
Порядок проведення робіт з технічного 

захисту інформації  
 

 

І. Організаційні заходи. 

 

1. Визначення структурного підрозділу або особи, відповідальної за 

організацію технічного захисту інформації (наказ керівника). Розробка та 

затвердження керівником установи положення про підрозділ або функціональних 

обов’язків посадової особи, відповідальної за ТЗІ (Указ № 1229/99). 

2. Забезпечення установи нормативно-правовими актами України, 

необхідними для організації захисту інформації. 

3. Cкладання та затвердження календарних планів робіт з ТЗІ (ДСТУ 3396.0-

96, 3396.1-96). 

4. Визначення переліку таємних та конфіденційних відомостей, які 

підлягають технічному захисту в установі на підставі ЗВДТ України, відомчих 

переліків конфіденційної інформації (ТР ТЗІ ПЕМВН-95). 

5. Обстеження інформаційної діяльності підприємства та визначення об’єктів 

захисту: 

- обстеження інформаційної діяльності установи (ДСТУ 3396-1-96); 

- складання Переліку інформаційних систем, що підлягають захисту (Порядок 

№ 1772); 

- визначення класу автоматизованих систем призначених для обробки 

інформації вимога щодо захисту якої встановлена Законом (НД ТЗІ 3.7-003-2005,  

НД ТЗІ 2.5-005-99); 

- наказ (розпорядження) про визначення об’єктів інформаційної діяльності 

(АС), як об’єкту захисту від витоку технічними каналами (НД ТЗІ 3.6-003-2016); 

- підготовка рішення щодо створення комплексу ТЗІ на об’єктах 

інформаційної діяльності (АС) (НД ТЗІ 3.6-003-2016). 

6. Розробка план-схеми контрольованої зони установи (наказ керівника). 

7. Призначення комісії з категоріювання та обстеження об’єктів, на яких 

циркулює інформація з обмеженим доступом (наказ керівника). 

8. Проведення категоріювання об’єктів (виділених приміщень, копіювальної 

техніки, автоматизованих систем) (НД ТЗІ 1.6-005-2013).  

9. Проведення обстеження на об’єктах інформаційної діяльності (НД ТЗІ 3.6-

003-2016). 

10. Розробка окремої моделі загроз для інформації (НД ТЗІ 1.6-003-04). 

  

 ІІ. Заходи з технічного захисту мовної  інформації. 

 

 Створення комплексів захисту мовної інформації здійснюється в 

приміщеннях керівників, залах для проведення нарад, навчань, інструктажів, 

засідань експертних комісій тощо з використанням мовної інформації з обмеженим 

доступом. 
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1. Визначається виконавець робіт з розробки, впровадження та атестації 

комплексів ТЗІ (угода з ліцензіатом в галузі ТЗІ або заявка до відомчого органу). 

2. Проводяться передпроектні роботи та розроблюється технічне завдання на 

створення комплексу ТЗІ, яке погоджується Адміністрацією Держспецзв’язку (НД 

ТЗІ 3.6-003-2016).  

3. Відповідно до вимог НД ТЗІ 3.6-003-2016 виконавець робіт організовує: 

- розроблення Технічного проекту комплексу ТЗІ; 

- розроблення (у разі необхідності) проектно-кошторисної документації; 

- придбання (закупівлю) засобів забезпечення ТЗІ; 

- упровадження комплексу ТЗІ; 

- розроблення експлуатаційно-технічної документації; 

- розроблення та затвердження програм і методик атестації (погоджується 

Адміністрацією Держспецзв’язку); 

- проведення інструментального контролю та пошук закладних пристроїв; 

- проведення атестації комплексу ТЗІ (акт атестації реєструється в 

Адміністрації Держспецзв’язку); 

- заповнення паспорту на комплекс ТЗІ. 

4. Видаються розпорядчі документи (інструкції), що регламентують порядок 

проведення закритих заходів, а також використання мобільних та радіотелефонів, 

радіостанцій у виділених приміщеннях. 

5. Призначаються посадові особи, відповідальні за експлуатацію комплексу 

ТЗІ (відповідальні за приміщення). 

6. Проводяться інструктажі з питань особливостей функціонування та 

експлуатації комплексу ТЗІ. 

7. Дозвіл на проведення закритих заходів з циркуляцією мовної інформації в 

виділених приміщеннях надається наказом (розпорядженням) керівника установи на 

підставі акту атестації комплексу ТЗІ (НД ТЗІ 3.6-003-2016). 

8. Проводяться періодичні перевірки виділених приміщень на відповідність 

актам атестації з відмітками в паспортах на комплекс ТЗІ. 

9. Керівником підрозділу ТЗІ проводиться періодичний контроль 

правильності ведення паспортів на комплекс ТЗІ з відмітками у відповідних розділах. 

10. Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від 

витоку технічними каналами та чергова атестація комплексу ТЗІ проводиться у 

терміни, визначені нормативно-правовими актами. 

