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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Організаційне
забезпечення технічного захисту інформації» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.170102 «Системи
технічного захисту інформації».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є порядок побудови і
забезпечення системи захисту інформації.
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна спирається на
дисципліни:
«Фізика», «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного
захисту інформації», «Компонентна база засобів технічного захисту
інформації», «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації», «Поля і
хвилі в системах технічного захисту інформації», «Теорія інформації та
кодування», «Засоби передавання інформації в системах технічного захисту
інформації», «Засоби приймання та обробки інформації в системах технічного
захисту інформації», «Методи та засоби захисту інформації», «Проектування
систем захисту інформації», «Технічні засоби охорони об’єктів», «Безпека
інформаційних та комунікаційних систем»; та формує знання і навички із
організації захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності як в
підрозділах МВС України, так і в інших установах.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Основні положення щодо організації системи захисту інформації.
2. Визначення інформаційних ресурсів, що підлягають захисту.
3. Виявлення повної множини загроз безпеки інформаційним ресурсам, які
підлягають захисту.
4. Проведення оцінки уразливості і ризиків для інформаційних ресурсів, що
підлягають захисту, при виявленій множині загроз.
5. Методи та засоби захисту інформації.
6. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого
доступу.
7. Політика інформаційної безпеки.
8. Розробка проекту системи захисту інформації.
9. Впровадження, визначення якості і управління системою захисту
інформації.
10. Нормативно-правова база США щодо забезпечення інформаційної
безпеки.
11. Структура забезпечення інформаційної безпеки (Information Security
Governance).
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни.
1.1.Метою
викладання
навчальної
дисципліни
"Організаційне
забезпечення технічного захисту інформації" є навчити курсантів
створювати і забезпечувати функціонування комплексної системи
захисту інформації.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни "Організаційне
забезпечення технічного захисту інформації" є:
 закладення знань та умінь із організації захисту інформації на
об’єктах інформаційної діяльності як в підрозділах МВС України,
так і в інших установах;
 формування навичок аналізу зарубіжних систем забезпечення
інформаційної безпеки з метою впровадження найкращих практик
захисту інформації.
1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:
знати:
 основні положення та терміни щодо організації та забезпечення безпеки
інформації;
 нормативно-методичну базу в галузі ТЗІ;
 етапи організації та забезпечення безпеки інформації;
 підходи у визначені об’єктів захисту;
 типові джерела загроз, загрози та вразливості інформаційних ресурсів;
 підходи в оцінці ризиків для інформаційних ресурсів;
 методи та засоби забезпечення безпеки інформації;
 зміст контрольно-інспекційної роботи в ТЗІ;
 основні положення із забезпечення інформаційної безпеки в федеральних
установах США;
вміти:
 аналізувати нормативно-правову базу в області ТЗІ;
 оцінювати збитки внаслідок реалізації загроз інформаційним ресурсам;
 створювати модель системи об'єктів захисту;
 складати окремі моделі загроз та порушників;
 оцінювати ризики для інформаційних ресурсів;
 розробляти політику безпеки організації;
 складати відповідні документи ТЗІ.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин/4 кредити
ECTS.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Основні положення щодо організації системи захисту інформації.
1. Умови безпеки інформації.
2. Державна політика і система ТЗІ в Україні.
3. Нормативно-правова база України у сфері ТЗІ.
4. Система захисту інформації у контексті системного мислення та
системного підходу.
Тема 2. Визначення інформаційних ресурсів, що підлягають захисту.
1. Державна таємниця і конфіденційна інформація, що є власністю держави.
2. Недержавна конфіденційна і відкрита інформація, що потребує захисту.
3. Дослідження структури і умов функціонування інформаційної системи
організації.
4. Модель системи об'єктів захисту.
Тема 3. Виявлення повної множини загроз безпеки інформаційним
ресурсам, які підлягають захисту.
1. Класифікація загроз інформації.
2. Технічні канали витоку інформації та НСД в комп'ютерних системах.
3. Окрема модель загроз.
4. Джерела загроз і окрема модель порушника.
Тема 4. Проведення оцінки уразливості і ризиків для інформаційних
ресурсів, що підлягають захисту, при виявленій множині загроз.
1. Оцінка вразливості інформаційних ресурсів.
2. Оцінка ризиків для інформаційних ресурсів.
Тема 5. Методи та засоби захисту інформації.
1. Методи і засоби захисту інформації від витоку по технічних каналах.
2. Основні положення "Критеріїв оцінки захищеності інформації
комп'ютерних системах від НСД".

в

Тема 6. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого
доступу.
1. Основні положення "Загальних критеріїв".
2. Базова технічна модель ІТ-безпеки відповідно до NIST Special Publication
800-33.
Тема 7. Політика інформаційної безпеки.
