МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 4
Кафедра кібербезпеки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з дисципліни «Організаційне забезпечення технічного захисту

інформації»
за темою: «Впровадження, визначення якості і управління системою
захисту інформації»
Галузь знань

1701 "Інформаційна безпека"

Напрям підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації"
Ступень вищої освіти

бакалавр

Харків
2016 рік

Передмова
Текст лекції із дисципліни "Організаційне забезпечення технічного
захисту інформації" за темою: «Впровадження, визначення якості і управління
системою захисту інформації» складено відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.170102 – Системи
технічного захисту інформації. Час проведення – 2 години.

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4
ХНУВС
_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

(підпис)

(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри кібербезпеки
факультету № 4 ХНУВС
_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

____________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)

____________ ________________

____________ ________________
(підпис)

(П.І.Б.)

Рецензенти:
Тулупов В.В., доцент кафедри інформаційних технологій та захисту інформації
факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ,
к.т.н., доцент.
Петров К.Е.,
професор
кафедри
штучного
інтелекту
Харківського
національного університету радіоелектроніки, д.т.н., професор.
Розробник:

Онищенко Ю.М., Носов В.В. – м. Харків: Харківський
національний університет внутрішніх справ, 2016 р.

© Онищенко Ю.М., Носов В.В. 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ

План лекції
Вступ
1. Реалізація проекту (плану) захисту інформації.
2. Визначення якості реалізованої системи захисту.
3. Контроль функціонування і управління системою захисту.
Висновки
Література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Основна:
Носов В.В., Манжай О.В. Організація та забезпечення інформаційної безпеки: Навч.
посібник. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007.
Концепція технічного захисту інформації в Україні. Постанова КМУ №1126 8.10.97.
ДСТУ 3396.0-96.Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.
Затверджено наказом Держстандарту України від 11.10.96 р. № 423.
ДСТУ 3396.1-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення
робіт. Затверджено наказом Держстандарту України від 19.12.96 р. № 511.
ДСТУ 3396.2-97. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та
визначення. Затверджено наказом Держстандарту України від 11.04.97 р. №200.
НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних
системах від несанкціонованого доступу.
НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в
автоматизованій системі.
Додаткова:
Носов В.В. Забезпечення інформаційної безпеки у США. Електронний курс лекцій.
Харків, ХНУВС, 2011 р.
Манжай О.В. Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності / О.В.
Манжай // Право і безпека. – Харків: Вид-во Харківського національного ун-ту внутр.
справ, 2009. – № 4 (31). – с. 215–219.
Ваганов, П. А. Правовая защита киберпространства в США /П. А. Ваганов.
//Правоведение. -2006. - № 4. - с. 73 – 88: [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1248507.
Federal Information Security Management Act of 2002 (FISMА) [Електронний ресурс]:
Закон Федерального Уряду США по управлінню інформаційною безпекою. – Режим
доступу: http://csrc.nist.gov/drivers/documents/FISMA-final.pdf.

Текст лекції
Вступ
Наступними етапами побуди СЗІ є:
 реалізація проекту (плану) захисту інформації;
 визначення якості реалізованої системи захисту;
 контроль функціонування і управління системою захисту.
Розглянемо більш детально ці етапи.
1. Реалізація проекту (плану) захисту інформації
Для СЗІ у складі ІТС з метою реалізації, тобто впровадження, розробленого
проекту (плану) захисту інформації складається календарний план захисту
інформації, який може мати наступні розділи :
 організаційні заходи;
 контрольно-правові заходи;
 профілактичні заходи;
 інженерно-технічні заходи;

