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У статті розглянуто поняття та необхідність конфіденційної інформації та комплекс технічного захисту 
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Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 

проаналізовані у статті, досліджували такі 

вітчизняні та зарубіжні автори, як С. В. 

Вихорев, Р. Ю. Кобцев, В. Е. Козлов, С. М. 

Пюкке та інші.  

Метою статті є техніко-економічне 

обґрунтування комплексу технічного захисту 

інформації. 

Виклад основного матеріалу. На даному 

етапі серед основних потенційних та реальних 

загроз національній безпеці України в інфор-

маційній сфері є розкриття, розголошення ін-

формації, яка становить державну таємницю 

або іншу, передбачену законом, а також конфі-

денційної інформації. За своїми небезпечними 

наслідками особливе місце займають загрози, 

які можуть призвести до розголошення інфор-

мації, а також несанкціонований доступ до ін-

формації, яка обробляється та циркулює на 

об’єктах інформаційної діяльності та в інфор-

маційно-телекомунікаційних системах, також 

витік інформації технічними каналами.  

Саме з метою уникнення таких загроз та 

протидії їм в Україні створена та функціонує 

система технічного захисту інформації, що 

дозволяє вирішувати практично весь комплекс 

завдань з технічного захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності та в інфор-

маційно-телекомунікаційних системах держа-

вних органів, установ, підприємств та 

організацій. 

Ця система являє собою сукупність органі-

заційних структур, поєднаних завданнями і 

цілями захисту інформації, матеріально-тех-

нічної та нормативно-правової бази і спрямо-

вана на забезпечення інженерно-технічними 

заходами цілісності, конфіденційності та дос-

тупності інформації.  

Сьогодні в країні створено відповідну нор-

мативно-правову базу, яка визначає норми та 

вимоги з технічного захисту інформації, 

основні принципи технічного захисту інфор-

мації, порядок проведення робіт та здійснення 

контролю його ефективності. 

Обов’язкова умова забезпечення захисту 

інформації, яка циркулює в інформаційно-

телекомунікаційних системах та на об’єктах 

інформаційної діяльності – це одержання 

об’єктивної оцінки рівня захищеності інфор-

мації. Це здійснюється через систему держа-

вної експертизи та атестації.  

Не останнє місце в системі технічного за-

хисту інформації відіграє державний контроль 

за її функціонуванням. Він здійснюється Інс-

пекцією Департаменту шляхом проведення 

контрольно-інспекторських перевірок вико-

нання вимог нормативно-правових актів у сфе-

рі технічного захисту інформації. 

Велика увага приділяється проведенню ана-

лізу стану технічного захисту інформації.  

Напрямки підвищення Департаментом 

ефективності технічного захисту інформації в 

державних органах: 

- створення дієво здатних підрозділів тех-

нічного захисту інформації та укомплектуван-

ня їх фахівцями з відповідною підготов-кою; 
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- розробка та впровадження відомчих 

нормативно-правових актів з питань техніч-

ного захисту інформації; 

- визначення доцільності отримання 

дозволу на право провадження робіт з 

технічного захисту інформації для власних 

потреб залежно від обсягів робіт з захисту 

інформації та економічної доцільності; 

- розробка органами, які мають дозвіл на 

право провадження робіт з технічного захисту 

інформації для власних потреб, та погодження 

з Департаментом документів, які дозволяють 

оптимізувати проведення робіт з захисту 

інформації в інформаційно-телекомуніка-

ційних системах, в тому числі роботи з оцінки 

захищеності інформації.  

Комплекс технічного захисту інформації 

(ТЗІ) – сукупність організаційних, інженерних 

і технічних засобів і заходів, призначених для 

захисту від витоку інформації з обмеженим 

доступом технічними каналами на об’єктах 

інформаційної діяльності.  

Створення комплексу ТЗІ містить у собі 

проведення організаційних, інженерних і 

технічних заходів на об'єкт інформаційної 

діяльності (ОІД), де передбачається: озвучення 

інформації з обмеженим доступом (ІзОД); 

здійснення обробки ІзОД технічними 

засобами; обіг іншої ІзОД при проектуванні, 

будівництві, експлуатації об'єктів, виробництві 

технічних засобів тощо.   

Імпортні засобів забезпечення захисту 

інформації застосувуються лише за відсутності 

вітчизняних аналогів при наявності відпо-

відних техніко-економічних обґрун-тувань і 

проведення їх сертифікації або одержання 

позитивного експертного висновку.  

Джерела фінансування робіт зі створення ко-

мплексу ТЗІ визначає замовник. Витрати на 

проектування, проведення випробувань щодо 

ТЗІ, будівельно-монтажні роботи, атестації ко-

мплексу ТЗІ вносяться до кошторису на бу-

дівництво та утримання та  експлуатацію ОІД.  

Створення комплексу ТЗІ на ОІД 

передбачає такі основні етапи:  

1 етап – виконання передпроектних робіт;  

2 етап – розроблення та впровадження 

заходів із захисту інформації;  

3 етап – випробування та атестація 

комплексу ТЗІ.  

Норми ефективності захисту від витоку 

ІзОД технічними каналами, методики кон-

тролю їх виконання (випробувань), порядок 

створення моделі загроз для інформації, 

вимоги із забезпечення ТЗІ, порядок 

проведення категорування об'єктів тощо 

викладено у відповідних НД з питань ТЗІ. 

Технічні рішення з ТЗІ повинні 

реалізовуватися з мінімальними витратами для 

досягнення необхідного рівня захищеності 

інформації. 

Під час розроблення комплексу захисту 

використовувати: 

- засоби із захистом інформації, захищену 

техніку, засоби ТЗІ в телефонних, інших 

проводових лініях, інші засоби пасивного 

захисту інформації; 

- засоби активного захисту інформації. 

Комплекс захисту повинен забезпечувати 

захист інформації з урахуванням функціо-

нування діючих інформаційних систем та 

засобів життєзабезпечення:  

- 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). 

Висновки. Ефективність робіт з технічного 

захисту інформації буде досягнуто лише за 

умови застосування захищених засобів 

обробки інформації та засобів її захисту, які 

мають відповідні сертифікати та експертні 
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висновки. Для цього зазначені засоби, які 

надходять на український ринок і споживачі 

яких належать до сфери державного 

управління, проходять перевірку на 

відповідність вимогам технічного захисту 

інформації в Українській державній системі 

сертифікації продукції УкрСЕПРО, а також 

через державну експертизу у сфері технічного 

захисту інформації.  
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