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1 Галузь використання 
 
Цей нормативний документ містить методичні вказівки щодо 

зіставлення результатів оцінювання засобів захисту інформації від 
несанкціонованого доступу на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 з 
вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99, яке виконується в процесі проведення 
державної експертизи в сфері технічного захисту інформації (ТЗІ) або в ході 
робіт зі створення захищених інформаційно-телекомунікаційних систем 
(ІТС), засобів технічного захисту інформації (ЗТЗІ) від несанкціонованого 
доступу (НСД) або захищених від НСД компонентів обчислювальної 
системи. 

Нормативний документ (НД) призначено для державних органів, 
органів місцевого самоврядування, органів управління Збройних Сил 
України, інших військових формувань, а також юридичних та фізичних осіб 
усіх форм власності, які виконують роботи з державної експертизи ЗТЗІ від 
НСД або захищених від НСД компонентів обчислювальної системи, що вже 
були оцінені на відповідність вимогам, встановленим ISO/IEC 15408, або 
роботи зі створення захищених ІТС (комплексних систем захисту інформації 
(КСЗІ) в ІТС), ЗТЗІ від НСД та захищених від НСД компонентів 
обчислювальної системи. 

 
2 Нормативні посилання 
 
У цьому НД наведено посилання на такі нормативні документи: 
ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. 

Терміни і визначення. 
Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту 

інформації. Затверджено наказом Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 820/14087. 

НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в 

комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. 
НД ТЗІ 1.1-003-99 Термінологія в галузі захисту інформації в 

комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. 
НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в 

комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. 
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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 2.6-002-2015 Порядок зіставлення функціональних компонентів 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99. 

НД ТЗІ 2.6-003-2015 Порядок зіставлення компонентів довіри до 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99. 

НД ТЗІ 2.7-009-09 Методичні вказівки з оцінювання функціональних 
послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

НД ТЗІ 2.7-010-09 Методичні вказівки з оцінювання рівня гарантій 
коректності реалізації функціональних послуг безпеки в засобах захисту 
інформації від несанкціонованого доступу. 

ISO/IEC 15408-1:2009 Information technology – Security techniques – 
Evaluation criteria for IT security – Part 1: Introduction and general model 
(Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінювання ІТ-безпеки. 
Частина 1. Вступ і загальна модель).  

ISO/IEC 15408-2:2008 Information technology – Security techniques – 
Evaluation criteria for IT security – Part 2: Security functional components 
(Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінювання ІТ-безпеки. 
Частина 2. Функціональні компоненти безпеки). 

ISO/IEC 15408-3:2008 Information technology – Security techniques – 
Evaluation criteria for IT security – Part 3: Security assurance components 
(Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінювання ІТ-безпеки. 
Частина 3. Компоненти довіри до безпеки).  

 
3 Визначення 
 
У цьому НД використано терміни та визначення, встановлені          

ДСТУ 3396.2-97 та НД ТЗІ 1.1-003-99.  
Крім цього, використано такі терміни та визначення. 
Завдання з безпеки – сукупність вимог безпеки та специфікацій, 

призначена для використання як основи для оцінювання конкретного об'єкта 
оцінювання. 

Засіб технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу – 
програмний, апаратний або програмно-апаратний засіб, який створюється 
як окремий продукт виробництва, має необхідну проектну та/або 
експлуатаційну документацію і забезпечує самостійно або в комплексі з 
іншими засобами захист від загроз несанкціонованого доступу для 
інформації, оброблюваної в інформаційно-телекомунікаційній системі. 

Захищений від несанкціонованого доступу компонент 
обчислювальної системи – програмний, апаратний або програмно-
апаратний засіб, у якому додатково до основного призначення передбачено 
функції захисту інформації від загроз несанкціонованого доступу. 
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Інформаційна система – організаційно-технічна система, в якій 

реалізується технологія оброблення інформації з використанням технічних і 
програмних засобів. 

Інформаційно-телекомунікаційна система – сукупність інформаційних 
та телекомунікаційних систем, які в процесі оброблення інформації діють як 
єдине ціле. 

Об'єкт експертизи – засіб технічного захисту інформації від 
несанкціонованого доступу або захищений від несанкціонованого доступу 
компонент обчислювальної системи, стосовно яких проводиться експертиза 
в сфері технічного захисту інформації.  

Об'єкт оцінювання – продукт інформаційних технологій або система із 
настановами адміністратора та користувача, що підлягають оцінюванню 
(сертифікації) на відповідність ISO/IEC 15408. 

Область дії функцій безпеки об’єкта оцінювання – сукупність 
можливих взаємодій з об’єктом оцінювання або у його межах, що 
підпорядковані правилам політики безпеки об’єкта оцінювання. 

Оцінювання – визначення міри відповідності характеристик об'єкта 
заданим критеріям та вимогам. 

Політика безпеки об’єкта оцінювання – сукупність правил, що 
регулюють керування активами, їх захист та розподіл у межах об’єкта 
оцінювання. 

Політика функції безпеки – політика безпеки, що здійснюється 
функцією безпеки. 

Телекомунікаційна система – сукупність технічних і програмних 
засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання, 
випромінювання або приймання її у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих 
або нерухомих зображень чи в інший спосіб. 

Функція безпеки – функціональні можливості частини або частин 
об’єкта оцінювання, які забезпечують виконання підмножини 
взаємозв’язаних правил політики безпеки об’єкта оцінювання. 

Функції безпеки об’єкта оцінювання – сукупність усіх функцій об’єкта 
оцінювання, спрямованих на здійснення політики безпеки об’єкта 
оцінювання.  

Функціональна послуга безпеки – сукупність функцій, що визначені 
відповідно до вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 та забезпечують захист інформації 
від певної загрози або від множини загроз. 

Функціональна специфікація – упорядкований перелік реалізованих в 
об'єкті експертизи функціональних послуг безпеки згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99 
разом з описом їх політики або іншим чином визначений перелік функцій 
захисту з описом їх політик згідно з вимогами міжнародних стандартів. 
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4 Позначення та скорочення 
 
У цьому НД ТЗI використано такі позначення та скорочення: 
ЗБ – завдання з безпеки; 
ЗТЗІ – засіб технічного захисту інформації; 
ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система; 
КЗЗ – комплекс засобів захисту; 
КСЗІ – комплексна система захисту інформації; 
НД – нормативний документ; 
НСД – несанкціонований доступ; 
ОДФ – область дії функцій безпеки об’єкта оцінювання; 
ОЕ – об'єкт експертизи; 
ОО – об'єкт оцінювання; 
ПЗ – профіль захисту; 
ПФБ – політика функцій безпеки; 
ТЗІ – технічний захист інформації; 
ФБО – функції безпеки об’єкта оцінювання; 
ФПБ – функціональна послуга безпеки. 

 
5 Загальний опис порядку зіставлення результатів оцінювання на 

відповідність вимогам ISO/IEC 15408 з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 
 
5.1 Загальні положення  
5.1.1 Відповідно до положень НД ТЗІ 1.1-002-99 у проблемі захисту від 

НСД інформації, оброблюваної в ІТС, виокремлюються два напрями:  
- забезпечення захищеності інформації у функціонуючих та/або 

створюваних ІТС; 
- створення ЗТЗІ від НСД або захищених від НСД компонентів 

обчислювальної системи поза конкретним середовищем експлуатації. 
При цьому як у першому, так і в другому випадку доцільним, а якщо в 

ІТС планується оброблення інформації, порядок захисту якої 
регламентується законами України або іншими нормативно-правовими 
актами (наприклад, інформації, яка становить державну таємницю або 
віднесена до державних інформаційних ресурсів), то обов'язковим є 
незалежне підтвердження (оцінювання) відповідності реалізованих засобів 
та заходів захисту встановленим вимогам та нормам. Результатом 
проведеного оцінювання має бути відповідний висновок, на підставі якого 
власники ІТС та оброблюваних у них інформаційних ресурсів можуть 
приймати рішення щодо прийнятності та достатності вжитих заходів і 
реалізованих засобів.  

5.1.2 Згідно з вимогами Положення про державну експертизу в сфері 
технічного захисту інформації, на підставі якого в Україні функціонує 
система оцінювання відповідності реалізованих засобів та заходів захисту 
встановленим вимогам та нормам, об'єктами експертизи (ОЕ) можуть бути 
як КСЗІ, які є невід'ємною складовою частиною ІТС, так і окремі ЗТЗІ від 
НСД, у тому числі захищені від НСД компоненти обчислювальної системи. 
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5.1.3 Відповідно до положень НД ТЗІ 2.6-001-11 обсяг та тривалість 
експертних робіт із державної експертизи КСЗІ в ІТС суттєво скорочуються у 
випадку, якщо у складі комплексу засобів захисту (КЗЗ) КСЗІ 
використовуються ЗТЗІ від НСД або захищені від НСД компоненти 
обчислюваної системи, стосовно яких уже було проведено державну 
експертизу в сфері ТЗІ та наявні чинні експертні висновки, що містять її 
результати та відображають відповідність цих засобів вимогам НД ТЗІ. 
Наявність та можливість використання таких ЗТЗІ від НСД (захищених від 
НСД компонентів обчислювальної системи) дозволяють також суттєво 

скоротити тривалість робіт зі створення КСЗІ. 
5.1.4 На цей час поширеною у світі є практика оцінювання 

(сертифікації) ЗТЗІ від НСД та захищених від НСД компонентів 
обчислюваної системи на відповідність вимогам Єдиних критеріїв оцінки 
безпеки інформаційних технологій, встановлених міжнародним стандартом 
ISO/IEC 15408. Такі засоби та компоненти обчислювальної системи широко 
використовуються в Україні при побудові ІТС різного призначення, у тому 
числі захищених.  

5.1.5 З метою спрощення процедури експертних робіт при проведенні 
експертизи таких засобів та компонентів (у вигляді як окремих ОЕ, так і 
складових КЗЗ КСЗІ) експерти повинні мати можливість визначення: 

- множини та політики функціональних послуг безпеки (ФПБ), що 
реалізуються відповідним засобом (компонентом), не тільки шляхом 
дослідження ОЕ у порядку, визначеному НД ТЗІ 2.7-009-09, а і шляхом 
зіставлення наявних результатів оцінювання функціональних компонентів 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99; 

- рівня гарантій коректності реалізації ФПБ відповідним засобом 
(компонентом) не тільки шляхом дослідження ОЕ у порядку, визначеному 
НД ТЗІ 2.7-010-09, а і шляхом зіставлення наявних результатів оцінювання 
компонентів довіри до безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами      
НД ТЗІ 2.5-004-99.  

5.1.6 Аналогічне визначення множини та політики ФПБ, що 
реалізуються відповідним засобом (компонентом), а також рівня гарантій 
коректності реалізації ФПБ шляхом зіставлення наявних результатів 
оцінювання функціональних компонентів безпеки та компонентів довіри до 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 може 
проводитись під час виконання робіт зі створення:  

- захищених ІТС (КСЗІ в ІТС) під час проведення аналізу можливості 
включення до складу відповідних ІТС (КЗЗ створюваних КСЗІ) певних ЗТЗІ 
від НСД або захищених від НСД компонентів обчислювальної системи, для 
яких наявні результати оцінювання (сертифікації) на відповідність вимогам 
ISO/IEC 15408 але немає (на момент проведення аналізу) результатів 
державної експертизи в сфері ТЗІ;  

- захищених ІТС (КСЗІ в ІТС) або ЗТЗІ від НСД (захищених від НСД 
компонентів обчислювальної системи) з метою формулювання вимог до 
створюваних систем або засобів у термінах НД ТЗІ 2.5-004-99, з 



використанням існуючих профілів захисту (ПЗ) для аналогічних засобів або 
систем, визначених відповідно до вимог ISO/IEC 15408. 
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5.2 Порядок зіставлення функціональних компонентів безпеки, 

визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 

5.2.1 Згідно з НД ТЗІ 2.6-002-2015 зіставлення результатів оцінювання 
на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 у 
частині, що стосується зіставлення функціональних компонентів безпеки 
(пряме зіставлення функціональних компонентів безпеки, визначених 
ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99), виконується з метою: 

- визначення (ідентифікації) множини ФПБ, що реалізовані у певному 
ЗТЗІ від НСД (захищеному від НСД компоненті обчислювальної системи) 
або визначені у певному ПЗ, їх рівнів та політики, тобто визначення 
відповідної функціональної специфікації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99; 

- документування отриманих результатів та прийняття рішення щодо 
проведення подальших етапів робіт або щодо їх припинення. 