 робота з кадрами.
До організаційних заходів щодо реалізації проекту (плану) захисту
інформації можна віднести:
 розробку і впровадження положень і інструкцій по реалізації проекту
захисту інформації;
 внесення відповідних змін і доповнень до діючих керівних документів
організації;
 визначення і встановлення прав і обов'язків підрозділів і осіб, що беруть
участь в обробці ІзОД і ІПЗ;
 придбання необхідних нормативних документів і запланованих засобів
забезпечення ТЗІ;
 встановлення порядку впровадження запланованих захищених засобів
обробки інформації, програмних і технічних засобів ТЗІ, а також засобів
контролю ТЗІ;
 визначення порядку взаємодії підрозділів організації в рамках плану
захисту інформації;
 визначення порядку взаємодії із зовнішніми організаціями;
 встановлення порядку розгляду результатів виконання затверджених
заходів і робіт із захисту інформації;
 визначення порядку проведення атестації СЗІ, її елементів і розробка
програми атестаційних випробувань;
 забезпечення управління системою захисту інформації;
 і т.д.
До контрольно-правових заходів щодо реалізації проекту (плану) захисту
інформації можна віднести встановлення порядку і впровадження контролю по
виконанню:
 персоналом
(користувачами)
вимог
відповідних
інструкцій,
розпоряджень, наказів;
 заходів, розроблених за наслідками попередніх перевірок;
 інші.
Профілактичні заходи направлені на формування у персоналу (користувачів)
ІС мотивів поведінки, які спонукають їх до безумовного виконання в повному
обсязі вимог режиму, правил проведення робіт і ін., а також на формування
відповідного морально-етичного стану в колективі.
Інженерно-технічні заходи направлені на:
 наладку, випробування і введення в експлуатацію, супровід і технічне
обслуговування апаратних і програмних засобів захисту інформації, що
передбачені Планом;
 інженерне устаткування споруд і приміщень, в яких розміщуються
засоби обробки інформації, зокрема в процесі капітального будівництва;
 і тому подібне.
Планування роботи з кадрами включає заходи:
 по підбору і навчанню персоналу (користувачів) встановленим правилам
безпеки інформації і методам захисту інформації;
 підвищення їх кваліфікації.

Навчання повинне здійснюватися відповідно до затвердженої програми
власними силами, із залученням фахівців зовнішніх організацій або на базі
іншої організації.
Для СЗІ, яка орієнтована тільки на забезпечення конфіденційності інформації
шляхом блокування ТКВІ, тобто для комплексу ТЗІ (КТЗІ) відповідно до вимог
затвердженого ТЗ на створення КТЗІ розроблюється пояснювальна записка з
ТЗІ, де зазначається:
 перелік, зміст, терміни виконання робіт щодо створення КТЗІ;
 склад документів, що розробляються під час створення КТЗІ;
 результати розгляду варіантів заходів із захисту від витоку інформації
технічними каналами та орієнтовні техніко-економічні показники щодо
цього захисту;
 схеми КТЗІ;
 пропозиції щодо визначення співвиконавців робіт з ТЗІ на ОІД;
 обґрунтування
необхідності
організації
розроблення
проектнокошторисної документації щодо створення КТЗІ на ОІД;
 висновки та пропозиції.
Далі згідно з календарним планом захисту інформації або пояснювальною
запискою з ТЗІ виконуються заплановані заходи.
У результаті, відповідно до п'ятого етапу побудови СЗІ, необхідно мати
календарний план захисту інформації (або пояснювальну записку з ТЗІ) і
реалізовану СЗІ.
2. Визначення якості реалізованої системи захисту
За результатами реалізації проекту (плану) СЗІ слід скласти в довільній
формі акт приймання робіт з ТЗІ, який підписується виконавцями,
представниками зацікавлених організацій (підрозділів), керівником підрозділу
ТЗІ і затверджується керівником організації.
З метою визначення якості реалізованої системи захисту потрібно провести
випробування та атестацію (або державну експертизу) СЗІ.
Випробування КТЗІ (окремий випадок СЗІ) має за мету перевірити повноту
та достатність реалізованих заходів із захисту інформації на ОІД.
Випробування КТЗІ передбачає:
 затвердження програм і методик випробувань;
 проведення випробувань відповідно до затверджених програм і методик,
оформлення протоколів випробувань;
 підготовка документа "Висновки за результатами випробувань комплексу
ТЗІ";
 підготовка пропозицій і вимог до вибору (уточнення) рішень щодо
впровадження необхідних заходів із захисту ІзОД на ОІД (за
необхідності);
 проведення атестації КТЗІ, оформлення протоколів (за необхідності),
актів атестації;
 заповнення паспорта на комплекс ТЗІ (в т.ч. паспортів на приміщення, де
ІзОД озвучується та/або обробляється технічними засобами).
У "Висновках за результатами випробувань комплексу ТЗІ" вказують:
 мету, призначення, вид, обсяг випробувань, місце і термін їх проведення;