1. Загальні положення щодо політики безпеки.
2. Зміст основних документів політики безпеки.
Тема 8. Розробка проекту системи захисту інформації.
1. Модель простору заходів і засобів захисту.
2. Критерій і особливості проектування оптимальної системи захисту
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інформації.
3. Технічне завдання на розробку СЗІ і План захисту інформації.
Тема 9. Впровадження, визначення якості і управління системою захисту
інформації.
1. Реалізація проекту (плану) захисту інформації.
2. Визначення якості реалізованої системи захисту.
3. Контроль функціонування і управління системою захисту.
Тема 10. Нормативно-правова база США щодо забезпечення інформаційної
безпеки.
1. Поняття кіберпростору.
2. Огляд основних законів щодо інформаційної безпеки кіберпростору.
3. Federal Information Security Management Act of 2002, FISMA.
4. Класифікація нормативних документів з інформаційної безпеки.
Тема 11. Структура забезпечення інформаційної безпеки (Information
Security Governance).
1. Загальні вимоги забезпечення інформаційної безпеки.
2. Складові забезпечення інформаційної безпеки.
3. Проблеми та шляхи їх вирішення у забезпеченні інформаційної безпеки.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

3. Рекомендована література
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.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-100,
Information Security Handbook: A Guide for Managers. Recommendations of
the National Institute of Standards and Technology, October 2006.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-64,
Security Considerations in the Information System Development Life Cycle,
Rev. 2, October 2008.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-50,
Building an Information Technology Security Awareness and Training Program,
October 2003.
NIST SP 800-16, Information Technology Security Training Requirements: A
Role- and Performance-Based Model.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-65,
Integrating Information Security into the Capital Planning and Investment
Control Process, January 2005.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-47,
Security Guide for Interconnecting Information Technology Systems, August
2002.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-55,
Security Metrics Guide for Information Technology Systems, Revision 1, July
2008.
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-18,
Guide for Developing Security Plans for Federal Information Systems, February
2006.
National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)
800-34, Contingency Planning for Information Technology Systems, June 2002.
National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)
800-30, Risk Management Guide for Information Technology Systems, July
2002.
National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP)
800-36, Guide to Selecting Information Technology Security Products, October
2003.
Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP) 800-61, Computer
Security Incident Handling Guide, March 2008.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен

5. Засоби діагностики успішності навчання
З метою діагностики успішності навчання курсантів використовуються:
 поточне письмове опитування курсантів на практичних заняттях по
тематиці лекцій, що були прослухані;
 тестування курсантів за тестовими завданнями по тематиці лекцій;
 підсумкове тестування курсантів за тестовими завданнями з усієї
дисципліни - підсумковий модульний контроль (екзамен).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Основні контрольні теоретичні запитання
Контрольні запитання по лекції № 1.
Що розуміється під терміном "інформація", і які її, істотні з погляду
захисту, властивості?
Які є види інформації за режимом доступу?
У чому суть так званої парадигми захисту інформації?
Яким чином парадигма захисту інформації враховує основні
інформаційні загрози?
Якими чинниками обумовлюється розвиток ТЗІ в Україні?
Які є основні загрози безпеці інформації в Україні?
Що є системою ТЗІ і на яких принципах реалізується державна політика у
сфері ТЗІ?
Хто виступає суб'єктами системи ТЗІ України?
Що складає правову основу технічного захисту інформації в Україні?
Як можна розділити нормативно-правову і методичну базу в сфері ТЗІ з
урахуванням сфери застосування?
Що таке "інформаційна система"?
Що таке інформаційна система, і якими є її властивості?
У чому полягають ключові характеристики системного мислення та
системного підходу?
Якою є ієрархія за рівнем узагальнення і складності об’єктів узагальненої
інформаційно-телекомунікаційної системи?
Як можна представити ієрархію за рівнем узагальнення і складності?
Як можна застосувати ключові характеристики системного мислення та
системного підходу до моделі мережі взаємин CITS-ISCS?
Контрольні запитання по лекції № 2.
Якими є основні кроки у визначенні інформаційних ресурсів, які
підлягають захисту?
Що є об'єктом обов'язкового захисту інженерно-технічними заходами?
Які основні поняття державної таємниці і конфіденційної інформації, що
є власністю держави?
Що можна віднести до недержавної конфіденційної і відкритої
інформації, яка потребує захисту, і як це зробити?
Який можливий порядок проведення експертизи з метою визначення
Переліку конфіденційних відомостей організації?
На яких носіях може існувати інформація, що потребує захисту?
Які вирішуються задачі при обстеженні інформаційної системи
організації?
Яке значення мають терміни: виділений об'єкт, контрольована зона,
категоріювання об'єкту, основні технічні засоби, допоміжні технічні
засоби і системи?