5.2.2 Згідно з НД ТЗІ 2.6-002-2015 пряме зіставлення функціональних 
компонентів безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами                       
НД ТЗІ 2.5-004-99 передбачає виконання зіставлення функціональних 
компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, реалізованих у відповідному 
ЗТЗІ від НСД (захищеному від НСД компоненті обчислювальної системи) 
або визначених у відповідному ПЗ, з вимогами критеріїв конфіденційності, 
цілісності, доступності та спостережності, встановленими НД ТЗІ 2.5-004-99, 
з метою визначення переліку відповідних ФПБ, які відповідають зазначеним 
функціональним компонентам безпеки, їх рівнів та політики. 

5.2.3 Згідно з НД ТЗІ 2.6-002-2015 зіставлення функціональних 
компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, реалізованих у певному ЗТЗІ 
від НСД (захищеному від НСД компоненті обчислювальної системи) або 
визначених у певному ПЗ, з вимогами критеріїв конфіденційності, цілісності, 
доступності та спостережності, встановленими НД ТЗІ 2.5-004-99, з метою 
визначення переліку відповідних ФПБ, їх рівнів та політики виконується у 
такому порядку. 

5.2.3.1 На підставі аналізу вмісту матеріалів щодо результатів 
оцінювання (сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД 
компонента обчислювальної системи) на відповідність вимогам           
ISO/IEC 15408 (завдання з безпеки (ЗБ), опис об’єкта оцінювання (ОО), звіт 
за результатами оцінювання тощо) або на підставі аналізу вмісту опису 
відповідного ПЗ визначається перелік усіх функціональних компонентів 
безпеки та усіх їх функціональних елементів, які мають бути зіставлені з 
вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99. 

5.2.3.2 У визначеному на попередньому етапі переліку функціональних 
елементів функціональних компонентів безпеки на підставі відомостей, 
наведених у таблицях 7.1 - 10.9 НД ТЗІ 2.6-002-2015, та з використанням 
таблиці А.1 Додатка А до НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначається наявність 
певних груп функціональних елементів, які у сукупності здатні задовольнити 
вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певних ФПБ певних рівнів. 
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5.2.3.3 Для кожної групи функціональних елементів, визначеної на 

попередньому етапі, перевіряється факт дотримання умов задоволення 
функціональними елементами, що входять у відповідну групу, вимог         
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певної ФПБ певного рівня, наведених у відповідних 
таблицях НД ТЗІ 2.6-002-2015. 

5.2.3.4 У випадку встановлення факту дотримання умов задоволення 
функціональними елементами, що входять у певну групу, вимог                  
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певної ФПБ певного рівня, на підставі вмісту 
матеріалів щодо результатів оцінювання (сертифікації) відповідного ЗТЗІ від 
НСД (захищеного від НСД компонента обчислювальної системи) на 
відповідність вимогам ISO/IEC 15408 (ЗБ, опис ОО, звіт за результатами 
оцінювання тощо) або на підставі вмісту опису відповідного ПЗ та з 
урахуванням результатів перевірки дотримання умов задоволення 
функціональними елементами вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо відповідної 
ФПБ відповідного рівня визначаються: 

- перелік користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають 
відношення до політики відповідної ФПБ; 

- політика, механізми і засоби реалізації відповідної ФПБ. 
5.2.3.5 Характеристики ФПБ (рівень ФПБ, перелік об’єктів, політика, 

механізми і засоби реалізації), для яких встановлено факти задоволення 
певними групами функціональних елементів функціональних компонентів 
безпеки згідно з ISO/IEC 15408 вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо відповідних 
ФПБ відповідних рівнів, документуються, відповідні ФПБ долучаються до 
визначеного за результатами зіставлення переліку ФПБ, які складають 
функціональну специфікацію відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від 
НСД компонента обчислювальної системи). 

5.2.3.6 Визначена за результатами виконаного зіставлення 
функціональна специфікація ОЕ перевіряється на її формальну коректність 
та за необхідності уточнюється за результатами перевірки. 

 
5.3 Порядок зіставлення компонентів довіри до безпеки, 

визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 
5.3.1 Згідно з НД ТЗІ 2.6-003-2015 зіставлення результатів оцінювання 

на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 у 
частині, що стосується зіставлення компонентів довіри до безпеки (пряме 
зіставлення компонентів довіри до безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з 
вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99), виконується з метою: 

- попереднього визначення рівня гарантій коректності реалізації ФПБ 
згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99, що може бути призначений оцінюваному ОЕ за 
результатами експертизи; 

- документування отриманих результатів та прийняття рішення щодо 
проведення подальших етапів робіт або щодо їх припинення. 
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5.3.2 Згідно з НД ТЗІ 2.6-003-2015 пряме зіставлення компонентів 
довіри до безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 
передбачає виконання зіставлення компонентів довіри до безпеки згідно з 
ISO/IEC 15408, реалізованих для відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від 
НСД компонента обчислювальної системи), з вимогами критеріїв гарантій, 
встановленими НД ТЗІ 2.5-004-99, з метою визначення груп елементів 
певних компонентів довіри до безпеки, які у сукупності здатні задовольнити 
вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо різних складових критеріїв гарантій 
(архітектури, середовища розробки, послідовності розробки, середовища 
функціонування, документації та випробувань) для певних рівнів гарантій. 

5.3.3 Згідно з НД ТЗІ 2.6-003-2015 зіставлення компонентів довіри до 
безпеки згідно з ISO/IEC 15408, реалізованих для певного ЗТЗІ від НСД 
(захищеного від НСД компонента обчислювальної системи), з вимогами 
критеріїв гарантій, встановленими НД ТЗІ 2.5-004-99, з метою визначення 
груп елементів певних компонентів довіри до безпеки, які у сукупності здатні 
задовольнити вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо різних складових критеріїв 
гарантій для певних рівнів гарантій, виконується у такому порядку. 

5.3.3.1 На підставі аналізу вмісту матеріалів щодо результатів 
оцінювання (сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД 
компонента обчислювальної системи) на відповідність вимогам           
ISO/IEC 15408 (ЗБ, опис ОО, звіт за результатами оцінювання тощо) 
визначається перелік усіх компонентів довіри до безпеки та усіх їх 
елементів, які мають бути зіставлені з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99. 

5.3.3.2 У визначеному на попередньому етапі переліку елементів 
компонентів довіри до безпеки на підставі відомостей, наведених у 
таблицях 7.1 - 12.1 НД ТЗІ 2.6-003-2015, та з використанням таблиць         
А.1 - А.11 Додатка А до НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначається наявність певних 
груп елементів відповідних компонентів довіри до безпеки, які у сукупності 
здатні задовольнити вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певних складових 
критеріїв гарантій для певних рівнів гарантій. 

5.3.3.3 Для кожної групи елементів довіри, визначеної на 
попередньому етапі, перевіряється факт дотримання умов задоволення 
елементами довіри, що входять у відповідну групу, вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 
щодо певної складової критеріїв гарантій для певного рівня гарантій, 
наведених у відповідних таблицях НД ТЗІ 2.6-003-2015. 

5.3.3.4 У випадку встановлення факту дотримання умов задоволення 
елементами довіри, що входять у певну групу, вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 
щодо певної складової критеріїв гарантій для певного рівня гарантій, 
характеристики відповідних елементів довіри, зокрема перелік матеріалів та 
документів, посилання на які містяться в описах відповідних елементів 
довіри, документуються, а відповідний рівень гарантій фіксується як такий, 
для якого задовольняються вимоги відповідної складової критеріїв гарантій.  

5.3.3.5 У випадку встановлення за результатами виконання попередніх 
етапів факту задоволення всіх вимог до всіх визначених НД ТЗІ 2.5-004-99 
складових критеріїв гарантій, як визначений за результатами зіставлення 
рівень гарантій обирається мінімальний із рівнів гарантій, зафіксованих для 
кожної зі складових критеріїв гарантій. 
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5.4 Порядок документування підсумків зіставлення результатів 
оцінювання на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 з вимогами НД ТЗІ 
2.5-004-99 

5.4.1 Згідно з НД ТЗІ 2.6-002-2015 у випадку, якщо зіставлення 
функціональних компонентів безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з 
вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 виконувалось у ході робіт із оцінювання ФПБ 
під час проведення державної експертизи в сфері ТЗІ, результати 
зіставлення мають бути документовані у порядку, визначеному                    
НД ТЗІ 2.6-001-11, наприклад, у вигляді технічних вимог до оцінюваного ОЕ 
у частині реалізації ФПБ. 

Крім цього, факт виконання зіставлення в ході проведення експертних 
робіт разом із посиланнями на всі документи (матеріали), що містять 
результати оцінювання (сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД 
(захищеного від НСД компонента обчислювальної системи) на відповідність 
стандарту ISO/IEC 15408, які були використані під час проведення 
державної експертизи, мають бути відображені у відповідних розділах 
експертного висновку. 

У всіх інших випадках результати зіставлення функціональних 
компонентів безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами                              
НД ТЗІ 2.5-004-99 документуються у довільній формі. 

5.4.2 Згідно з НД ТЗІ 2.6-003-2015 у випадку, якщо зіставлення 
компонентів довіри до безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами      
НД ТЗІ 2.5-004-99 виконувалось у ході робіт із оцінювання рівня гарантій 
коректності реалізації ФПБ під час проведення державної експертизи в 
сфері ТЗІ, результати зіставлення мають бути документовані у порядку, 
визначеному НД ТЗІ 2.6-001-11, у вигляді відповідного звіту. 

Крім цього, факт виконання зіставлення в ході проведення експертних 
робіт разом із посиланнями на всі документи (матеріали), що містять 
результати оцінювання (сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД 
(захищеного від НСД компонента обчислювальної системи) на відповідність 
стандарту ISO/IEC 15408, які були використані під час проведення 
державної експертизи, мають бути відображені у відповідних розділах 
експертного висновку. 

У всіх інших випадках результати зіставлення компонентів довіри до 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 
документуються у довільній формі. 
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6 Методичні рекомендації щодо аналізу результатів оцінювання 

на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 з метою зіставлення з 
вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 

 

6.1 Проведення аналізу результатів оцінювання на відповідність 
вимогам ISO/IEC 15408 передбачає: 

- проведення аналізу результатів оцінювання на відповідність вимогам 
ISO/IEC 15408 у частині, що стосується функціональних компонентів 
безпеки; 

- проведення аналізу результатів оцінювання на відповідність вимогам 
ISO/IEC 15408 у частині, що стосується компонентів довіри до безпеки. 

6.2 Метою проведення аналізу результатів оцінювання на відповідність 
вимогам ISO/IEC 15408 у частині, що стосується функціональних 
компонентів безпеки, є: 

- визначення та документування переліку функціональних компонентів 
безпеки та їх функціональних елементів, реалізацію яких у відповідному 
ЗТЗІ від НСД (захищеному від НСД компоненті обчислювальної системи) 
підтверджено за результатами оцінювання (сертифікації) на відповідність 
вимогам ISO/IEC 15408 та які можуть бути зіставлені з вимогами НД ТЗІ 2.5-
004-99, а також характеристик відповідних функціональних компонентів, 
необхідних для подальшого виконання зіставлення; 

- визначення та документування попереднього переліку ФПБ 
відповідних рівнів, вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо яких можуть бути 
задоволені певними групами функціональних елементів функціональних 
компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408. 