 дані про затверджені програми і методики випробувань;
 склад технічних засобів, обладнання, необхідних для випробувань;
 результати випробувань щодо їх відповідності вимогам нормативних
документів з питань ТЗІ.
З метою визначення відповідності вимогам нормативних документів з питань
ТЗІ виконаних робіт зі створення КТЗІ на ОІД та повноти проведених
випробувань проводиться атестація КТЗІ.
Атестація є обов'язковою для ІС, у яких циркулює державна інформація, що
підлягає захисту, або інформація, захист якої гарантує держава. В цьому
випадку атестацію проводить сама організація, що має відповідний Дозвіл на
проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, або
зовнішня організація, що має відповідну ліцензію на право діяльності в сфері
ТЗІ.
Для інших ІС процедура атестації є доцільною з погляду неупередженої і
об'єктивної оцінки реалізованого рівня інформаційної безпеки, яку можна
провести своїми силами або із залученням на договірній основі організацій, які
надають послуги аудиту інформаційної безпеки.
У вітчизняній нормативній базі, яка регламентує процедуру оцінки якості і
ефективності реалізованої СЗІ, використовується два схожі терміни атестація і
державна експертиза. Термін "атестація" вживається для КТЗІ, які
передбачають захист інформації тільки від витоку технічними каналами, а
термін "державна експертиза" вживається відносно комплексної системи
захисту інформації, яка реалізується в інформаційно-телекомунікаційній
системі.
Види державної експертизи і порядок її організації і проведення
проілюстровані на рис. 9.1, 9.2, а атестації - на рис. 9.3, 9.4. Таким чином, в
результаті проведення державної експертизи СЗІ необхідно мати:
 Протокол виконання робіт відповідно до окремої методики експертизи
комплексної системи (засобу) технічного захисту інформації;
 Експертний висновок, зареєстрований і затверджений Експертною радою
Держспецзв’язку;
 Атестат відповідності, зареєстрований і виданий Держспецзв’язком;
в результаті проведення атестації СЗІ, де передбачається захист інформації
тільки від витоку технічними каналами, необхідно мати:
 Акт атестації комплексу технічного захисту інформації з протоколами
випробувань;
 Технічний паспорт на КТЗІ.
По суті, при визначенні якості реалізованої СЗІ спочатку проводиться аналіз
проекту (плану) СЗІ на його несуперечність, повноту, оптимальність і
відповідність вибраній нормативній базі. Далі перевіряється якість реалізації
положень проекту СЗІ.
Для недержавних організацій, що оперують тільки власною ІПЗ, для оцінки
якості реалізованої СЗІ доцільним бачиться залучення організацій, які надають
послуги аудиту інформаційної безпеки:
 у частині захисту від НСД в рамках вимог обраного стандарту;

 у частині захисту від витоку технічними каналами – в рамках відкритих
документів, які визначають вимоги до порядку захисту державної
таємниці.

Замовник
експертизи

проводиться з метою оцінки захищеності інформації, яка обробляється або
циркулює в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, системах
зв'язку, приміщеннях, інженерно-технічних спорудах і т.п., і підготовки
обґрунтованих висновків для ухвалення відповідних рішень

Організатор
експертизи

заява про проведення експертизи

Голова
Держспецзв'язку

рішення про доцільність проведення
експертизи та визначення її організатора

Експертна рада
Держспецзв'язку

підписання договору про проведення експертизи
комплект організаційно-технічної документації
на об’єкт експертизи

основний вид експертизи, який
передбачає виконання всіх
необхідних заходів для підготовки і
ухвалення рішення щодо об'єкту
експертизи

проводиться стосовно об'єктів
експертизи, щодо яких відкрилися нові
наукові та науково-технічні обставини
або в зв'язку з закінченням терміну дії
документів, що засвідчують результати
експертизи