Що може належати до основних і допоміжних технічних засобів і систем?
Які є вимоги до опису компонентів автоматизованої системи і технології
обробки інформації?
Як можна представити модель системи інформаційних об'єктів захисту?
Як визначаються вагові коефіцієнти в моделі системи інформаційних
об'єктів захисту?
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13. Які документи необхідно мати після проведення робіт відповідно до
першого етапу побудови системи захисту інформації?
Контрольні запитання по лекції № 3.
1. Як можна класифікувати загрози інформації?
2. Що є технічними каналами витоку інформації?
3. Як можна класифікувати технічні канали витоку інформації?
4. Як за допомогою схеми можна представити можливі канали витоку і
несанкціонований доступ до інформації в типовому одноповерховому
приміщенні?
5. Як можна описати і представити загрози в окремій моделі загроз?
6. Які розділи доцільно включити в окрему модель загроз об'єкту
інформаційної діяльності?
7. Яка класифікація і перелік джерел загроз інформаційної безпеки?
8. Яким методом можна провести ранжирування джерел загроз
інформаційної безпеки?
9. Яка класифікація використовується при створенні окремої моделі
порушника?
10. Які документи необхідно мати після проведення робіт відповідно до
другого етапу побудови системи захисту інформації, і який їх зміст?
Контрольні запитання по лекції № 4.
1. Яка класифікація і перелік вразливостей інформаційних ресурсів?
2. Яким методом можна провести ранжирування вразливостей
інформаційних ресурсів?
3. Як можна представити і показати модель дії загроз на множину об'єктів
захисту та існуючої системи захисту інформації?
4. Як визначаються вагові коефіцієнти в моделі дії загроз на множину
об'єктів захисту та існуючої системи захисту інформації?
5. Яким чином визначаються інформаційні ризики, і здійснюється
управління ними?
6. Які документи необхідно мати після проведення робіт відповідно до
третього етапу побудови системи захисту інформації, і який їх зміст?
Контрольні запитання по лекції № 5.
1. Якими можуть бути організаційні заходи захисту інформації від витоку
технічними каналами?
2. Якими можуть бути первинні технічні заходи захисту інформації від
витоку технічними каналами?
3. На яких принципах базуються основні технічні заходи захисту інформації
від витоку технічними каналами, і яка їх суть?
4. Що відноситься до спеціальних засобів ТЗІ?
5. Що передбачають основні технічні заходи?
6. Яка суть заходів щодо блокування ТКВІ з використанням пасивних
засобів?
7. Яка суть заходів щодо блокування ТКВІ з використанням активних
засобів?
8. Яка суть заходів щодо виявлення портативних електронних пристроїв
перехоплення інформації?
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Якими є основні поняття теорії захисту інформації в комп'ютерних
системах?
Які існують підходи в представленні моделі довільної комп'ютерної
системи, і в чому їх суть?
На рішення яких проблем спрямовані стандарти інформаційної безпеки?
Які стандарти інформаційної безпеки найбільш відомі?
Які поняття об'єкту інформаційного обміну використовуються в
"Критеріях оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від
НСД" і з чого складається загальна оцінка рівня безпеки системи?
Які послуги передбачають критерії конфіденційності в "Критеріях оцінки
захищеності інформації в комп'ютерних системах від НСД", і в чому їх
суть?
Які послуги передбачають критерії цілісності в "Критеріях оцінки
захищеності інформації в комп'ютерних системах від НСД", і в чому їх
суть?
Які послуги передбачають критерії доступності в "Критеріях оцінки
захищеності інформації в комп'ютерних системах від НСД", і в чому їх
суть?
Які послуги передбачають критерії спостереженості в "Критеріях оцінки
захищеності інформації в комп'ютерних системах від НСД", і в чому їх
суть?
Які розділи включають критерії гарантій "Критерії оцінки захищеності
інформації в комп'ютерних системах від НСД"?
Що є стандартними функціональними профілями захищеності, і як вони
описуються?
Контрольні запитання по лекції № 6.
Які ключові поняття використовуються в "Загальних критеріях"?
Як можна представити схему оцінки безпеки ІТ-продукту на основі
"Загальних критеріїв"?
Якою є структура і розділи Профілю захисту, Проекту захисту "Загальних
критеріїв"?
Якою є ієрархія і ознаки поділу функціональних вимог "Загальних
критеріїв"?
Якою є таксономія класів функціональних вимог "Загальних критеріїв", і
в чому їх суть?
Якою є таксономія сімейств функціональних вимог для всіх класів
"Загальних критеріїв"?
Що включає розділ "Загальних критеріїв", який описує вимоги
адекватності?
Якою є таксономія вимог адекватності "Загальних критеріїв", і в чому їх
суть?
Як характеризуються стандартні рівні адекватності "Загальних
критеріїв"?