6.3 Метою проведення аналізу результатів оцінювання на відповідність 
вимогам ISO/IEC 15408 у частині, що стосується компонентів довіри до 
безпеки, є:  

- визначення та документування переліку компонентів довіри до 
безпеки та їх елементів, реалізацію яких для відповідного ЗТЗІ від НСД 
(захищеного від НСД компонента обчислювальної системи) підтверджено за 
результатами оцінювання (сертифікації) на відповідність вимогам ISO/IEC 
15408 та які можуть бути зіставлені з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99, а також 
характеристик відповідних компонентів довіри, необхідних для подальшого 
виконання зіставлення; 

- визначення та документування попереднього переліку складових 
критеріїв гарантій для відповідних рівнів гарантій, вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 
щодо яких можуть бути задоволеними певними групами елементів 
компонентів довіри до безпеки згідно з ISO/IEC 15408. 

6.4 Аналіз результатів оцінювання на відповідність вимогам ISO/IEC 
15408 у частині, що стосується функціональних компонентів безпеки, 
рекомендується проводити у такій послідовності. 
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6.4.1 На підставі вмісту матеріалів щодо результатів оцінювання 

(сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД компонента 
обчислювальної системи) на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 (ЗБ, опис 
ОО, звіт за результатами оцінювання тощо) визначається та 
документується перелік усіх функціональних компонентів безпеки певних 
сімейств функціональних класів та усіх функціональних елементів 
відповідних функціональних компонентів, реалізацію яких у відповідному 
ЗТЗІ від НСД (захищеному від НСД компоненті обчислювальної системи) 
підтверджено за результатами оцінювання (сертифікації) на відповідність 
вимогам ISO/IEC 15408 та які можуть бути зіставлені з вимогами                  
НД ТЗІ 2.5-004-99 (далі – перелік функціональних елементів, що підлягають 
зіставленню). 

6.4.2 З використанням вмісту таблиці А.1 Додатка А до                          
НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначається та документується перелік ФПБ певних 
рівнів, у реалізації вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо яких можуть бути задіяні 
визначені та задокументовані при виконанні п. 6.4.1 функціональні елементи 
функціональних компонентів безпеки відповідних сімейств (далі – перелік 
ФПБ, що підлягають зіставленню). При цьому у випадку, якщо на підставі 
вмісту таблиці А.1 Додатка А до НД ТЗІ 2.6-002-2015 встановлено, що 
певним функціональним елементом можуть бути задоволені вимоги             
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо декількох рівнів певної ФПБ, до переліку ФПБ, що 
підлягають зіставленню, мають бути включені усі зазначені рівні відповідної 
ФПБ. ФПБ, які включені до переліку ФПБ, що підлягають зіставленню, 
необхідно упорядкувати відповідно до порядку визначення вимог до 
відповідних ФПБ у НД ТЗІ 2.5-004-99, позначення рівнів ФПБ для кожної 
ФПБ необхідно впорядкувати від максимального до мінімального. 

6.4.3 На підставі вмісту матеріалів щодо результатів оцінювання 
(сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД компонента 
обчислювальної системи) на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 (ЗБ, опис 
ОО, звіт за результатами оцінювання тощо) визначаються та 
документуються характеристики функціональних елементів функціональних 
компонентів безпеки відповідних сімейств, які за результатами виконання 
п.п. 6.4.1, 6.4.2 визначені як такі, що можуть бути задіяні у реалізації вимог 
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певних ФПБ певних рівнів. Зазначені 
характеристики повинні дозволяти визначити для кожної ФПБ, у реалізації 
вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо якої задіяний відповідний функціональний 
елемент:  

- перелік користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають 
відношення до політики відповідної ФПБ, а також їхні атрибути; 

- політику, механізми і засоби реалізації відповідної ФПБ. 
Примітка. Приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначати перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до політики певних 
ФПБ, а також політику, механізми і засоби реалізації відповідних ФПБ, наведені у 
Додатку А. 



6.5 Аналіз результатів оцінювання на відповідність вимогам ISO/IEC 
15408 у частині, що стосується компонентів довіри до безпеки, 
рекомендується проводити у такій послідовності.                                         11 

 
6.5.1 На підставі вмісту матеріалів щодо результатів оцінювання 

(сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД компонента 
обчислювальної системи) на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 (ЗБ, опис 
ОО, звіт за результатами оцінювання тощо) визначається та 
документується перелік усіх компонентів довіри до безпеки певних сімейств 
класів довіри та усіх елементів відповідних компонентів довіри, реалізацію 
яких для відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД компонента 
обчислювальної системи) підтверджено за результатами оцінювання 
(сертифікації) на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 та які можуть бути 
зіставлені з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 (далі – перелік елементів довіри, 
що підлягають зіставленню). 

6.5.2 З використанням вмісту таблиць А.1 - А.11 Додатка А до              
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначається та документується перелік складових 
критеріїв гарантій для відповідних рівнів гарантій, вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 
щодо яких можуть бути задоволені визначеними та задокументованими при 
виконанні п. 6.5.1 елементами компонентів довіри до безпеки відповідних 
сімейств (далі – перелік складових критеріїв гарантій, що підлягають 
зіставленню). При цьому у випадку, якщо на підставі вмісту таблиць           
А.1 - А.11 Додатка А до НД ТЗІ 2.6-003-2015 встановлено, що певним 
елементом довіри можуть бути задоволені вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо 
певної складової критеріїв гарантій для декількох рівнів гарантій, до 
попереднього переліку для відповідної складової мають бути включені усі 
зазначені рівні гарантій. Складові критеріїв гарантій, які включені до 
переліку складових критеріїв гарантій, що підлягають зіставленню, 
необхідно упорядкувати відповідно до порядку визначення вимог до 
відповідних складових у НД ТЗІ 2.5-004-99, позначення рівнів гарантій для 
кожної складової критеріїв гарантій необхідно впорядкувати від 
максимального до мінімального. 

6.5.3 На підставі вмісту матеріалів щодо результатів оцінювання 
(сертифікації) відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД компонента 
обчислювальної системи) на відповідність вимогам ISO/IEC 15408 (ЗБ, опис 
ОО, звіт за результатами оцінювання тощо) визначаються та 
документуються характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 
відповідних сімейств, які за результатами виконання пп. 6.5.1, 6.5.2 
визначені як такі, що можуть бути задіяні у реалізації вимог                             
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певних складових критеріїв гарантій для певних 
рівнів гарантій. Зазначені характеристики повинні дозволяти визначити, для 
кожної складової критеріїв, у реалізації вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо якої 
задіяний відповідний елемент, переліки матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів компонентів довіри до 
безпеки.  

Примітка. Приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 
згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначати перелік матеріалів та документів, 
посилання на які містяться в описах відповідних елементів та які мають відношення до 



задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певних складових критеріїв гарантій, 
наведені в Додатку Б. 
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7 Методичні вказівки щодо зіставлення функціональних 

компонентів безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами                    
НД ТЗІ 2.5-004-99 

 

7.1 Зіставлення функціональних компонентів безпеки, визначених 
ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 має виконуватись у такій 
послідовності (рисунки 1, 2). 

7.1.1 Для певної ФПБ певного рівня, що міститься у переліку ФПБ, що 
підлягають зіставленню, на підставі відомостей, наведених у колонці 3 
таблиці, яка входить до сукупності таблиць 7.1 - 10.9 НД ТЗІ 2.6-002-2015 та 
відповідає цій ФПБ, визначається наявність у переліку функціональних 
елементів, що підлягають зіставленню, певної групи функціональних 
елементів, які у сукупності здатні задовольнити вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99, 
наведені у колонці 2, щодо відповідної ФПБ відповідного рівня, зазначеної у 
колонці 1 відповідної таблиці. 

7.1.2 Якщо за результатами виконання п. 7.1.1 для певної ФПБ 
певного рівня, що міститься у переліку ФПБ, що підлягають зіставленню, 
наявність відповідної групи функціональних елементів у переліку 
функціональних елементів, що підлягають зіставленню, не встановлено, 
відповідна ФПБ відповідного рівня вилучається із переліку ФПБ, що 
підлягають зіставленню, після чого виконання п. 7.1.1 повторюється для 
ФПБ певного рівня, наступної у переліку ФПБ, що підлягають зіставленню. 

7.1.3 Для групи функціональних елементів, визначеної за 
результатами виконання п. 7.1.1, перевіряється факт дотримання умов 
задоволення функціональними елементами, що входять у відповідну групу, 
вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо відповідної ФПБ відповідного рівня, 
наведених у колонці 4 відповідної таблиці НД ТЗІ 2.6-002-2015.  

7.1.4 У випадку встановлення факту недотримання умов задоволення 
функціональними елементами, що входять у відповідну групу, вимог            
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо відповідної ФПБ відповідного рівня, ця ФПБ 
відповідного рівня вилучається з переліку ФПБ, що підлягають зіставленню, 
після чого виконання п. 7.1.1 повторюється для ФПБ певного рівня, 
наступної у переліку ФПБ, що підлягають зіставленню. 

7.1.5 У випадку встановлення факту дотримання умов задоволення 
функціональними елементами, що входять у відповідну групу, вимог                 
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо відповідної ФПБ відповідного рівня, на підставі 
вмісту матеріалів щодо результатів оцінювання (сертифікації) відповідного 
ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД компонента обчислювальної системи) на 
відповідність вимогам ISO/IEC 15408 (ЗБ, опис ОО, звіт за результатами 
оцінювання тощо), з урахуванням результатів аналізу, задокументованих 
при виконанні п. 6.4.3, та з урахуванням результатів перевірки при виконанні 
п. 7.1.3, дотримання умов задоволення функціональними елементами вимог 
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо відповідної ФПБ відповідного рівня визначаються: 
перелік користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають 
відношення до політики відповідної ФПБ, та їхні атрибути; політика, 
механізми і засоби реалізації відповідної ФПБ. 
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7.1.6 Характеристики ФПБ (рівень ФПБ, перелік об’єктів, політика, 
механізми і засоби реалізації), для якої встановлено факт задоволення 
певною групою функціональних елементів функціональних компонентів 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо 
відповідної ФПБ відповідного рівня, документуються, відповідна ФПБ 
долучається до визначеного за результатами зіставлення переліку ФПБ. 

Рисунок 1 – Схема алгоритму зіставлення функціональних компонентів 
безпеки (частина 1) 
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Рисунок 2 – Схема алгоритму зіставлення функціональних компонентів 
безпеки (частина 2) 
 

7.1.7 У випадку наявності у переліку ФПБ, що підлягають зіставленню, 
ФПБ, аналогічних визначеній за результатами виконання п. 7.1.6, але більш 
низького рівня, вони вилучаються із переліку ФПБ, що підлягають 
зіставленню, після чого виконання п. 7.1.1 повторюється для ФПБ певного 
рівня, наступної у переліку ФПБ, що підлягають зіставленню. 

7.1.8 Після виконання п.п. 7.1.1 - 7.1.7 для всіх ФПБ усіх рівнів, наявних 
у переліку ФПБ, що підлягають зіставленню, визначений за результатами 
виконаного зіставлення перелік ФПБ має бути перевірений на його 
формальну коректність шляхом: 
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- перевірки наявності у визначеному переліку ФПБ "Цілісність КЗЗ" 

рівня НЦ-1 або вище; 
- перевірки наявності у визначеному переліку ФПБ певного рівня, 

наявність яких згідно з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 є необхідною умовою 
для реалізації інших ФПБ. 

У випадку, якщо ФПБ рівня НЦ-1 або вище немає, слід прийняти 
рішення про неможливість виконання зіставлення. Якщо у визначеному 
переліку ФПБ немає ФПБ певного рівня, наявність яких є необхідною 
умовою для реалізації інших ФПБ, із переліку мають бути вилучені ФПБ, 
необхідних умов реалізації яких немає. 

7.1.9 Визначений за результатами виконання пп. 7.1.1 - 7.1.8 перелік 
ФПБ має бути задокументований у порядку, визначеному у розд. 11                     
НД ТЗІ 2.6-002-2015, та з урахуванням положень, викладених у розд. 9, як 
функціональна специфікація відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від 
НСД компонента обчислювальної системи). 

