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Що ми маємо: 

1. Застарілі принципи – захист інформації в інформаційних системах, а не забезпечення 

інформаційної безпеки в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

2. Держава визначає порядок захисту інформації в приватному секторі: втручання без 

відповідальності. 

Важливо:  

Реалізувати запровадження принципів забезпечення інформаційної безпеки в організаціях та 

установах публічного та приватного секторів,  задекларовані керівними органами ЄС1, 

зокрема: 

- опрацювати мінімальні вимоги з інформаційної безпеки для публічного сектору; 

- сприяти відповідальності у приватному секторі стосовно стану інформаційної безпеки; 

- запроваджувати методи інформаційної безпеки, що базуються на оцінках ризиків; 

- найширше використовувати міжнародні стандарти в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Пропозиції: 

1. Стосовно забезпечення інформаційної безпеки в органах державної влади та 

місцевого самоврядування 

Забезпечити реалізацію заходів з інформаційної безпеки в органах державної влади та їх 

контроль (аудит) з використанням сучасних підходів, визначених міжнародним стандартом  

ISO/IEC 270012, що включає: 
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- організаційні заходи та заходи щодо адміністрування інформаційної безпеки, 

- заходи щодо забезпечення безпеки інфраструктури інформаційних технологій (захист 

інформації в інформаційних системах) на основі визначення рівнів інформаційної 

безпеки: 

Базовий рівень інформаційної безпеки – повинен бути реалізований в усіх без винятку 

органах державної влади та місцевого самоврядування. В усіх органах державної влади 

обробляється інформація та документи які належать до публічної інформації та/або 

службової інформації «що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 

становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо 

вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 

наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують 

публічному обговоренню та/або прийняттю рішень»3. 

Підвищений рівень інформаційної безпеки – повинен бути реалізований в органах 

державної влади та місцевого самоврядування або в підрозділах органів державної влади та 

місцевого самоврядування, де обробляється документи, інформація  зібрана в процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не 

віднесено до державної таємниці4, а також в підрозділах органів державної влади, на 

підприємствах та організаціях де використовуються великі обсяги інформаційних ресурсів, де 

необхідно забезпечити підвищені вимоги щодо цілісності, доступності  та неспростовності. 

Високий рівень інформаційної  безпеки повинен бути реалізований в підрозділах, де 

обробляються документи та інформація, що містить державну таємницю. 

2. Стосовно державно-приватного партнерства у сфері  інформаційної безпеки в 

організаціях приватного сектору 

На сьогодні відповідно до чинного законодавства приватні організації які здійснюють 

обробку   інформації  з обмеженим доступом,  вимога  щодо  захисту якої встановлена 

законом, повинні застосовувати комплексну систему захисту інформації, підтвердження 

відповідності якої здійснюється   за результатами державної експертизи5. 

Оскільки законом встановлено надзвичайно широкий перелік інформації з обмеженим 

доступом, яка потребує захисту, але яка не відноситься до державних інформаційних 

ресурсів,  вимога щодо створення комплексної системи захисту інформації та її державної 

експертизи стосується надзвичайно широкого переліку інформаційних систем організацій 

приватного сектору, що створює передумови для втручання державних органів у діяльність 

приватних підприємств та організацій.  
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На практиці організації приватного сектору, зокрема великі та середні організації,  вже давно 

широко і цілком успішно використовують міжнародні стандарти забезпечення інформаційної 

безпеки в організаціях, ігноруючи положення застарілого за своїми принципами 

національного законодавства. Незалежна оцінка відповідності систем управління 

інформаційною безпекою (СУІБ) в Україні здійснюється лише органами, акредитованими в 

інших країнах6.  При цьому базовий стандарт у сфері систем керування інформаційною 

безпекою ISO/IEC 27001 прийнято як національний у 2010 році7. 

Законом передбачено використання лише засобів захисту інформації, які мають сертифікат 

відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи8. 

Оскільки незалежна оцінка відповідності засобів захисту інформації шляхом сертифікації 

розвинута вкрай слабо9, використання в інформаційних системах засобів захисту інформації, 

навіть вже сертифікованих в інших країнах, вимагає проведення державної експертизи цих 

засобів в Україні.  

Напрямки розвитку: 

Чітко законодавчо визначити, що приватні організації самостійно визначають заходи щодо 

забезпечення інформаційної безпеки виходячи з характеристик бізнесу та організації, її 

розташування, оцінених ризиків, наявних ресурсів та технологій. 

В разі укладання договору з органами державної влади чи місцевого самоврядування, які 

передбачають  обробку документів та інформації, необхідність захисту якої визначена 

законодавством приватними організаціями, умови обробки інформації в інформаційній 

системі визначаються органами державної влади та місцевого самоврядування (володільцем 

інформації) відповідно до договору з приватною організацією. 

З метою забезпечення розвитку незалежної оцінки заходів щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, відповідності систем управління інформаційною безпекою (СУІБ) в 

Україні необхідно: 
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Запропонувати приватному сектору здійснювати інвестиції у розвиток інформаційної безпеки 

та співпрацю з органами державної влади, зокрема в рамках державно-приватного 

партнерства10 стосовно: 

 прийняття як національних міжнародних стандартів у сфері інформаційної безпеки, 

необхідних для розвитку механізмів самостійного забезпечення інформаційної 

безпеки в організаціях приватного сектору, зокрема  незалежної оцінки систем 

управління інформаційної безпеки11; 

 створення незалежних органів з сертифікації систем керування інформаційною 

безпекою; 

 прийняття як національних міжнародних стандартів у сфері інформаційної безпеки 

необхідних для незалежної оцінки засобів безпеки інформаційних технологій (засобів 

захисту інформації) та визнання незалежної оцінки таких засобів, вже проведеної 

відповідно до міжнародних стандартів органами сертифікації інших країн12;  

 створення  незалежних органів із сертифікації засобів безпеки інформаційних 

технологій (засобів захисту інформації) та відповідних випробувальних лабораторій. 

Здійснити заходи щодо приєднання  спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань  організації  спеціального  зв'язку та захисту інформації до 

Договору про визнання сертифікатів Загальних Критеріїв в сфері безпеки інформаційних 

технологій (Arrangement  on the Recognition of Common Criteria Certificates In the field of 

Information Technology Security, July 2, 2014)13. 
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