на серверах. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Досліджено комплексну систему захисту інформації,що представляє  

сукупність організаційних і технічних заходів, апаратних і програмних засобів, 

які забезпечують захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.  

Здійснено комплексний захист приміщення, в якому обробляється секретна 

інформація. 

Для захисту приміщення використано комплексний підхід, що поєднує в собі 

заходи чотирьох рівнів: законодавчого, адміністративного, процедурного і  

програмно-технічного. Важливим документом запропоновано поєднання 

активних і пасивних методів захисту, оскільки такий підхід найповніше 

забезпечує захист об’єкта. 
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ВИСНОВКИ 

 

В магістерській роботі досягнуто таких науково технічних результатів: під 

час створення КСЗІ в ІТС необхідно дотримуватися певних методологічних 

принципів проведення досліджень, проектування, експлуатації і розвитку таких 

систем відповідно до вимог законодавства України. Порядок створення КСЗІ є 

обов’язковим для всіх суб’єктів системи ТЗІ в Україні незалежно від їхньої 

організаційно-правової форми та форми власності, в ІТС яких обробляється 

інформація, яка є власністю держави. Таким чином, у данному розділі наведено 

порядок та етапи створення КСЗІ в ІТС і посилання на діючі нормативні 

документи, визначений обсяг і зміст робіт, етапності робіт, основні завдання та 

порядок виконання робіт кожного етапу та якими результатами вони повинні 

закінчуватися. 

Головною метою створення КСЗІ є досягнення максимальної ефективності 

захисту за рахунок одночасного використання всіх необхідних ресурсів, методів і 

засобів, що виключають несанкціонований доступ до інформації, та створення 

умов обробки інформації відповідно до чинних нормативно-правових актів 

України у сфері захисту інформації: Закон України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про доступ до публічної 

інформації» та «Про захист персональних даних». 

Практична значимість магістерської роботи полягає в тім, що її матеріали і 

результати можуть бути використані при проектуванні комплексної системи 

інформаційної безпеки типового об’єкту інформаційної діяльності та вибору 

засобів для її комплектування.  
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