 
8 Методичні вказівки щодо зіставлення компонентів довіри до 

безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 
 
8.1 Зіставлення компонентів довіри до безпеки, визначених         

ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 має виконуватись у такій 
послідовності (рисунки 3, 4). 

8.1.1 Для певної складової критеріїв гарантій для певного рівня 
гарантій, що міститься у переліку складових критеріїв гарантій, що 
підлягають зіставленню, на підставі відомостей, наведених у колонці 3 
таблиці, яка входить до сукупності таблиць 7.1 - 12.1 НД ТЗІ 2.6-003-2015 та 
відповідає цієї складовій, визначається наявність у переліку елементів 
довіри, що підлягають зіставленню, певної групи елементів довіри, які у 
сукупності здатні задовольнити вимоги НД ТЗІ 2.5-004-99, наведені у   
колонці 2, щодо відповідної складової критеріїв гарантій для відповідного 
рівня гарантій, зазначеного у колонці 1 відповідної таблиці. 

8.1.2 Якщо за результатами виконання п. 8.1.1 для певної складової 
критеріїв гарантій для певного рівня гарантій, що міститься у переліку 
складових критеріїв гарантій, що підлягають зіставленню, наявність 
відповідної групи елементів довіри у переліку елементів довіри, що 
підлягають зіставленню, не встановлено, відповідна складова для 
відповідного рівня гарантій вилучається із переліку складових критеріїв 
гарантій, що підлягають зіставленню, після чого виконання п. 8.1.1 
повторюється для складової критеріїв гарантій для певного рівня гарантій, 
наступної у переліку складових критеріїв гарантій, що підлягають 
зіставленню. 
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8.1.3 Для групи елементів довіри, визначеної за результатами 

виконання п. 8.1.1, перевіряється факт дотримання умов задоволення 
елементами довіри, що входять у відповідну групу, вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 
щодо відповідної складової критеріїв гарантій для відповідного рівня 
гарантій, наведених у колонці 4 відповідної таблиці НД ТЗІ 2.6-003-2015. 

8.1.4 У випадку встановлення факту недотримання умов задоволення 
елементами довіри, що входять у відповідну групу, вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 
щодо відповідної складової критеріїв гарантій для відповідного рівня 
гарантій, ця складова критеріїв гарантій для відповідного рівня гарантій 
вилучається з переліку складових критеріїв гарантій, що підлягають 
зіставленню, після чого виконання п. 8.1.1 повторюється для складової 
критеріїв гарантій для певного рівня гарантій, наступної у переліку 
складових критеріїв гарантій, що підлягають зіставленню. 

8.1.5 У випадку встановлення факту дотримання умов задоволення 
елементами довіри, що входять у відповідну групу, вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 
щодо відповідної складової критеріїв гарантій для відповідного рівня 
гарантій, з урахуванням результатів аналізу, задокументованих при 
виконанні п. 6.5.3, характеристики відповідних елементів довіри, зокрема 
перелік матеріалів та документів, посилання на які містяться в описах 
відповідних елементів довіри, документуються, а відповідний рівень 
гарантій фіксується як такий, для якого задовольняються вимоги відповідної 
складової критеріїв гарантій. 

8.1.6 У випадку наявності у переліку складових критеріїв гарантій, що 
підлягають зіставленню, складових критеріїв гарантій, аналогічних 
визначеній за результатами виконання п. 8.1.5, але для більш низького 
рівня гарантій, вони вилучаються із переліку складових критеріїв гарантій, 
що підлягають зіставленню, після чого виконання п. 8.1.1 повторюється для 
складової критеріїв гарантій для певного рівня гарантій, наступної у переліку 
складових критеріїв гарантій, що підлягають зіставленню. 

8.1.7 Після виконання пп. 8.1.1 - 8.1.6 для всіх складових критеріїв 
гарантій для всіх рівнів гарантій, наявних у переліку складових критеріїв 
гарантій, що підлягають зіставленню, як визначений за результатами 
зіставлення рівень гарантій обирається мінімальний із рівнів гарантій, 
зафіксованих при виконанні п. 8.1.5 для кожної зі складових критеріїв 
гарантій, визначених НД ТЗІ 2.5-004-99. При цьому у випадку, якщо для 
певної складової критеріїв гарантій рівень гарантій не було зафіксовано, 
має бути прийнято рішення про неможливість виконання зіставлення.  

8.1.8 Визначений за результатами виконання пп. 8.1.1 - 8.1.7 рівень 
гарантій разом із характеристиками відповідних складових критеріїв гарантій 
мають бути задокументовані у порядку, визначеному у розд. 13                      
НД ТЗІ 2.6-003-2015 та з урахуванням положень, викладених у розд. 9. 
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Рисунок 3 – Схема алгоритму зіставлення компонентів довіри до безпеки 
(частина 1) 
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Рисунок 4 – Схема алгоритму зіставлення компонентів довіри до безпеки 
(частина 2) 

 
9 Методичні вказівки щодо документування результатів 

зіставлення результатів оцінювання на відповідність вимогам ISO/IEC 
15408 з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 

 
9.1 При документуванні результатів зіставлення функціональних 

компонентів безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами                           
НД ТЗІ 2.5-004-99 слід керуватись такими вимогами. 

9.1.1 Якщо зіставлення функціональних компонентів безпеки, 
визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 виконувалось у ході 
робіт із оцінювання ФПБ під час проведення державної експертизи в сфері 
ТЗІ, результати зіставлення мають бути документовані у порядку, 
визначеному НД ТЗІ 2.6-001-11, наприклад, у вигляді технічних вимог до 
оцінюваного ОЕ у частині реалізації ФПБ та опису порядку реалізації цих 
вимог. 

У зазначених технічних вимогах для кожної ФПБ, яка за результатами 
зіставлення визначена як така, що входить до складу функціональної 
специфікації відповідного ЗТЗІ від НСД (захищеного від НСД компонента 
обчислювальної системи), мають бути задокументовані визначені в ході 
виконання зіставлення: 
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- перелік користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають 

відношення до політики відповідної ФПБ; 
- політика, механізми і засоби реалізації відповідної ФПБ. 
Перелік  та вміст задокументованих відомостей для кожної ФПБ мають 

бути достатніми для формулювання однозначних відповідей на всі запитання 
Додатка А до НД ТЗІ 2.7-009-09, що стосуються відповідної ФПБ відповідного 
рівня.  

9.1.2 Факт виконання зіставлення функціональних компонентів безпеки, 
визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 в ході проведення 
експертних робіт має бути задокументований у відповідному експертному 
висновку у порядку, наведеному у п. 5.4.1. 

9.1.3 В інших випадках результати зіставлення функціональних 
компонентів безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами                             
НД ТЗІ 2.5-004-99 можуть бути документовані у довільній формі з 
урахуванням вимог п. 9.1.1 як рекомендованих. 

9.2 При документуванні результатів зіставлення компонентів довіри до 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 слід 
керуватись такими вимогами. 

9.2.1 Якщо зіставлення компонентів довіри до безпеки, визначених 
ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 виконувалось у ході робіт із 
оцінювання рівня гарантій коректності реалізації ФПБ під час проведення 
державної експертизи в сфері ТЗІ, результати зіставлення мають бути 
документовані у порядку, визначеному НД ТЗІ 2.6-001-11, у вигляді 
відповідного звіту. 

У зазначеному звіті для кожної складової критеріїв гарантій, для якої за 
результатами зіставлення встановлено факт задоволення певною групою 
елементів довіри до безпеки вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певної складової 
критеріїв гарантій для певного рівня гарантій, мають бути задокументовані всі 
визначені в ході виконання зіставлення матеріали та документи, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів довіри. 

Перелік та вміст задокументованих відомостей для кожної складової 
критеріїв гарантій мають бути достатніми для прийняття рішення щодо 
відповідності складу та змісту зазначених матеріалів та документів 
рекомендаціям Додатка А до НД ТЗІ 2.7-010-09 для відповідного рівня 
гарантій коректності реалізації ФПБ. 

9.2.2 Факт виконання зіставлення компонентів довіри до безпеки, 
визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 в ході проведення 
експертних робіт має бути задокументований у відповідному експертному 
висновку у порядку, наведеному у п. 5.4.1. 

9.2.3 В інших випадках результати зіставлення компонентів довіри до 
безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 2.5-004-99 можуть 
бути документовані у довільній формі з урахуванням вимог п. 9.2.1 як 
рекомендованих. 
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Додаток А 
(довідковий) 

 

Приклади характеристик функціональних елементів функціональних 
компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначати 

характеристики функціональних послуг безпеки 

 
У розділах А.1 – А.21 Додатка А для різних ФПБ наведені приклади 

характеристик функціональних елементів функціональних компонентів 
безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначати перелік 

користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики відповідних ФПБ, а також політику, механізми і засоби реалізації 
відповідних ФПБ. 

 
А.1 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Довірча конфіденційність" рівня КД-1 

 
А.1.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.1 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 

політики ФПБ "Довірча конфіденційність" рівня КД-1, можна навести такі: 
- список суб’єктів, об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які 

поширюється політика функцій безпеки (ПФБ), яка здійснюється функціями 
безпеки об’єкта (ФБО), функціонального елемента FDP_ACC.1.1; 

- список суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої 
інформації до керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, яка 
здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFC.1.1; 

- список суб’єктів та об’єктів, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки або іменовані 
групи атрибутів безпеки, що відносяться до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- список суб’єктів і типів інформації, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки, що відносяться 
до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1. 

А.1.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.1 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Довірча конфіденційність" рівня КД-1, 
можна навести такі: 

- ПФБ керування доступом, яка здійснюється ФБО для суб’єктів, 
об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які поширюється ПФБ, 
функціонального елемента FDP_ACC.1.1; 

- ПФБ керування інформаційними потоками, яка здійснюється ФБО для 
суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої інформації до 
керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, функціонального 
елемента FDP_IFC.1.1; 
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- ПФБ керування доступом до об’єктів, що ґрунтується на атрибутах 

безпеки або іменованих групах атрибутів безпеки суб’єктів та об’єктів, що 
знаходяться під керуванням зазначеної ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- правила керування доступом керованих суб’єктів до керованих 
об’єктів із використанням керованих операцій на них, які здійснюються ФБО 
для визначення того, чи дозволена операція керованого суб’єкта на 
керованому об’єкті, функціонального елемента FDP_ACF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
доступ суб’єктів до об’єктів, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
доступ суб’єктів до об’єктів, функціонального елемента FDP_ACF.1.3; 

- ПФБ керування інформаційними потоками, що ґрунтується на певних 
типах атрибутів безпеки суб’єктів та типів інформації, яка здійснюється 
ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1; 

- співвідношення, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які необхідно 
підтримувати між атрибутами безпеки суб’єктів та інформації (для кожної 
операції), на підставі яких ФБО повинні дозволяти інформаційний потік між 
керованим суб’єктом та керованою інформацією за допомогою керованої 
операції, функціонального елемента FDP_IFF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
інформаційні потоки, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
інформаційний потік, функціонального елемента FDP_IFF.1.5; 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- список атрибутів безпеки, можливість виконання певних операцій над 
якими для певних уповноважених ідентифікованих ролей здійснюється 
ФБО, відповідні операції та відповідні уповноважені ідентифіковані ролі 
функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
що надають можливість виконання певних операцій над певними 
атрибутами безпеки для певних уповноважених ідентифікованих ролей, які 
здійснюються ФБО, функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
які здійснюються ФБО з метою встановлення значень за замовченням для 
атрибутів безпеки, що використовуються для здійснення ПФБ, 
функціонального елемента FMT_MSA.3.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі області дії функцій безпеки (ОДФ), 
функціонального елемента FDP_ETC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.1; 
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- додаткові правила керування експортом інформації, які здійснюються 
ФБО при експорті даних користувача з ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.4; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.1.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.1.3; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.2.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.2.5. 