  

ІІІ. Заходи з технічного захисту інформації, яка обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних системах. 

 

1. Створюється служба захисту інформації в АС або призначається посадова 

особа, що виконує ці функції. Розробляється та затверджується Положення про 

службу захисту інформації в АС (Правила № 373, НД ТЗІ 1.4-001-2000).  

2. Службою захисту інформації розроблюється План захисту інформації в АС 

(НД ТЗІ 1.4-001-2000) та календарний план роботи СЗІ. 
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3. Визначається організація–виконавець робіт по створенню комплексної 

системи захисту інформації (далі – КСЗІ) для кожної інформаційної системи (або 

подається відповідна заявка до вищестоящого органу). 

4. Укладається угода на створення КСЗІ. 

5. Здійснюється обстеження середовищ функціонування АС (НД ТЗІ 3.7-003-

2005). 

6. Розроблюється Модель загроз для інформації в АС та Модель порушника 

безпеки інформації в АС (НД ТЗІ 1.6-003-04, НД ТЗІ 1.4-001-2000). 

7. Розроблюється Технічне завдання на створення КСЗІ в АС (погоджується 

територіальним органом Адміністрації Держспецзв’язку) (НД ТЗІ 3.7-001 -99). 

8. Розроблюється План захисту інформації в АС (Правила № 373, НД ТЗІ 1.4-

001-2000). 

9. Здійснюється розробка проектної, експлуатаційної та організаційно-

розпорядчої документації КСЗІ (НД ТЗІ 3.7-003-05). 

10. Здійснюється впровадження комплексу засобів захисту інформації від 

НСД (НД ТЗІ 3.7-003-05). 

11. Призначаються особи, відповідальні за АС, адміністратори безпеки та 

користувачі АС (наказ керівника). 

12. Здійснюється навчання користувачів та адміністраторів АС (НД ТЗІ 3.7-

003-05). 

13. Проводиться дослідна експлуатації КСЗІ зі складанням акту (НД ТЗІ 3.7-

003-05). 

14. Створюється комплекс захисту інформації від витоку технічними 

каналами (за потреби) (НД ТЗІ 3.6-003-2016).  

15. Проводяться попередні випробування, заповнюється формуляр на АС та 

підписується акт завершення робіт зі створення КСЗІ (НД ТЗІ 3.7-003-05). 

16. Подається заявка на проведення державної експертизи на ім’я Голови 

Держспецзв’язку (Наказ № 93). 

17. Укладається угода на проведення державної експертизи з організацією, 

яка має відповідну ліцензію, надану рішенням Адміністрацією Держспецзв’язку. 

18. Організатором експертизи здійснюється проведення державної експертизи 

та складання експертного висновку (НД ТЗІ 2.6-001-11). 

19. Після реєстрація експертного висновку в Адміністрації Держспецзв’язку 

замовнику надається атестат відповідності КСЗІ в АС (Наказ № 93). 

20. КСЗІ в АС вводиться в експлуатацію (акт введення в експлуатацію, наказ 

керівника про дозвіл на обробку інформації). 

21. Адміністратором безпеки здійснюється періодичне оновлення баз 

антівірусного захисту з сайта ЦАЗІ ДССЗЗІ України (Наказ № 45). 

22. Службою захисту інформації здійснюється поточний контроль за 

режимом обробки інформації в АС. 

 

 
Перелік НПА, що визначають вимоги до проведення робіт з ТЗІ: 

Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене указом Президента 

України від 27.09.99 № 1229/99 (Указ № 1229/99); 
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Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджені постановою КМУ від 29.03.2006 № 373 

(Правила № 373); 

Порядок взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних 

ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2002 №1772 (Порядок № 1772); 

ДСТУ 3396.1-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення 

робіт; 

НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій 

системі; 

НД ТЗІ 1.6-005-2013. Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Положення 

про категоріювання об'єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить 

державної таємниці; 

НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні 

профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу; 

НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі; 

НД ТЗІ 3.7-003-2005. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

НД ТЗІ 2.6-001-11. Порядок проведення робіт з державної експертизи засобів технічного 

захисту інформації від несанкціонованого доступу та комплексних систем захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

НД ТЗІ 2.5-010-03. Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого 

доступу; 

НД ТЗІ 3.6-003-2016 Порядок проведення робіт зі створення та атестації комплексів 

технічного захисту інформації; 

ТЗІ НД ТЗІ 1.6-003-04 Створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності. Правила розроблення, побудови, викладення та оформлення моделі 

загроз для інформації; 

ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і 

проектної документації для будівництва; 

Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затверджене 

наказом Адміністрації Держспецзв’язку України від 16.05.2007 № 93 (Наказ № 93). 

Порядок оновлення антивірусних програмних засобів, які мають позитивний експертний 

висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації, 

затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 26.03.2007 № 45 (Наказ № 45). 

 