проводиться іншим Організатором з ініціативи Замовника за
наявністю у нього обґрунтованих претензій до висновку первинної
чи додаткової експертизи або з ініціативи Адміністрації ДССЗЗІУ
для перевірки висновку первинної чи додаткової експертизи

узгодження програм і окремих методик проведення
експертизи об'єкту експертизи

проведення експертизи
Експерти
затвердження протоколів проведення
експертизи
рекомендації щодо доробки об’єкту експертизи

Замовник
експертизи

Департамент з
питань захисту
інформації в ІТС
Адміністрації
ДССЗЗІУ
Об’єкт
експертизи
Організатор
експертизи

протоколи доробки об’єкту експертизи
"Експертний висновок"

Експертна рада
Держспецзв'язку

Затверджений "Експертний висновок"
і "Атестат відповідності"

Рис. 9.1

оцінювання ефективності комплексу технічного захисту інформації, яка
циркулюватиме на ОІД, від витоку технічними каналами на відповідність
вимогам нормативних документів ТЗІ

Замовник
експертизи

Замовник
експертизи

Рис. 9.2
Організаціязамовник

підписання договору про проведення атестації

Організаціявиконавець

узгодження вибору організації-виконавця для
атестації особливо важливих ОІД

ДССЗЗІУ

комплект організаційно-технічної документації
на об'єкт атестації

Організаціявиконавець

узгодження програми і методики атестації

здійснюється після (або під
час) завершення робіт із
створення комплексу ТЗІ

термін проведення
визначається технічним
паспортом на комплекс ТЗІ
або актом попередньої
атестації

проводять у разі змін умов
функціонування ОІД, що
призводить до змін
інформаційних загроз, і по
висновках органів, які
контролюють стан ТЗІ

ДССЗЗІУ

узгодження програми і методики атестації особливо
важливих ОІД

проведення атестації

Об’єкт
атестації
Організаціязамовник

"Акт атестації" з протоколами випробувань,
"Технічний паспорт на комплекс ТЗІ"

ДССЗЗІУ

затвердження "Акту атестації", "Технічного паспорта на
комплекс ТЗІ" особливо важливого ОІД
затверджений "Акт атестації", "Технічний паспорт на
комплекс ТЗІ" особливо важливого ОІД

Рис. 9.3

Організаціязамовник

Рис. 9.4

В результаті, після проведення робіт відповідно до шостого етапу побудови
СЗІ, необхідно мати наступні документи (табл. 9.1).
Таблиця 9.1
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Найменування документа

Акт приймання робіт з ТЗІ
Програми і методики випробувань КТЗІ
Висновки за результатами випробувань КТЗІ
Протокол виконання робіт відповідно до окремої
методики експертизи комплексної системи
(засобу) технічного захисту інформації
5. Експертний висновок
6.
7.
8.

Примітка
внутрішній документ
для КТЗІ
для КТЗІ
підписаний
експертами
і
затверджений
організатором
експертизи

зареєстрований і затверджений
експертною радою ДССЗІУ
зареєстрований
і
виданий
Атестат відповідності
ДССЗІУ
Акт атестації комплексу технічного захисту якщо не проводилася державна
експертиза
інформації з протоколами випробувань
якщо не проводилася державна
Технічний паспорт на комплекс ТЗІ
експертиза

3. Контроль функціонування і управління системою захисту
Створена СЗІ не є статичною системою, оскільки в процесі функціонування
ІС відбувається зміна умов, середовища, складу загроз, ресурсів, які
захищаються, і т.д. Управління системою захисту інформації полягає в
адаптації в найкоротший строк її механізмів до поточних змін. У проекті СЗІ,
який вже реалізований і оцінений, передбачені механізми контролю і
управління системою захисту інформації. Основним завданням цього етапу є
проведення аналітичної оцінки поточного стану безпеки інформації за
допомогою вже передбачених і реалізованих механізмів.
Нормативним документом "Про затвердження Положення про державний
контроль за станом технічного захисту інформації. Наказ Адміністрації
державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від
16.05.2007 року № 87" передбачається контроль ДССЗЗІУ за функціонуванням
системи захисту інформації, захист якої гарантується державою. Ця діяльність
здійснюється шляхом організації і проведенням контрольно-інспекторської
роботи з питань ТЗІ щодо суб'єктів системи ТЗІ. Види перевірок
проілюстровані на рис. 9.5.