  
А.2 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Адміністративна конфіденційність" рівня КА-1 

 
А.2.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.2 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Адміністративна конфіденційність" рівня КА-1, можна навести 
такі: 

- список суб’єктів, об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які 
поширюється ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента 
FDP_ACC.1.1; 

- список суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої 
інформації до керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, яка 
здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFC.1.1; 

- список суб’єктів та об’єктів, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки або іменовані 
групи атрибутів безпеки, що відносяться до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- список суб’єктів та типів інформації, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки, що відносяться 
до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1.  

А.2.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.2 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Адміністративна конфіденційність" рівня 
КА-1, можна навести такі: 



23



 
 

- ПФБ керування доступом, яка здійснюється ФБО для суб’єктів, 
об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які поширюється ПФБ, 
функціонального елемента FDP_ACC.1.1; 

- ПФБ керування інформаційними потоками, яка здійснюється ФБО для 
суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої інформації до 
керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, функціонального 
елемента FDP_IFC.1.1; 

- ПФБ керування доступом до об’єктів, що ґрунтується на атрибутах 
безпеки або іменованих групах атрибутів безпеки суб’єктів та об’єктів, що 
знаходяться під керуванням зазначеної ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- правила керування доступом керованих суб’єктів до керованих 
об’єктів із використанням керованих операцій на них, які здійснюються ФБО 
для визначення того, чи дозволена операція керованого суб’єкта на 
керованому об’єкті, функціонального елемента FDP_ACF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
доступ суб’єктів до об’єктів, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
доступ суб’єктів до об’єктів, функціонального елемента FDP_ACF.1.3; 

- ПФБ керування інформаційними потоками, що ґрунтується на певних 
типах атрибутів безпеки суб’єктів та типів інформації, яка здійснюється 
ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1; 

- співвідношення, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які необхідно 
підтримувати між атрибутами безпеки суб’єктів та інформації (для кожної 
операції), на підставі яких ФБО повинні дозволяти інформаційний потік між 
керованим суб’єктом та керованою інформацією за допомогою керованої 
операції, функціонального елемента FDP_IFF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
інформаційні потоки, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
інформаційний потік, функціонального елемента FDP_IFF.1.5; 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- список атрибутів безпеки, можливість виконання певних операцій над 
якими для певних уповноважених ідентифікованих ролей здійснюється 
ФБО, відповідні операції та відповідні уповноважені ідентифіковані ролі 
функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
що надають можливість виконання певних операцій над певними 
атрибутами безпеки для певних уповноважених ідентифікованих ролей, які 
здійснюються ФБО, функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
які здійснюються ФБО з метою встановлення значень за замовченням для 
атрибутів безпеки, що використовуються для здійснення ПФБ, 
функціонального елемента FMT_MSA.3.1; 
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- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 

потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.1; 

- додаткові правила керування експортом інформації, які здійснюються 
ФБО при експорті даних користувача з ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.4; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.1.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.1.3; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.2.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.2.5. 

 
А.3 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Повторне використання об’єктів" рівня КО-1 

 
А.3.1 Як приклад характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.3 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік об’єктів 
різного типу, що мають відношення до політики ФПБ "Повторне 
використання об’єктів" рівня КО-1, можна навести список об’єктів, для яких 
ФБО забезпечується недоступність будь-якого попереднього 
інформаційного вмісту ресурсів при виділенні або звільненні ресурсу, що 
використовується для зберігання відповідного об’єкта, функціональних 
елементів FDP_RIP.1.1, FDP_RIP.2.1. 

А.3.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.3 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Повторне використання об’єктів" рівня 
КО-1, можна навести такі: 
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- операції з виділення або звільнення ресурсів, при виконанні яких 

ФБО забезпечується недоступність будь-якого попереднього 
інформаційного вмісту, що використовуються для зберігання відповідних 
об’єктів, функціональних елементів FDP_RIP.1.1, FDP_RIP.2.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
які здійснюються ФБО з метою встановлення значень за замовченням для 
атрибутів безпеки, що використовуються для здійснення ПФБ, 
функціонального елемента FMT_MSA.3.1. 

 
А.4 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Конфіденційність при обміні" рівня КВ-1 

 
А.4.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.5 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Конфіденційність при обміні" рівня КВ-1, можна навести такі: 

- список суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої 
інформації до керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, яка 
здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFC.1.1; 

- список суб’єктів і типів інформації, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки, що відносяться 
до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1. 

А.4.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 7.5 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Конфіденційність при обміні" рівня КВ-1, 
можна навести такі: 

- ПФБ керування інформаційними потоками, яка здійснюється ФБО для 
суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої інформації до 
керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, функціонального 
елемента FDP_IFC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.1.1;  

- ПФБ керування інформаційними потоками, що ґрунтується на певних 
типах атрибутів безпеки суб’єктів та типів інформації, яка здійснюється 
ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1; 
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- співвідношення, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які необхідно 
підтримувати між атрибутами безпеки суб’єктів та інформації (для кожної 
операції), на підставі яких ФБО повинні дозволяти інформаційний потік між 
керованим суб’єктом та керованою інформацією за допомогою керованої 
операції, функціонального елемента FDP_IFF.1.2; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО, що надають можливість відправлення або 
одержання даних користувача у спосіб, захищений від несанкціонованого 
розкриття, функціонального елемента FDP_UCT.1.1; 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- список криптографічних операцій, який виконується ФБО, 
криптографічні алгоритми, відповідно до яких виконуються криптографічні 
операції, довжина криптографічних ключів, яка використовується при 
виконанні криптографічних операцій, список стандартів, вимогам яких 
відповідають криптографічні операції та криптографічні алгоритми, 
функціонального елемента FCS_COP.1.1;  

- алгоритм генерації криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується генерація криптографічних ключів, довжина криптографічних 
ключів, яка використовується, список стандартів, вимогам яких відповідає 
алгоритм генерації криптографічних ключів, функціонального елемента 
FCS_CKM.1.1; 

- метод розподілу криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується розподіл криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод розподілу криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.2.1; 

- метод доступу до криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується відповідний тип доступу до криптографічних ключів, список 
стандартів, вимогам яких відповідає метод доступу до криптографічних 
ключів, функціонального елемента FCS_CKM.3.1; 

- метод знищення криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується знищення криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод знищення криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.4.1. 

 
А.5 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Довірча цілісність" рівня ЦД-1 

 
А.5.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.1 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Довірча цілісність" рівня ЦД-1, можна навести такі: 

- список суб’єктів, об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які 
поширюється ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента 
FDP_ACC.1.1; 
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- список суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої 

інформації до керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, яка 
здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFC.1.1; 

- список суб’єктів та об’єктів, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки або іменовані 
групи атрибутів безпеки, що відносяться до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- список суб’єктів і типів інформації, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки, що відносяться 
до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1.  

А.5.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.1 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Довірча цілісність" рівня ЦД-1, можна 
навести такі: 

- ПФБ керування доступом, яка здійснюється ФБО для суб’єктів, 
об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які поширюється ПФБ, 
функціонального елемента FDP_ACC.1.1; 

- ПФБ керування інформаційними потоками, яка здійснюється ФБО для 
суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої інформації до 
керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, функціонального 
елемента FDP_IFC.1.1; 

- ПФБ керування доступом до об’єктів, що ґрунтується на атрибутах 
безпеки або іменованих групах атрибутів безпеки суб’єктів та об’єктів, що 
знаходяться під керуванням зазначеної ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- правила керування доступом керованих суб’єктів до керованих 
об’єктів із використанням керованих операцій на них, які здійснюються ФБО 
для визначення того, чи дозволена операція керованого суб’єкта на 
керованому об’єкті, функціонального елемента FDP_ACF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
доступ суб’єктів до об’єктів, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
доступ суб’єктів до об’єктів, функціонального елемента FDP_ACF.1.3; 

- ПФБ керування інформаційними потоками, що ґрунтується на певних 
типах атрибутів безпеки суб’єктів та типів інформації, яка здійснюється 
ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1; 

- співвідношення, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які необхідно 
підтримувати між атрибутами безпеки суб’єктів та інформації (для кожної 
операції), на підставі яких ФБО повинні дозволяти інформаційний потік між 
керованим суб’єктом та керованою інформацією за допомогою керованої 
операції, функціонального елемента FDP_IFF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
інформаційні потоки, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
інформаційний потік, функціонального елемента FDP_IFF.1.5; 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 
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- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- список атрибутів безпеки, можливість виконання певних операцій над 
якими для певних уповноважених ідентифікованих ролей здійснюється 
ФБО, відповідні операції та відповідні уповноважені ідентифіковані ролі 
функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
що надають можливість виконання певних операцій над певними 
атрибутами безпеки для певних уповноважених ідентифікованих ролей, які 
здійснюються ФБО, функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
які здійснюються ФБО з метою встановлення значень за замовченням для 
атрибутів безпеки, що використовуються для здійснення ПФБ, 
функціонального елемента FMT_MSA.3.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.1; 

- додаткові правила керування експортом інформації, які здійснюються 
ФБО при експорті даних користувача з ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.4; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.1.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.1.3; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.2.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.2.5. 
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А.6 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Адміністративна цілісність" рівня ЦА-1 

 
А.6.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.2 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Адміністративна цілісність" рівня ЦА-1, можна навести такі: 

- список суб’єктів, об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які 
поширюється ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента 
FDP_ACC.1.1; 

- список суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої 
інформації до керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, яка 
здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFC.1.1; 

- список суб’єктів та об’єктів, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки або іменовані 
групи атрибутів безпеки, що відносяться до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- список суб’єктів та типів інформації, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки, що відносяться 
до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1.  

А.6.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.2 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Адміністративна цілісність" рівня ЦА-1, 
можна навести такі: 

- ПФБ керування доступом, яка здійснюється ФБО для суб’єктів, 
об’єктів та операцій суб’єктів на об’єктах, на які поширюється ПФБ, 
функціонального елемента FDP_ACC.1.1; 

- ПФБ керування інформаційними потоками, яка здійснюється ФБО для 
суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої інформації до 
керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, функціонального 
елемента FDP_IFC.1.1; 

- ПФБ керування доступом до об’єктів, що ґрунтується на атрибутах 
безпеки або іменованих групах атрибутів безпеки суб’єктів та об’єктів, що 
знаходяться під керуванням зазначеної ПФБ, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_ACF.1.1; 

- правила керування доступом керованих суб’єктів до керованих 
об’єктів із використанням керованих операцій на них, які здійснюються ФБО 
для визначення того, чи дозволена операція керованого суб’єкта на 
керованому об’єкті, функціонального елемента FDP_ACF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
доступ суб’єктів до об’єктів, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
доступ суб’єктів до об’єктів, функціонального елемента FDP_ACF.1.3; 
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- ПФБ керування інформаційними потоками, що ґрунтується на певних 

типах атрибутів безпеки суб’єктів та типів інформації, яка здійснюється 
ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1; 

- співвідношення, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які необхідно 
підтримувати між атрибутами безпеки суб’єктів та інформації (для кожної 
операції), на підставі яких ФБО повинні дозволяти інформаційний потік між 
керованим суб’єктом та керованою інформацією за допомогою керованої 
операції, функціонального елемента FDP_IFF.1.2; 

- правила, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які явно дозволяють 
інформаційні потоки, на підставі яких ФБО повинні явно дозволяти 
інформаційний потік, функціонального елемента FDP_IFF.1.5; 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- список атрибутів безпеки, можливість виконання певних операцій над 
якими для певних уповноважених ідентифікованих ролей здійснюється 
ФБО, відповідні операції та відповідні уповноважені ідентифіковані ролі 
функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
що надають можливість виконання певних операцій над певними 
атрибутами безпеки для певних уповноважених ідентифікованих ролей, які 
здійснюються ФБО, функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
які здійснюються ФБО з метою встановлення значень за замовченням для 
атрибутів безпеки, що використовуються для здійснення ПФБ, 
функціонального елемента FMT_MSA.3.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.1; 

- додаткові правила керування експортом інформації, які здійснюються 
ФБО при експорті даних користувача з ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.2.4; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.1.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.1.3; 
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- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 

потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.2.1;  

- додаткові правила керування імпортом, які здійснюються ФБО при 
імпорті даних користувача, контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, 
функціонального елемента FDP_ITC.2.5. 