Якою є головна мета і завдання ІТ-безпеки відповідно до NIST Special
Publication 800-33?
Як залежать один від одного задачі ІТ-безпеки?
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12. Яким чином можна представити модель взаємодії послуг безпеки в ІТсистемах?
13. У чому полягає суть послуг безпеки в ІТ-системах?
14. Які потрібні послуги для вирішення задач доступності і цілісності в
моделі взаємодії послуг безпеки в ІТ-системах?
15. Які потрібні послуги для вирішення задач спостереженості і гарантій в
моделі взаємодії послуг безпеки в ІТ-системах?
16. Як можна представити взаємну залежність розподілених сервісів безпеки
відповідно до NIST Special Publication 800-33?
17. За рахунок чого можуть бути збільшені гарантії системи відповідно до
NIST Special Publication 800-33?
18. У чому полягає суть концепції доменів безпеки для ІТ-безпеки мереж?
19. Яким є алгоритм зменшення інформаційних ризиків при наявності
навмисних і ненавмисних джерел загроз?
Контрольні запитання по лекції № 7.
1. Яку роль в СЗІ виконує політика безпеки, і яка модель організацій з
позиції їх зрілості в сфері інформаційної безпеки запропонована Carnegie
Mellon University?
2. У вигляді яких документів доцільно оформляти політику безпеки
організації?
3. Які цілі і завдання політики безпеки організації?
4. Які обов'язки керівників і співробітників організації в сфері
інформаційної безпеки?
5. Які можуть бути вимоги політики безпеки організації щодо забезпечення
фізичної безпеки комп'ютерної системи?
6. Які можуть бути загальні вимоги політики безпеки організації щодо
управління і використання комп'ютерної системи?
7. Які можуть бути правила безпеки при використанні зовнішніх ресурсів
(Internet)?
8. Які можуть бути правила безпеки при використанні електронної пошти?
9. Які можуть бути вимоги політики безпеки організації щодо організації
антивірусного захисту комп'ютерної системи?
10. Які можуть бути вимоги політики безпеки організації щодо управління і
експлуатації криптографічних систем в комп'ютерній системі?
11. Які можуть бути правила впровадження програмного забезпечення в
контексті безпеки?
12. Що є Зобов'язанням виконання Політики безпеки організації?
13. Як можна визначити порядок впровадження і контролю виконання
політики безпеки?
14. Яким може бути порядок перегляду політики безпеки?
Контрольні запитання по лекції № 8.
1. У вигляді якої структури можна представити простір СЗІ, і які її
елементи?
2. Яке завдання розв'язується при оптимізації СЗІ, і по яких критеріях?
3. Які особливості і послідовність задач, що вирішуються при проектуванні
СЗІ?
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4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Які розділи передбачає Технічне завдання на розробку СЗІ і План захисту
інформації?
Що можна передбачити як організаційні заходи щодо реалізації проекту
(плану) захисту інформації?
Контрольні запитання по лекції № 9.
Що можна передбачити як контрольно-правові, профілактичні і
інженерно-технічні заходи щодо реалізації проекту (плану) захисту
інформації?
Який зміст етапу "визначення якості реалізованої системи захисту"?
Які види державної експертизи і порядок її організації та проведення?
Які види атестації і порядок її організації та проведення?
Які документи необхідно мати після проведення робіт відповідно до
шостого етапу побудови системи захисту інформації, і який їх зміст?
У чому суть контрольно-інспекційної роботи з питань ТЗІ щодо суб'єктів
системи ТЗІ?
Контрольні запитання по лекції № 10.
Якими основними ознаками характеризується кіберпростір?
Що таке юрисдикція?
Яким є правовий режим Інтернет?
Який закон США вперше містив визначення терміну «електронний
підпис»?
Який закон США вперше дав офіційне тлумаченням терміну
«інформаційна технологія»?
Який закон США відображає намір уряду США захистити власні
комп'ютерні мережі?
Яка організація безпосередньо розробляє різні типи документів з
інформаційної безпеки?
Які типи документів з інформаційної безпеки публікує Computer Security
Division?
Контрольні запитання по лекції № 11.
Які інституції і яким чином визначають вимоги з ІБ та впливають на
забезпечення інформаційної безпеки федеральних організацій США?
Якими є основні види діяльності щодо інтегрування заходів інформаційні
безпеки в загальну структуру організації США?
У чому суть стратегічного планування інформаційної безпеки у
федеральній агенції США?
Якими можуть бути структури забезпечення ІБ у федеральній організації
США?
Які типові посади (ролі), що мають відношення до ІБ, характерні для
більшості організацій?
Хто такий Федеральний Корпоративний Архітектор і яке відношення він
має до ІБ організацій?
У чому полягає політика інформаційної безпеки установи США?

