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За останні роки усе більшого значення набуває необхідність збереження цілісності та 

доступності відкритої інформації, забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим 

доступом, ознайомлення, використання чи розголошення якої може завдати шкоди 

суспільству й державі, юридичним та фізичним особам. Вирішення цієї проблеми є 

впровадження комплексної системи захисту інформації. 

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) – сукупність організаційних та 

інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації від 

розголошення, витоку і несанкціонованого доступу.  

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» [1, 2]. 

Комплексна система захисту інформації призначена для виконання таких завдань [3]:  

 ефективне знешкодження і попередження загроз для ресурсів шляхом комплексного 

впровадження правових, морально-етичних, фізичних, організаційних, технічних та 

інших заходів забезпечення безпеки;  

 забезпечення визначених політикою безпеки властивостей інформації 

(конфіденційності, цілісності та доступності) під час створення та експлуатації 

інформаційної мережі;  

 розмежування та контроль доступу користувачів, згідно із встановленою політикою 

розмежування доступу;  

 керування засобами захисту інформації, доступом користувачів до ресурсів; 

 контроль за роботою персоналу з боку працівників служби захисту інформації; 

 оперативне сповіщення про спроби несанкціонованого доступу;  

 виявлення вразливостей в операційних системах;  

 захист від атак порушників безпеки;  

 захист від проникнення і поширення комп'ютерних вірусів;  

 контроль за функціонуванням КСЗІ;  

 створення умов для локалізації збоїв та максимально швидкого відновлення роботи 

після будь-якої відмови, спричиненої несанкціонованими діями фізичних та 

юридичних осіб, впливом зовнішнього середовища та іншими чинниками. 

Для побудови КСЗІ потрібно послідовно виконати 6 етапів (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Етапи побудови комплексної системи захисту 
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Спробуємо описати порядок дій [3], які потрібно виконати під час виконання кожного 

етапу. 

Етап 1 – формування загальних вимог до КСЗІ. На цьому етапі розробники повинні 

виконати таку роботу: о ти ь , о ити е 

- , сформувати перелік об , що 

підлягають , р ити , сф ти . 

Етап 2 – розробка політики безпеки. Під час виконання цього етапу спочатку 

розробляють концепцію безпеки інформації в автоматизованій системі, далі аналізують 

ризики, вивчають вимог до заходів, методів і засобів захисту та добирають основні рішення 

із забезпечення безпеки інформації, організовують виконання відновлюваних робіт із 

забезпечення неперервного функціонування ІТС, завершується цей етап документальним 

оформленням політики безпеки. 

Етап 3 – розробка технічного завдання на створення КСЗІ. Для початку треба 

визначити послуги безпеки, які будуть реалізовуватись, обґрунтувати необхідність 

проведення спецперевірок, спецдосліджень і потреби у спеціальному обладнанні приміщень, 

визначити – вимоги  до заходів захисту, що доповнюють програмно-технічні засоби 

(організаційні, фізичні), вимоги до обладнання, приладів і метрологічного забезпечення 

робіт, перелік макетів, стендів. Завершальним кроком цього етапу є проведення оцінювання 

вартості та ефективності обраних засобів і прийняття остаточного рішення щодо будови КСЗІ. 

Етап 4 – створення проекту КСЗІ. Цей етап складається з трьох кроків: 
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Етап 5 – введення КСЗІ в дію. На цьому етапі здійснюється підготовка КСЗІ до 

введення в дію, проводиться навчання користувачів, здійснюється комплектування КСЗІ, 

будівельно-монтажні роботи, пусконалагоджувальні роботи, попередні випробування, 

організовується дослідна експлуатація та державна експертиза КСЗІ. 

Етап 6 – супроводження КСЗІ. Під час виконання останнього етапу організовується 

гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування і забезпечення нормального 

функціонування КСЗІ. 

Комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах будь-яких класів в 

організаціях та установах повинні створюватися з дотриманням усіх вимог, що викладені в 

НД ТЗІ 3.7-003-05 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі». 
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