 
А.7 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Відкат" рівня ЦО-1 

 
А.7.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.3 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік об’єктів 
різного типу, що мають відношення до політики ФПБ "Відкат" рівня ЦО-1, 
можна навести список об’єктів та операцій над ними, відкат яких дозволено, 
на які поширюється ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента 
FDP_ROL.1.1. 

А.7.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.3 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік об’єктів 
різного типу, що мають відношення до політики ФПБ "Відкат" рівня ЦО-1, 
можна навести такі: 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО, щоб дозволяти відкат операцій над 
об’єктами, на які поширюється ПФБ, функціонального елемента 
FDP_ROL.1.1; 

- обмеження виконання відкату, у межах яких ФБО дозволяють 
виконувати відкат, функціонального елемента FDP_ROL.1.2. 

 
А.8 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Цілісність при обміні" рівня ЦВ-1 

 
А.8.1 Як приклад характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.4 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Цілісність при обміні" рівня ЦВ-1, можна навести такі: 

- список суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої 
інформації до керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, яка 
здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFC.1.1; 

- список суб’єктів і типів інформації, що знаходяться під керуванням 
зазначеної ПФБ, та для кожного із них - атрибути безпеки, що відносяться 
до цієї ПФБ, яка здійснюється ФБО, функціонального елемента FDP_IFF.1.1. 
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А.8.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 8.4 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Цілісність при обміні" рівня ЦВ-1, можна 
навести такі: 

- ПФБ керування інформаційними потоками, яка здійснюється ФБО для 
суб’єктів, інформації та операцій переміщення керованої інформації до 
керованих суб’єктів та від них, на які поширюється ПФБ, функціонального 
елемента FDP_IFC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при експорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, за межі ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ETC.1.1; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО при імпорті даних користувача, 
контрольованому ПФБ, із-за меж ОДФ, функціонального елемента 
FDP_ITC.1.1;  

- ПФБ керування інформаційними потоками, що ґрунтується на певних 
типах атрибутів безпеки суб’єктів і типів інформації, яка здійснюється ФБО, 
функціонального елемента FDP_IFF.1.1; 

- співвідношення, що ґрунтуються на атрибутах безпеки, які необхідно 
підтримувати між атрибутами безпеки суб’єктів та інформації (для кожної 
операції), на підставі яких ФБО повинні дозволяти інформаційний потік між 
керованим суб’єктом та керованою інформацією за допомогою керованої 
операції, функціонального елемента FDP_IFF.1.2; 

- ПФБ керування доступом та/або ПФБ керування інформаційними 
потоками, які здійснюються ФБО, що надають можливість відправлення або 
одержання даних користувача у спосіб, захищений від модифікації, 
видалення, вставки, повтору, функціонального елемента FDP_UIT.1.1; 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- характеристики здатності ФБО визначати після одержання даних 
користувача, чи виникли помилки, пов’язані з модифікацією, видаленням, 
вставкою, повторенням даних, функціонального елемента FDP_UIT.1.2; 

- список криптографічних операцій, який виконується ФБО, 
криптографічні алгоритми, відповідно до яких виконуються криптографічні 
операції, довжина криптографічних ключів, яка використовується при 
виконанні криптографічних операцій, список стандартів, вимогам яких 
відповідають криптографічні операції та криптографічні алгоритми, 
функціонального елемента FCS_COP.1.1;  

- алгоритм генерації криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується генерація криптографічних ключів, довжина криптографічних 
ключів, яка використовується, список стандартів, вимогам яких відповідає 
алгоритм генерації криптографічних ключів, функціонального елемента 
FCS_CKM.1.1; 
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- метод розподілу криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується розподіл криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод розподілу криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.2.1; 

- метод доступу до криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується відповідний тип доступу до криптографічних ключів, список 
стандартів, вимогам яких відповідає метод доступу до криптографічних 
ключів, функціонального елемента FCS_CKM.3.1; 

- метод знищення криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується знищення криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод знищення криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.4.1. 

 
А.9 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Використання ресурсів" рівня ДР-1 

 
А.9.1 Як приклад характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 9.1 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Використання ресурсів" рівня ДР-1, можна навести список 
керованих ресурсів, для яких ФБО реалізують максимальні квоти та які 
можуть використовуватися окремими користувачами, окремими групами 
користувачів, суб’єктами одночасно або протягом певного періоду часу, 
функціонального елемента FRU_RSA.1.1.  

А.9.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 9.1 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Використання ресурсів" рівня ДР-1, 
можна навести такі: 

- характеристики здатності ФБО реалізовувати максимальні квоти 
керованих ресурсів, які можуть використовуватися окремими 
користувачами, окремими групами користувачів, суб’єктами одночасно або 
протягом певного періоду часу, функціонального елемента FRU_RSA.1.1; 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- список атрибутів безпеки, можливість виконання певних операцій над 
якими для певних уповноважених ідентифікованих ролей здійснюється 
ФБО, відповідні операції та відповідні уповноважені ідентифіковані ролі 
функціонального елемента FMT_MSA.1.1; 

- ПФБ керування доступом, ПФБ керування інформаційними потоками, 
що надають можливість виконання певних операцій над певними 
атрибутами безпеки для певних уповноважених ідентифікованих ролей, які 
здійснюються ФБО, функціонального елемента FMT_MSA.1.1. 
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А.10 Характеристики функціональних елементів функціональних 
компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Стійкість до відмов" рівня ДС-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 9.2 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Стійкість до відмов" рівня ДС-1, можна навести такі: 

- список типів збоїв ФБО, при яких ФБО здатні зберігати безпечний 
стан, функціонального елемента FPT_FLS.1.1; 

- список можливостей ОО, виконання яких забезпечується ФБО при 
виникненні збоїв певних типів, функціонального елемента FRU_FLT.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- набір правил моніторингу подій, що підлягають аудиту, який 
застосовується ФБО та на підставі яких вони здатні вказувати на можливе 
порушення політики безпеки об’єкта (ПБО), функціонального елемента 
FAU_SAA.1.1. 

 
А.11 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Гаряча заміна" рівня ДЗ-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 9.3 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Гаряча заміна" рівня ДЗ-1, можна навести такі: 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, тільки яким ФБО надають 
можливість визначати режим виконання, вимикати, вмикати, модифікувати 
режим виконання, функціонального елемента FMT_MOF.1.1. 

 
 А.12 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Відновлення після збоїв" рівня ДВ-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 9.4 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Відновлення після збоїв" рівня ДВ-1, можна навести такі: 

- список збоїв/переривань обслуговування, при яких ФБО переходять у 
режим аварійної підтримки, який надає можливість повернення ОО до 
безпечного стану, функціонального елемента FPT_RCV.1.1; 
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- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, тільки яким ФБО надають 
можливість визначати режим виконання, вимикати, вмикати, модифікувати 
режим виконання, функціонального елемента FMT_MOF.1.1. 

 
А.13 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Реєстрація" рівня НР-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 10.1 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Реєстрація" рівня НР-1, можна навести такі: 

- список подій, що підлягають аудиту на мінімальному, базовому, 
деталізованому, невизначеному рівнях аудита, функціонального елемента 
FAU_GEN.1.1; 

- перелік інформації, що реєструється ФБО в кожному записі аудита, 
функціонального елемента FAU_GEN.1.2; 

- метрика доступності, у межах якої за відповідних умов забезпечення 
доступності, ФБО забезпечують доступність відповідного списку типів даних 
ФБО для віддаленого довіреного продукту інформаційних технологій (ІТ), 
функціонального елемента FPT_ITA.1.1; 

- метрика модифікації, у межах якої ФБО надають можливість 
виявляти модифікацію будь-яких даних ФБО при передачі між ФБО і 
віддаленим довіреним продуктом ІТ, функціональних елементів FPT_ITI.1.1, 
FPT_ITI.2.1.  

 
А.14 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Ідентифікація і автентифікація" рівня НИ-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 10.2 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Ідентифікація і автентифікація" рівня НИ-1, можна навести 
такі: 

- список атрибутів безпеки, який підтримується ФБО для кожного 
користувача, функціонального елемента FIA_ATD.1.1; 

- список атрибутів безпеки користувача, які асоціюються ФБО із 
суб’єктами, що діють від імені цього користувача, функціонального 
елемента FIA_USB.1.1; 



- правила початкової асоціації атрибутів безпеки користувачів, 
асоційованих із суб’єктами, що діють від імені користувачів, які 
здійснюються ФБО, функціонального елемента FIA_USB.1.2; 
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- правила керування змінами атрибутів безпеки користувачів, 
асоційованих із суб’єктами, що діють від імені користувачів, які 
здійснюються ФБО, функціонального елемента FIA_USB.1.3; 

- список поєднуваних механізмів автентифікації, що надаються ФБО 
для підтримки автентифікації користувача, функціонального елемента 
FIA_UAU.5.1; 

- правила, що описують, як поєднання механізмів автентифікації 
забезпечує автентифікацію, згідно з якими ФБО автентифікують будь-який 
наданий ідентифікатор користувача, функціонального елемента 
FIA_UAU.5.2. 

 
А.15 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Достовірний канал" рівня НК-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 10.3 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Достовірний канал" рівня НК-1, можна навести такі: 

- тип користувача (віддалений, локальний), для зв’язку між яким та 
собою ФБО надають маршрут зв’язку, який логічно відрізняється від інших 
маршрутів зв’язку і забезпечує впевнену ідентифікацію його початку та 
кінця, а також захист переданих даних від модифікації або розкриття, 
функціонального елемента FTP_TRP.1.1; 

- тип ініціатору зв’язку (ФБО, локальні користувачі, віддалені 
користувачі), якому ФБО дозволяють ініціювати зв’язок через довірений 
маршрут, функціонального елемента FTP_TRP.1.2; 

- послуги (початкова автентифікація користувача та інші послуги, для 
яких потрібний довірений маршрут), для яких ФБО вимагають 
використання довіреного маршруту, функціонального елемента 
FTP_TRP.1.3. 

 
А.16 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Розподіл обов’язків" рівня НО-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 10.4 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Розподіл обов’язків" рівня НО-1, можна навести такі: 

- список функцій керування безпекою, що надаються ФБО, які ФБО 
здатні виконувати, функціонального елемента FMT_SMF.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1; 

- список ролей, для яких ФБО вимагає явного запиту для прийняття 
ролі, функціонального елемента FMT_SMR.3.1. 
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А.17 Характеристики функціональних елементів функціональних 
компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Цілісність комплексу засобів захисту" рівня НЦ-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 10.5 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Цілісність комплексу засобів захисту" рівня НЦ-1, можна 
навести такі: 

- список пристроїв/елементів, що реалізують ФБО, для яких потрібне 
активне виявлення фізичного впливу та які постійно контролюються ФБО з 
метою сповіщення призначених користувачів або ролей про те, що відбувся 
фізичний вплив на пристрої або елементи, що реалізують ФБО, 
функціонального елемента FPT_PHP.2.3; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1. 

 
А.18 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Самотестування" рівня НТ-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 10.6 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Самотестування" рівня НТ-1, можна навести такі: 

- режим виконання ФБО пакета програм самотестування (при старті, 
періодично в процесі нормального функціонування, за запитом 
уповноваженого користувача, за визначених умов) для демонстрації 
правильного виконання частини ФБО або ФБО, функціонального елемента 
FPT_TST.1.1; 

- уповноважені ідентифіковані ролі, які підтримуються ФБО, 
функціональних елементів FMT_SMR.1.1, FMT_SMR.2.1. 

