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МЕХАНІЗМ АВТЕНТИФІКАЦІЇ WEB-САЙТІВ ТА ЙОГО ВРАЗЛИВОСТІ 

Грищенко Ярослав Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту 

інформації 

   
У наш час в Європейському Союзі ведуться інтенсивні розробки, які пов'язані з надання 

транскордонних та електронно-довірчих послуг. Однією з базових послуг, що розробляється, є 

послуга електронної автентифікації web-сайту. На сьогоднішній день, дуже велика кількість компаній 

використовує сайти в мережі Інтернет для своїх цілей. Власники сайтів можуть розміщувати там 

конфіденційну інформацію, доступ до якої обмежений. Для цього захисту використовують різні 

механізми автентифакації web-сайтів, що дозволяють здійснити виконання основних вимог захисту 

інформації. 

 

Метою даної доповіді є аналіз протоколу SSL\TLS як механізм захисту 

електронних довірчих послуг, а також його існуючі вразливості та методи 

захисту, які зможуть підвищити стійкість до цих атак.  

Протокол автентифікації web-сайтів SecureSocketsLayer / 

TransportLayerSecurity  
Протоколи SSL / TLS - це криптографічні протоколи, завданням якого є 

виконання криптографічного перетворення даних інформації. Автентифікація 

ґрунтується на пред'явлення X. 509-сертифіката, або ланцюжка сертифікатів. 

Конфіденційність забезпечується шифруванням переданих даних, а цілісність - 

передачею з кожним блоком переданих даних обчисленого значення хеш-

функції.  

Протокол SSL (secure sockets layer - шар безпечних з'єднань) - це 

протокол взаємодії інформаційних серверів і універсальних клієнтів по 

захищеному каналу зв'язку. Для двох взаємодіючих додатків протокол 

забезпечує аутентифікацію та ідентифікацію сервера і клієнта, шифрування 

даних, контроль цілісності повідомлення. Він підтримує встановлення 

автентичності як на рівні сервера, так і на рівні клієнта.  

Протокол TLS (transport layer security) забезпечує безпеку передачі даних 

між вузлами в мережі Інтернет. Так само, як і протокол SSL, він відноситься до 

протоколів транспортного рівня. Його можна розглядати як розвиток протоколу 

SSL. Робота протоколу TLS заснована па специфікації протоколу SSL версії 3.  

TLS і SSL - це протоколи, що забезпечують криптографічний захист 

даних при їх передачі між вузлами в мережі Інтернет. Вони використовують 

асиметричні методи криптографічного захисту для аутентифікації і симетричні 

методи криптографічного захисту для забезпечення конфіденційності, а також 

гарантують цілісність повідомлень. 

В електронній торгівлі протокол використовується для передачі магазину 

інформації про платіжну картку клієнта або для захищеного обміну даними. 

Протокол забезпечує захист тільки від зовнішніх впливів зловмисників, 
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припускаючи повна довіра один одному продавця і покупця. Це характерно для 

здійснення угод на невелику суму. 

Протокол TLS відрізняється від SSL тим, що в ньому: 
 використовується інший алгоритм обчислення коду автентичності 

повідомлень; 

 розширено набір кодів сповіщень;  

 інші методи криптографічних обчислень (ключів цифрових 

підписів). 

Вразливості SSL\TLS та можливі заходи для підвищення стійкості 
В даній частині будуть розглянуті найбільш небезпечні загрози для 

протоколу SSL\TLS та їх алгоритми зламу web-сайтів. На основі цих атак буде 

відтворення можливих перешкод для реалізації цих атак.  

Для використання протоколу SSL необхідно придбати в одному з центрів 

сертифікації цифровий сертифікат і встановити його на сервер. При 

використанні цього протоколу для забезпечення безпеки передачі даних: 

 дані шифруються. Так, при відправці користувачем номера 

банківської пластикової карти із застосуванням протоколу SSL дані 

шифруються, і хакер не зможе прочитати їх зміст; 

 між сервером-джерелом і сервером призначення встановлюється 

захищене з'єднання;  

 активується аутентифікація сервера. 

