
Комплексна система захисту 

інформації АС класу 1 

Побудова КСЗІ проводиться за узгодженим з Державною 
службою спеціального зв’язку та захисту інформації 

України технічним завданням “Конфідент” 



 Захист інформації на робочих станціях (АРМ “Конфідент”) від 

несанкціонованого доступу. Створення умов обробки інформації 

оператором згідно чинних нормативно-правових актів України в сфері 

захисту інформації: 

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах»; 

Закон України «Про захист персональних даних»; 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 

Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.06 № 373); 

Концепція технічного захисту інформації в Україні (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 8.10.97 №1126); 

Положення про технічний захист інформації в Україні (Указ Президента 

України від 27.09.99 № 1229/99). 
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 «АРМ Конфідент» відноситься до інформаційних систем класу 1, згідно 

з нормативним документом технічного захисту інформації  

 (НД ТЗІ 2.5 005 99).  

 Ідеально підходить для роботи операторів вузлів ІВС “ОСВІТА”, які 

формують замовлення на  виготовлення документів про освіту 

державного зразка. 

 вищі навчальні заклади; 

 середні загальноосвітні навчальні заклади; 

 управління освіти. 

 



 В «АРМ Конфідент» використовується наступне програмне 

забезпечення: 

операційна система сімейства Microsoft Windows; 

пакет офісних програм (Microsoft Office або Open Office);  

програма з безкоштовною ліцензією для читання *.pdf-файлів Acrobat 

Reader; 

програма-архіватор файлів «7-zip»; 

«Education For Firebird», призначене для підготовки, обробки та зберігання 

електронних документів встановленого формату.  

програмний засіб захисту інформації від несанкціонованого доступу*; 

прикладне програмне забезпечення, призначене для шифрування 

електронних документів, накладання та перевірки електронного цифрового 

підпису на них*; 

антивірусне програмне забезпечення*; 

 * має позитивний експертний висновок Адміністрації Держспецзв’язку 



 «АРМ Конфідент» побудована на базі автономної електронної 
обчислювальної машини (ЕОМ), яка не має підключень до будь-яких 
мереж передачі даних.  

 До складу апаратного забезпечення АРМ “Конфідент” входять: 

периферійні пристрої введення та відображення інформації (монітор, 
клавіатура, маніпулятор типу «миша»), кард-ридер, друкуючий 
пристрій; 

дисковод для оптичних дисків; 

інтерфейси USB для підключення зовнішніх накопичувачів типу flash-
memory; 

джерело безперебійного живлення; 

за необхідності до «АРМ Конфідент» може бути під’єднано сканер, 
відео-фото-камеру; 

 Допускається замість персональної ЕОМ в складі апаратного 
забезпечення «АРМ Конфідент» використовувати ноутбук.  



 В АРМ «Конфідент» можна обробляти наступну інформацію: 

відкриту (публічну) інформацію; 

конфіденційну  інформацію (персональні дані фізичних осіб); 

конфіденційну  інформацію, яка не містить персональних даних та 

може належати зовнішнім організаціям недержавної форми власності, 

включати комерційну таємницю, авторське право фізичних осіб та/або 

організацій, внутрішньо-організаційну фінансову інформацію, 

статистичні дані, опис технологічних процесів, виробничі показники 

тощо; 

конфіденційну технологічну інформацію (системні налаштування, 

налаштування безпеки апаратних та програмних засобів, 

адміністративні паролі доступу до операційної системи та системи 

захисту інформації, протоколи реєстрації подій в «АРМ Конфідент» 

тощо). 



Обстеження середовища функціонування інформаційної системи (ІС) 
та визначення його відповідності вимогам ТЗ “Конфідент” 

 Проводимо аналіз середовища функціонування ІС та його відповідності вимогам ТЗ 
“Конфідент” 

 Здійснюємо інсталяцію та налаштування комплексу засобів захисту від несанкціонованого 
доступу 

 

Проведення попередніх випробувань та розробка пакету документів 
 Попередні випробування проводимо згідно з програмою та методикою випробувань. 

 Розробляємо пакет документів необхідних для функціонування КСЗІ 

 Перевіряємо працездатність КСЗІ та відповідність її вимогам ТЗ “Конфідент” 

 

Проведення дослідної експлуатації 
 Відпрацьовуємо технології оброблення інформації 

 Користувачі АРМ «Конфідент» набувають практичних навичок з використання засобів 
захисту інформації, засвоюють вимоги організаційних та розпорядчих документів з питань 
ТЗІ 



Проходження державної експертизи в сфері технічного захисту 

інформації 

 Готуємо заяву на проведення державної експертизи 

 Підтверджуємо відповідності КСЗІ ТЗ “Конфідент” вимогам нормативних документів із 

захисту інформації 

 Супроводжуємо державну експертизу КСЗІ до отримання Експертного висновку та Атестату 

відповідності, згідно з Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту 

інформації 

 

Введення КСЗІ до промислової експлуатації 

 Вводимо КСЗІ до промислової експлуатації 

 Надаємо технічну підтримку 

 



Працює з накопиченням великих об’ємів даних, проводить їх обробку, 
аналіз та захист http://ndipit.com.ua/proekty/osvita. 

 

Має право на проведення робіт у галузі криптографічного захисту 
конфіденційної інформації та впровадження комплексних систем 
захисту інформації http://ndipit.com.ua/poslugy/zahyst-information. 

 

Розробляє та впроваджує власні засоби автоматизації для керування 
процесами життєдіяльності освітніх установ та супроводу їх 
документообігу http://ndipit.com.ua/rozrobky/. 

 

Проводить навчання користувачів http://ndipit.com.ua/rozrobky/asu-
vnz/treningy-asu-vnz. 

 

Здійснює технічну підтримку власних продуктів.  
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Адреса: 03151, м.Київ,  

 вул. Смілянська,4 

 

тел./факс: (044) 246-99-50 

     (044) 246-27-82 

 

e-mail: man1@osvita.net 

http://ndipit.com.ua/  

mailto:man1@osvita.net
http://ndipit.com.ua/