 
А.19 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Ідентифікація і автентифікація при обміні" рівня 
НВ-1 

 
Як приклади характеристик функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до 
таблиці 10.7 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, механізми і засоби 
реалізації ФПБ "Ідентифікація і автентифікація при обміні" рівня НВ-1, 
можна навести такі: 

  тип ініціатора зв’язку (ФБО, віддалений довірений продукт ІТ), якому 
ФБО дозволяють ініціювати зв’язок через довірений канал, функціонального 
елемента FTP_ITC.1.2; 
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- список функцій, для яких потрібний довірений канал, для виконання 
яких ФБО ініціюють зв’язок через довірений канал, функціонального 
елемента FTP_ITC.1.3;  

- список криптографічних операцій, який виконується ФБО, 
криптографічні алгоритми, відповідно до яких виконуються криптографічні 
операції, довжина криптографічних ключів, яка використовується при 
виконанні криптографічних операцій, список стандартів, вимогам яких 
відповідають криптографічні операції та криптографічні алгоритми, 
функціонального елемента FCS_COP.1.1;  

- алгоритм генерації криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується генерація криптографічних ключів, довжина криптографічних 
ключів, яка використовується, список стандартів, вимогам яких відповідає 
алгоритм генерації криптографічних ключів, функціонального елемента 
FCS_CKM.1.1; 

- метод розподілу криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується розподіл криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод розподілу криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.2.1; 

- метод доступу до криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується відповідний тип доступу до криптографічних ключів, список 
стандартів, вимогам яких відповідає метод доступу до криптографічних 
ключів, функціонального елемента FCS_CKM.3.1; 

- метод знищення криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується знищення криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод знищення криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.4.1. 

 
А.20 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Автентифікація відправника" рівня НА-1 

 
А.20.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 10.8 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Автентифікація відправника" рівня НА-1, можна навести такі: 

- список типів переданої інформації, для яких ФБО здатні генерувати 
свідоцтво відправлення інформації за запитом відправника, одержувача або 
третіх осіб, функціонального елемента FCO_NRO.1.1; 

- список типів переданої інформації, для яких ФБО здатні завжди 
генерувати свідоцтво відправлення інформації, функціонального елемента 
FCO_NRO.2.1; 

- список третіх осіб, за запитом яких ФБО здатні генерувати свідоцтво 
відправлення інформації, функціонального елемента FCO_NRO.1.1; 

- список третіх осіб, яким ФБО надають можливість верифікації 
свідоцтва відправлення інформації, функціональних елементів 
FCO_NRO.1.3, FCO_NRO.2.3; 
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- обмеження на свідоцтво відправлення, при встановленні яких ФБО 

надають можливість верифікації свідоцтва відправлення інформації 
відправнику, одержувачу або третім особам, функціональних елементів 
FCO_NRO.1.3, FCO_NRO.2.3. 

А.20.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 10.8 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Автентифікація відправника" рівня НА-1, 
можна навести такі: 

- список атрибутів відправника інформації та список інформаційних 
полів інформації, до якої додається свідоцтво, які ФБО здатні зв’язувати, 
функціональних елементів FCO_NRO.1.2, FCO_NRO.2.2; 

- список криптографічних операцій, який виконується ФБО, 
криптографічні алгоритми, відповідно до яких виконуються криптографічні 
операції, довжина криптографічних ключів, яка використовується при 
виконанні криптографічних операцій, список стандартів, вимогам яких 
відповідають криптографічні операції та криптографічні алгоритми, 
функціонального елемента FCS_COP.1.1;  

- алгоритм генерації криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується генерація криптографічних ключів, довжина криптографічних 
ключів, яка використовується, список стандартів, вимогам яких відповідає 
алгоритм генерації криптографічних ключів, функціонального елемента 
FCS_CKM.1.1; 

- метод розподілу криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується розподіл криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод розподілу криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.2.1; 

- метод доступу до криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується відповідний тип доступу до криптографічних ключів, список 
стандартів, вимогам яких відповідає метод доступу до криптографічних 
ключів, функціонального елемента FCS_CKM.3.1; 

- метод знищення криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується знищення криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод знищення криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.4.1. 

 
А.21 Характеристики функціональних елементів функціональних 

компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначити 
характеристики ФПБ "Автентифікація одержувача" рівня НП-1 

 
А.21.1 Як приклади характеристик функціональних елементів 

функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 10.9 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити перелік 
користувачів, процесів та об’єктів різного типу, що мають відношення до 
політики ФПБ "Автентифікація одержувача" рівня НП-1, можна навести такі: 
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- список типів переданої інформації, для яких ФБО здатні генерувати 

свідоцтво одержання переданої інформації за запитом відправника, 
одержувача або третіх осіб, функціонального елемента FCO_NRR.1.1; 

- список типів переданої інформації, для яких ФБО здатні завжди 
генерувати свідоцтво одержання інформації, функціонального елемента 
FCO_NRR.2.1; 

- список третіх осіб, за запитом яких ФБО здатні генерувати свідоцтво 
одержання інформації, функціонального елемента FCO_NRR.1.1; 

- список третіх осіб, яким ФБО надають можливість верифікації 
свідоцтва одержання інформації, функціональних елементів FCO_NRR.1.3, 
FCO_NRR.2.3; 

- обмеження на свідоцтво одержання, при встановленні яких ФБО 
надають можливість верифікації свідоцтва одержання інформації 
відправнику, одержувачу або третім особам, функціональних елементів 
FCO_NRR.1.3, FCO_NRR.2.3. 

А.21.2 Як приклади характеристик функціональних елементів 
функціональних компонентів безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють 
відповідно до таблиці 10.9 НД ТЗІ 2.6-002-2015 визначити політику, 
механізми і засоби реалізації ФПБ "Автентифікація одержувача" рівня НП-1, 
можна навести такі: 

- список атрибутів одержувача інформації та список інформаційних 
полів інформації, до якої додається свідоцтво, які ФБО здатні зв’язувати, 
функціональних елементів FCO_NRR.1.2, FCO_NRR.2.2; 

- список криптографічних операцій, який виконується ФБО, 
криптографічні алгоритми, відповідно до яких виконуються криптографічні 
операції, довжина криптографічних ключів, яка використовується при 
виконанні криптографічних операцій, список стандартів, вимогам яких 
відповідають криптографічні операції та криптографічні алгоритми, 
функціонального елемента FCS_COP.1.1;  

- алгоритм генерації криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується генерація криптографічних ключів, довжина криптографічних 
ключів, яка використовується, список стандартів, вимогам яких відповідає 
алгоритм генерації криптографічних ключів, функціонального елемента 
FCS_CKM.1.1; 

- метод розподілу криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується розподіл криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод розподілу криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.2.1; 

- метод доступу до криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується відповідний тип доступу до криптографічних ключів, список 
стандартів, вимогам яких відповідає метод доступу до криптографічних 
ключів, функціонального елемента FCS_CKM.3.1; 

- метод знищення криптографічних ключів, відповідно до якого ФБО 
виконується знищення криптографічних ключів, список стандартів, вимогам 
яких відповідає метод знищення криптографічних ключів, функціонального 
елемента FCS_CKM.4.1. 
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Додаток Б 
(довідковий) 

 

Приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 
згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначати перелік матеріалів та 
документів, що мають відношення до задоволення вимог щодо певних 

складових критеріїв гарантій 
 

У розділах Б.1 – Б.11 Додатка Б наведені для різних складових 
критеріїв гарантій приклади характеристик елементів компонентів 
довіри до безпеки згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють визначати 
перелік матеріалів та документів, посилання на які містяться в описах 

відповідних елементів та які мають відношення до задоволення вимог    
НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо певних складових критеріїв гарантій. 

 
Б.1 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо архітектури 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 7.1                      
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо архітектури, можна навести такі: 

- опис архітектури, зазначений в елементах довіри ADV_INT.1.1C, 
ADV_INT.1.2C, для рівнів гарантій Г-1 - Г-3; 

- опис архітектури, зазначений в елементах довіри ADV_INT.2.1C, 
ADV_INT.2.2C, ADV_INT.2.3C, ADV_INT.2.4C, ADV_INT.2.5C, ADV_INT.2.6C, 
для рівня гарантій Г-4; 

- опис архітектури, зазначений в елементах довіри ADV_INT.3.1C, 
ADV_INT.3.2C, ADV_INT.3.3C, ADV_INT.3.4C, ADV_INT.3.5C, ADV_INT.3.6C, 
ADV_INT.3.7C, для рівнів гарантій Г-5 – Г-7. 

 
Б.2 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо середовища розробки у частині, що 
стосується процесу розробки 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 8.1 НД ТЗІ 2.6-
003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання на які 
містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо середовища розробки у частині, 
що стосується процесу розробки, можна навести такі: 

- документація з визначення життєвого циклу, зазначена в елементах 
довіри ALC_LCD.1.1C, ALC_LCD.2.1C, ALC_LCD.3.1C, для рівнів гарантій    
Г-1 – Г-7; 
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- модель життєвого циклу, що використовується при розробці та 
супроводженні ОО, зазначена в елементах довіри ALC_LCD.1.2C, 
ALC_LCD.2.2C, ALC_LCD.3.2C, для рівнів гарантій Г-1 – Г-7; 

- документація інструментальних засобів розробки, зазначена в 
елементах довіри ALC_TAT.2.2С, ALC_TAT.2.3С, для рівнів гарантій Г-3 – Г-
6; 

- документація з безпеки розробки, зазначена в елементах довіри 
ALC_DVS.1.1С, ALC_DVS.2.1С, ALC_DVS.1.2С, ALC_DVS.2.2С, для рівнів 
гарантій Г-4 – Г-7; 

- документація інструментальних засобів розробки, зазначена в 
елементах довіри ALC_TAT.3.2С, ALC_TAT.3.3С, для рівня гарантій Г-7. 

 
Б.3 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо середовища розробки у частині, що 
стосується керування конфігурацією 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 8.2                   
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо середовища розробки у частині, 
що стосується керування конфігурацією, можна навести такі: 

- список елементів конфігурації, зазначений в елементах довіри 
ACM_SCP.1.1C, ACM_SCP.2.1C, для рівнів гарантій Г-1 – Г-3; 

- маркування ОО, зазначене в елементі довіри АСМ_САР.3.1С, для 
рівнів гарантій Г-1 – Г-3; 

- документація з керування конфігурацією, зазначена в елементах 
довіри АСМ_САР.3.3С, АСМ_САР.3.6С, АСМ_САР.3.10С, для рівнів гарантій 
Г-1 – Г-3; 

- список елементів конфігурації, зазначений в елементах довіри 
АСМ_САР.3.4С, АСМ_САР.3.5С, для рівнів гарантій Г-1 – Г-3; 

- план керування конфігурацією, зазначений в елементі довіри 
АСМ_САР.3.8С, для рівнів гарантій Г-1 – Г-3; 

- список елементів конфігурації, зазначений в елементі довіри 
ACM_SCP.3.1C, для рівнів гарантій Г-4 – Г-7; 

- маркування ОО, зазначене в елементі довіри АСМ_САР.4.1С, для 
рівнів гарантій Г-4, Г-5; 

- документація з керування конфігурацією, зазначена в елементах 
довіри АСМ_САР.4.3С, АСМ_САР.4.6С, АСМ_САР.4.10С, для рівнів гарантій 
Г-4, Г-5; 

- список елементів конфігурації, зазначений в елементах довіри 
АСМ_САР.4.4С, АСМ_САР.4.5С, для рівнів гарантій Г-4, Г-5; 

- план керування конфігурацією, зазначений в елементах довіри 
АСМ_САР.4.8С, ACM_AUT.1.3C, ACM_AUT.1.4C, для рівнів гарантій Г-4, Г-5; 
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- план приймання під керування конфігурацією, зазначений в елементі 

довіри АСМ_САР.4.13С, для рівнів гарантій Г-4, Г-5; 
- маркування ОО, зазначене в елементі довіри АСМ_САР.5.1С, для 

рівнів гарантій Г-6, Г-7; 
- документація з керування конфігурацією, зазначена в елементах 

довіри АСМ_САР.5.3С, АСМ_САР.5.6С, АСМ_САР.5.10С, АСМ_САР.5.19С, 
АСМ_САР.5.20С, АСМ_САР.5.21С, АСМ_САР.5.22С, для рівнів гарантій Г-6, 
Г-7; 

- список елементів конфігурації, зазначений в елементах довіри 
АСМ_САР.5.4С, АСМ_САР.5.5С, для рівнів гарантій Г-6, Г-7; 

- план керування конфігурацією, зазначений в елементах довіри 
АСМ_САР.5.8С, ACM_AUT.2.3C, ACM_AUT.2.4C, для рівнів гарантій Г-6, Г-7; 

- план приймання під керування конфігурацією, зазначений в елементі 
довіри АСМ_САР.5.13С, для рівнів гарантій Г-6, Г-7; 

- процедури компоновки, зазначені в елементі довіри АСМ_САР.5.14С, 
для рівнів гарантій Г-6, Г-7. 

