Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР КІБЕРЗАХИСТУ

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ.
ЗАХИЩЕНІ ВУЗЛИ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.
ВИМОГИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 12 квітня 2002 р. №522 «Про затвердження Порядку підключення
до глобальних мереж передачі даних»

10. Під час підключення до глобальних мереж абоненти повинні
дотримуватися вимог законодавства щодо захисту державних
інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах.

ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 254/2017
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня
2017 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці
держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом
Президента України від 13 лютого 2017 року № 32»

• б) врегулювати питання щодо заборони державним органам,
підприємствам, установам і організаціям державної форми власності
закуповувати послуги (укладати договори) з доступу до мережі
Інтернет у операторів (провайдерів) телекомунікацій, у яких відсутні
документи про підтвердження відповідності системи захисту
інформації встановленим вимогам у сфері захисту інформації;

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ПРОЄКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про порядок доступу до мережі Інтернет»
від 2018 р.
Абоненти мають отримувати доступ до мережі Інтернет через Систему захищеного доступу
державних органів до мережі Інтернет Держспецзв’язку (далі – СЗДІ) або через власні системи
захищеного доступу до мережі Інтернет зі створеними комплексними системами захисту інформації з
підтвердженою відповідністю, або через операторів, провайдерів телекомунікацій, які мають захищені
вузли доступу до глобальних мереж передачі даних зі створеними комплексними системами захисту
інформації з підтвердженою відповідністю або мають дійсний документ, що підтверджує відповідність
системи управління інформаційною безпекою, що застосовується при обробці інформації в захищеному
вузлі доступу, вимогам стандарту ISO/IEC 27001 (ДСТУ ISO/IEC 27001), виданого національним чи
іноземним органом з оцінки відповідності, акредитованим національним органом України з акредитації
чи іноземним органом з акредитації, який є стороною багатосторонньої угоди про визнання
Міжнародного форуму з акредитації (International Accreditation Forum) та/або Європейської кооперації з
акредитації (European Co-operation for Accreditation), відповідно до стандарту ISO/IEC 27001
(ДСТУ ISO/IEC 27001).

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»
від 08.07.2018

комунікаційні системи всіх форм власності, в яких обробляються національні
інформаційні ресурси та/або які використовуються в інтересах органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів
та військових формувань, утворених відповідно до закону, а також
комунікаційні системи, які використовуються для реалізації правовідносин у
сферах електронного урядування, електронних державних послуг,
електронного документообігу є об’єктами кіберзахисту та, як наслідок, до них
мають бути застосовані організаційні, правові, інженерно-технічні заходи, а
також заходи захисту інформації, спрямовані на запобігання кіберінцидентам,
виявлення та захист від кібератак.

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
від 19.04.2014

• державні інформаційні ресурси повинні оброблятися в системі із
застосуванням
комплексної
системи
захисту
інформації
з
підтвердженою відповідністю

ЗАХИЩЕНІ ВУЗЛИ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
• Порядок створення комплексної системи захисту інформації
НД ТЗІ 3.7-003-05 «Порядок проведення робіт із створення
комплексної системи захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційній системі».

• Порядок проведення державної експертизи в сфері технічного
захисту інформації визначається «Положенням про державну
експертизу в сфері технічного захисту інформації», затвердженим
наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 16.05.2007 № 93
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за
№ 820/14087.

СИСТЕМА ЗАХИЩЕНОГО ДОСТУПУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ПРИЗНАЧЕННЯ:
• віртуальний хостинг;
• колокейшин;
• система захищеного доступу до
мережі Інтернет;
• забезпечення підрозділів, закладів
та установ Держспецзв’язку
захищеним доступом до Інтернет.

СТАН:
• 1 черга – експлуатація;
• Пропускна здатність – до 10 Гбіт/с
(зарезервованого з’єднання 2x10;
• швидкість
наданого
захищеного
Інтернет доступу – не менш ніж
1 ГБіт/c на кожний державний орган та
100 МБіт/c для територіальних вузлів
урядового зв'язку Держспецзв’язку.
• введення в експлуатацію СЗДІ у
повному обсязі дає змогу підключити
до системи державні органи;
• забезпечення віртуальними серверами.

ЗАХИЩЕНИЙ ДОСТУП ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ КРАЩІ ПРАКТИКИ

• NIST Special Publication (SP) 800-53 Revision 4 Title: Security and Privacy
Controls for Federal Information Systems and Organizations
• Trusted Internet Connection 3.0 Vol.1: Program Guidebook
• Trusted Internet Connection Access Provider (TICAP)
• Managed Trusted Internet Protocol Services (MTIPS)
• EINSTEIN system
• Enterprise Infrastructure Solutions (EIS)

ЗАХИЩЕНИЙ ДОСТУП ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ КРАЩІ ПРАКТИКИ
• NIST Special Publication (SP) 800-53 Revision 4 Title: Security and Privacy
Controls for Federal Information Systems and Organizations
“FISMA and OMB policy require that external providers processing, storing, or
transmitting federal information or operating information systems on behalf of the
federal government meet the same security requirements that federal agencies are
required to meet “
(Політики FISMA and OMB вимагають від зовнішніх провайдерів, що обробляють, зберігають або передають державну
інформацію та/або державних інформаційних системи (ресурсів), відповідати тим же вимогам безпеки, яким повинні
відповідати державні органи)

ЗАХИЩЕНИЙ ДОСТУП ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ КРАЩІ ПРАКТИКИ
Trusted Internet Connection 3.0 Vol.1: Program Guidebook

ЗАХИЩЕНИЙ ДОСТУП ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ КРАЩІ ПРАКТИКИ
EINSTEIN system, EIS

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Q&A
ДАВИДЮК АНДРІЙ
фахівець сфери захисту інформації
ДЦКЗ Держспецзв’язку
ckz_dav@dsszzi.gov.ua