планування, проведення інспекційних перевірок стану ТЗІ в органах,
щодо яких здійснюється ТЗІ;
аналіз результатів перевірок;
надання рекомендацій щодо вдосконалення стану ТЗІ в
зазначених органах.

визначається відповідність комплексу ТЗІ (комплексної системи захисту
інформації) та заходів протидії технічним розвідкам вимогам нормативноправових актів та нормативних документів системи ТЗІ
перевіряються окремі складові комплексу ТЗІ (комплексної системи захисту
інформації) та заходів протидії технічним розвідкам на відповідність
упроваджених заходів
вимогам
нормативно-правових
актів
та
нормативних документів системи ТЗІ

перевіряється повнота та достатність проведених заходів щодо усунення
недоліків, які були виявлені в ході проведення попередньої комплексної або
цільової перевірки. Контрольні перевірки проводяться за потреби, як
правило, після отримання повідомлення про усунення недоліків

планові, позапланові



Рис. 9.5

Порушення встановлених норм і вимог ТЗІ, виявлені під час проведення
перевірок, розділяються на три категорії порушень:
1)
невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних
документів з ТЗІ, унаслідок чого створюється реальна загроза порушення
конфіденційності, зокрема за рахунок витоку (просочення) технічними
каналами та (або) цілісності й доступності інформації;
2)
невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних
документів з ТЗІ, унаслідок чого створюються передумови до порушення
конфіденційності, зокрема за рахунок витоку (просочення) технічними
каналами та (або) цілісності й доступності інформації;
3)
невиконання інших вимог з ТЗІ.
За результатами перевірок посадовими особами Держспецзв'язку, які їх
здійснювали, складаються Акти перевірок стану ТЗІ.
В організації відповідно до проекту (плану) ТЗІ підрозділом ТЗІ також
проводяться внутрішні контрольні перевірки стану інформаційної безпеки,
результати яких фіксуються в технічних паспортах на комплекс ТЗІ.

В результаті, проведення робіт відповідно до сьомого етапу приводить до
створення таких документів (табл. 9.2).
Таблиця 9.2
№
з/п
1.

Найменування
Примітка
документа
Акт перевірки Акт комплексної перевірки стану ТЗІ складається за встановленою
стану ТЗІ
формою. Акти контрольних та цільових (тематичних) перевірок
складаються у довільній формі

Висновки
У результаті, відповідно до п'ятого етапу побудови СЗІ, необхідно мати
календарний план захисту інформації (або пояснювальну записку з ТЗІ) і
реалізовану СЗІ.
В результаті, після проведення робіт відповідно до шостого етапу побудови
СЗІ, необхідно мати:
 Акт приймання робіт з ТЗІ;
 Програми і методики випробувань КТЗІ;
 Висновки за результатами випробувань КТЗІ;
 Протокол виконання робіт відповідно до окремої методики експертизи
комплексної системи (засобу) технічного захисту інформації;
 Експертний висновок;
 Атестат відповідності;
 Акт атестації комплексу технічного захисту інформації з протоколами
випробувань;
 Технічний паспорт на комплекс ТЗІ.
В результаті, проведення робіт відповідно до сьомого етапу приводить до
створення Акту перевірки стану ТЗІ.
Контрольні питання
1. Що можна передбачити як контрольно-правові, профілактичні і інженернотехнічні заходи щодо реалізації проекту (плану) захисту інформації?
2. Який зміст етапу "визначення якості реалізованої системи захисту"?
3. Які види державної експертизи і порядок її організації та проведення?
4. Які види атестації і порядок її організації та проведення?
5. Які документи необхідно мати після проведення робіт відповідно до
шостого етапу побудови системи захисту інформації, і який їх зміст?
6. У чому суть контрольно-інспекційної роботи з питань ТЗІ щодо суб'єктів
системи ТЗІ?