 
Б.4 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо послідовності розробки у частині, що 
стосується функціональних специфікацій (політики безпеки) 

 
Як приклад характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 9.1                      
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо послідовності розробки у 
частині, що стосується функціональних специфікацій (політики безпеки), 
можна навести функціональну специфікація, зазначена в елементах довіри 
ADV_FSP.1.1C, ADV_FSP.2.1C, для рівнів гарантій Г-1 – Г-7. 

 
Б.5 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо послідовності розробки у частині, що 
стосується функціональних специфікацій (моделі політики безпеки) 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 9.2                     
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо послідовності розробки у 
частині, що стосується функціональних специфікацій (моделі політики 
безпеки), можна навести такі: 

- модель ПБО, зазначена в елементах довіри ADV_SPM.1.1С, 
ADV_SPM.1.2С, ADV_SPM.1.3С, для рівня гарантій Г-2; 
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- демонстрація відповідності між моделлю ПБО та функціональною 
специфікацією, зазначена в елементі довіри ADV_SPM.1.4C, для рівня 
гарантій Г-2; 

- модель ПБО, зазначена в елементах довіри ADV_SPM.2.1С, 
ADV_SPM.2.2С, ADV_SPM.2.3С, для рівня гарантій Г-3; 

- демонстрація відповідності між моделлю ПБО та функціональною 
специфікацією, зазначена в елементах довіри ADV_SPM.2.4C, 
ADV_SPM.2.5C, для рівня гарантій Г-3; 

- модель ПБО, зазначена в елементах довіри ADV_SPM.3.1С, 
ADV_SPM.3.2С, ADV_SPM.3.3С, для рівнів гарантій Г-4 – Г-7; 

- демонстрація відповідності між моделлю ПБО та функціональною 
специфікацією, зазначена в елементах довіри ADV_SPM.3.4C, 
ADV_SPM.3.5C, для рівнів гарантій Г-4 – Г-7. 

 
Б.6 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо послідовності розробки у частині, що 
стосується проекту архітектури 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 9.3                     
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо послідовності розробки у 
частині, що стосується проекту архітектури, можна навести такі: 

- проект верхнього рівня ФБО, зазначений в елементах довіри 
ADV_HLD.2.1С, ADV_HLD.2.2С, ADV_HLD.2.3С, ADV_HLD.2.4С, 
ADV_HLD.2.5С, ADV_HLD.2.6С, ADV_HLD.2.7С, ADV_HLD.2.8С, 
ADV_HLD.2.9С, для рівнів гарантій Г-1, Г-2; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.1.1С, 
для рівнів гарантій Г-2 – Г-4; 

- проект верхнього рівня ФБО, зазначений в елементах довіри 
ADV_HLD.3.1С, ADV_HLD.3.2С, ADV_HLD.3.3С, ADV_HLD.3.4С, 
ADV_HLD.3.5С, ADV_HLD.3.6С, ADV_HLD.3.7С, ADV_HLD.3.8С, 
ADV_HLD.3.9С, для рівнів гарантій Г-3, Г-4; 

- проект верхнього рівня ФБО, зазначений в елементах довіри 
ADV_HLD.4.1С, ADV_HLD.4.2С, ADV_HLD.4.3С, ADV_HLD.4.4С, 
ADV_HLD.4.5С, ADV_HLD.4.6С, ADV_HLD.4.7С, ADV_HLD.4.8С, 
ADV_HLD.4.9С, ADV_HLD.4.10С, ADV_HLD.4.11С, для рівня гарантій Г-5; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.2.1С, 
для рівня гарантій Г-5; 
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- проект верхнього рівня ФБО, зазначений в елементах довіри 
ADV_HLD.5.1С, ADV_HLD.5.2С, ADV_HLD.5.3С, ADV_HLD.5.4С, 
ADV_HLD.5.5С, ADV_HLD.5.6С, ADV_HLD.5.7С, ADV_HLD.5.8С, 
ADV_HLD.5.9С, ADV_HLD.5.10С, ADV_HLD.5.11С, для рівнів гарантій Г-6, Г-7; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.3.1С, 
для рівнів гарантій Г-6, Г-7. 

 
Б.7 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо послідовності розробки у частині, що 
стосується детального проекту 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 9.4                        
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо послідовності розробки у 
частині, що стосується детального проекту, можна навести такі: 

- проект нижнього рівня ФБО, зазначений в елементах довіри 
ADV_LLD.1.1С, ADV_LLD.1.2С, ADV_LLD.1.3С, ADV_LLD.1.4С, 
ADV_LLD.1.5С, ADV_LLD.1.6С, ADV_LLD.1.7С, ADV_LLD.1.8С, 
ADV_LLD.1.9С, ADV_LLD.1.10С, для рівнів гарантій Г-1 – Г-3; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.1.1С, 
для рівнів гарантій Г-2 – Г-4; 

- проект нижнього рівня ФБО, зазначений в елементах довіри 
ADV_LLD.2.1С, ADV_LLD.2.2С, ADV_LLD.2.3С, ADV_LLD.2.4С, 
ADV_LLD.2.5С, ADV_LLD.2.6С, ADV_LLD.2.7С, ADV_LLD.2.8С, 
ADV_LLD.2.9С, ADV_LLD.2.10С, для рівнів гарантій Г-4 – Г-6; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.2.1С , 
для рівня гарантій Г-5; 

- проект нижнього рівня ФБО, зазначений в елементах довіри 
ADV_LLD.3.1С, ADV_LLD.3.2С, ADV_LLD.3.3С, ADV_LLD.3.4С, 
ADV_LLD.3.5С, ADV_LLD.3.6С, ADV_LLD.3.7С, ADV_LLD.3.8С, 
ADV_LLD.3.9С, ADV_LLD.3.10С, для рівня гарантій Г-7; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.3.1С , 
для рівнів гарантій Г-6, Г-7. 
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Б.8 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 
згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо послідовності розробки у частині, що 
стосується реалізації 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 9.5                          
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо послідовності розробки у 
частині, що стосується реалізації, можна навести такі: 

- представлення реалізації для обраної підмножини ФБО, зазначене в 
елементах довіри ADV_IMP.1.1С, ADV_IMP.1.2С, для рівнів гарантій Г-3, Г-4; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.1.1С, 
для рівнів гарантій Г-3, Г-4; 

- представлення реалізації для всіх ФБО, зазначене в елементах 
довіри ADV_IMP.2.1С, ADV_IMP.2.2С, ADV_IMP.2.3С, для рівнів гарантій     
Г-5, Г-6; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.2.1С , 
для рівнів гарантій Г-5, Г-6; 

- представлення реалізації для всіх ФБО, зазначене в елементах 
довіри ADV_IMP.3.1С, ADV_IMP.3.2С, ADV_IMP.3.3С, ADV_IMP.3.4С, для 
рівня гарантій Г-7; 

- результати аналізу відповідності між усіма суміжними парами 
наявних представлень ФБО, зазначені в елементі довіри ADV_RCR.3.1С , 
для рівня гарантій Г-7. 

 
Б.9 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо середовища функціонування 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 10.1                       
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо середовища функціонування, 
можна навести такі: 

- документація щодо встановлення, генерації та запуску, зазначена в 
елементах довіри ADO_IGS.1.1C, ADO_IGS.2.1C, для рівнів гарантій Г-1 – Г-7; 

- документація щодо постачання, зазначена в елементах довіри 
ADO_DEL.2.1С, ADO_DEL.2.2С, ADO_DEL.2.3С, для рівнів гарантій Г-3 – Г-5; 

- документація щодо постачання, зазначена в елементах довіри 
ADO_DEL.3.1С, ADO_DEL.3.2С, ADO_DEL.3.3С, для рівнів гарантій Г-6, Г-7. 
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Б.10 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо документації 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 11.1                       
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо документації, можна навести 
такі: 

- функціональна специфікація, зазначена в елементах довіри 
ADV_FSP.1.1C, ADV_FSP.2.1C, для рівнів гарантій Г-1 – Г-7; 

- настанови адміністратору, зазначені в елементах довіри 
AGD_ADM.1.1C, AGD_ADM.1.2C, AGD_ADM.1.3C, AGD_ADM.1.4C, 
AGD_ADM.1.5C, AGD_ADM.1.6C, AGD_ADM.1.7C, AGD_ADM.1.8C, для 
рівнів гарантій Г-1 – Г-7; 

- настанови користувачу, зазначені в елементах довіри 
AGD_USR.1.1С, AGD_USR.1.2С, AGD_USR.1.3С, AGD_USR.1.4С, 
AGD_USR.1.5С, AGD_USR.1.6С, для рівнів гарантій Г-1 – Г-7. 

 
Б.11 Характеристики елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які мають відношення до задоволення вимог 
критеріїв гарантій щодо випробувань 

 
Як приклади характеристик елементів компонентів довіри до безпеки 

згідно з ISO/IEC 15408, які дозволяють відповідно до таблиці 12.1                 
НД ТЗІ 2.6-003-2015 визначити перелік матеріалів та документів, посилання 
на які містяться в описах відповідних елементів та мають відношення до 
задоволення вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 щодо випробувань, можна навести 
такі: 

- тестова документація, що містить плани та описи процедур 
тестування, а також очікуваних і фактичних результатів тестування, 
зазначена в елементах довіри ATE_FUN.1.1С, ATE_FUN.2.1С, 
ATE_FUN.1.2C, ATE_FUN.2.2C, ATE_FUN.1.3C, ATE_FUN.2.3C, 
ATE_FUN.1.4C, ATE_FUN.2.4C, ATE_FUN.1.5C, ATE_FUN.2.5C, для рівнів 
гарантій Г-1 – Г-7; 

- свідоцтво покриття тестами, зазначене в елементі довіри 
ATE_COV.1.1С, для рівня гарантій Г-1; 

- аналіз глибини тестування, зазначений в елементі довіри 
ATE_DPT.1.1C, для рівня гарантій Г-1; 

- аналіз покриття тестами, зазначений в елементах довіри 
ATE_COV.2.1С, ATE_COV.2.2С, для рівнів гарантій Г-2, Г-3; 

- аналіз глибини тестування, зазначений в елементі довіри 
ATE_DPT.2.1C, для рівнів гарантій Г-2, Г-3; 

- аналіз покриття тестами, зазначений в елементах довіри 
ATE_COV.3.1С, ATE_COV.3.2С, ATE_COV.3.3С, для рівнів гарантій Г-4 – Г-7; 
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- аналіз глибини тестування, зазначений в елементі довіри 
ATE_DPT.3.1C, для рівнів гарантій Г-4 – Г-7; 

- документація аналізу уразливостей, зазначена в елементах довіри 
AVA_VLA.3.1С, AVA_VLA.3.2С, AVA_VLA.3.3С, AVA_VLA.3.4С, 
AVA_VLA.3.5С, для рівнів гарантій Г-4, Г-5; 

- документація аналізу уразливостей, зазначена в елементах довіри 
AVA_VLA.4.1С, AVA_VLA.4.2С, AVA_VLA.4.3С, AVA_VLA.4.4С, 
AVA_VLA.4.5С, AVA_VLA.4.6С, для рівнів гарантій Г-6, Г-7. 
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