 

Висновки. На даний момент існує багато протоколів автентифікації web-

сайтів, які допоможуть нам забезпечити для забезпечення основних функцій. 

Але з часом, ці протоколи становляться ненадійними, тому створюються нові 

протоколи. І таким чином, йде розвиток напрямку кібербезпеки. Протоколи 

автентифікації SSL/TLS задовольняють вимоги стійкості, хоча є деякі 

слабкості, які використовувалися на основі сімейств протоколів SSL та TLS, але 

на даний момент проводяться модифікації даного протоколу та виправляються 

ці слабкості. 

 

Література: 

1. В.Г. Грибунин, И.Н. Оков, И.В. Туринцев, Цифровая стеганография, М: Солон-Пресс, 2002 г. 

2. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 14 січня 2015 р. 

3. Доктрина інформаційної безпеки №47/2017 від 25 лютого 2017 р. 

4. Баранов O.A. Інформаційне право України: Стан, проблеми, перспективи. -К.: Видавничий дім 

«СофтПрес», 2005. - 316с. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕКРИТТЯ ЗОН ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОЧОК 

ДОСТУПУ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 6 

 

Лемешко А.В.,  

Ткаченко О.М., 

Макаренко А.О.  
 

Проаналізовано технічні особливості стандарту 802.11ax,                                                                                                                                                                    

якому для зручності присвоєна абревіатура Wi-Fi 6. Проведено дослідження ефективності 

стандарту IEEE 802.11ax, тобто BSS Color, і впливу порогу перекриття зон обслуговування в різних 

випадках. Запропоновано удосконалений алгоритм контролю чутливості налаштування порогу 

перекриття зон обслуговування як на точки доступу, так і на мобільні станції, який не вимагає 

значних змін на MAC-рівні. Удосконалений алгоритм контролю чутливості регулює перекриття зон 

обслуговування на основі спостережуваного рівня перешкод і показника рівня приймаємого сигналу 

від відповідного одержувача. Показано, що удосконалений алгоритм контролю чутливості 

перевершує відомі схеми (до 47% з точки зору збільшення пропускної спроможності) в більшості 

змодельованих випадків, зберігаючи при цьому справедливість серед користувачів.  

 

Зворотна сумісність - одна з основних вимог специфікації Wi-Fi 6, 

оскільки очікується, що гетерогенні пристрої будуть працювати на одній і тій 

же частоті. Інші функції, представлені в цій поправці на даний момент, 

включають удосконалення для малих стільникових мереж (вищий порядок 

модуляції, 1024-QAM), методи з декількома антенами (MU-MIMO)), ефективне 

використання ресурсів каналу (OFDMA) і методи просторового повторного 

використання (ППВ). Механізми ППВ націлені на збільшення кількості 

одночасних каналів зв'язку в даній області, так що пропускна здатність області 

та ефективність використання спектра поліпшуються. Загалом, ППВ містить ті 

схеми, які адаптують визначення несучої або використовують управління 

потужністю передачі (УПП). Хоча різні схеми ППВ були широко вивчені для 

безпроводових мереж, проте, тільки використання УПП стандартизовано в 2003 

році. Зокрема, IEEE 802.11h-2003 визначає правила максимальної потужності 

передачі в області. 

Перешкоди від сусідніх безпроводових мереж негативно впливають на 

якість сигналу. BSS Color - ідентифікатор, який позначає пакет. Тому роутер 

або смартфон ідентифікують при передачі тільки один одного, а інші сигнали 

ігнорують [1, c. 5]. 

Основну увагу приділено механізму IEEE 802.11ax ППВ і останнім 

результатами досліджень, представлених в Wi-Fi 6. Схема ППВ, яка в даний час 

включена в Wi-Fi 6, а саме маркування базового набору послуг (BSS Color), 

являє собою вдосконалений метод, який був запропонований зовсім недавно. У 

цьому сенсі ППВ - це абсолютно нова функція, яка включена в Wi-Fi 6. 

Хоча ДКЧ спочатку був запропонований IEEE як метод ППВ для 

настройки порогових значень порогу вільного каналу, недавно він був також 

запропонований для настройки рівня перекриття зон обслуговування (ПЗО) [2, 

c. 3]. 

Основним недоліком алгоритму динамічного контролю чутливості (ДКЧ), 

запропонованого для використання в Wi-Fi 6, є те, що станції (СТ), розташовані 
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поруч з ТД, мають більш високу ймовірність доступу до середовища через 

більш високий ПРПС, що призводить до меншої дальності виявлення несучої 

[3, c. 8]. 

Щоб усунути недоліки ДКЧ, розроблено удосконалений алгоритм 

контролю чутливості (АКЧ), який визначає перекриття на основі ПРПС між 

зонами та всередині зон обслуговування (BSS Color). АКЧ призначена для 

роботи як між ТД, так і СТ. Основними завданнями для АКЧ є: а) захист 

поточних передач, б) підтримання якості роботи СТ на кордоні стільника і в) 

збереження справедливості для всіх вузлів з точки зору конкуренції за канали 

(приблизно однакова ймовірність передачі для всіх вузлів). АКЧ запускається 

відповідно до консервативного підходу (визначення рівня ПЗО встановлюється 

на мінімальне значення) для виявлення більшості вузлів в його близькості. 

Проведено дослідження ефективності стандарту IEEE 802.11ax, тобто 

BSS Color, і впливу порогу ПЗО в різних випадках. Запропоновано АКЧ-

алгоритм налаштування ПЗО як на ТД, так і на СТ, який не вимагає значних 

змін на MAC-рівні. АКЧ регулює ПЗО на основі спостережуваного рівня 

перешкод і ПРПС від відповідного одержувача. АКЧ порівнювався з ДПЧ - 

алгоритмом, який спочатку був запропонований для очистки каналу і також 

використаний у Wi-Fi6 для настройки порогового значення ПЗО. Показано, що 

АКЧ перевершує вищезгадані схеми (до 47% з точки зору збільшення 

пропускної спроможності) в більшості змодельованих випадків, зберігаючи при 

цьому справедливість серед користувачів. З іншого боку, АКЧ збільшує 

можливості передачі для СТ (приблизно однакова ймовірність для всіх 

користувачів в ЗО), що також призводить до більш високого рівня конкуренції. 

Однак конкуренцією користувачів можна керувати за допомогою інших 

засобів, спеціально розроблених для її вирішення, таких як поріг очистки 

каналу і розмір вікна конкуренції. 

 
Використана література 
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Afaqui // IEEE Xplore.URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7127616 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ. СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ. 
Сябро Валерія Борисівна 
студентка кафедри Інформаційна та кібернетична безпека, ННІЗІ ДУТ, Київ, 

Україна 

*email: val.syabro@gmail.com 

 

Анотація 

 
Що ми розуміємо під кібербезпекою? Кібербезпека – це методи, процеси та технології, що 

призначені для захисту програм, мереж та головне, наших даних. Дані – це актив. В сучасному світі 

найбільшу цінність та значимість несе інформація, а самим слабким місцем у її захисті є ж самі люди. 

Будь-яка організація (державні або комерційні структури , фінанси або медицина) накопичують, 

зберігають, оперують великою кількістю даних користувачів, клієнтів, співробітників тощо. Кожна 

система, що взаємодіє з ЕОМ та її безпека відіграють важливу роль у житті як компанії, так і в житті 

людства в цілому.  

Ключові слова: соціальна інженерія, фішинг, кібербезпека, конфіденційні дані. 

 

Основна складність для суспільства і держави щодо кіберзлочинів 

пов'язана з тим, що сфера кіберзлочинів обросла стереотипами та міфами. 

Неправомірні доступи до комп'ютерної інформації, «зломи» сайтів і поштових 

ящиків, атаки на ресурси та інші кіберзлочини пов'язують з складними і 

геніальними технічними процесами, осягнути які може далеко не кожен. Проте 

більшість найвідоміших кіберзлочинів просто у виконанні і цілком піддається 

аналізу будь-яким освіченою людиною. 

Згідно з опитуванням, проведеним Zogby Analytics для Національного 

альянсу з кібербезпеки США в 2019 році, все більше компаній усвідомлюють, 

що вони є цілями кіберзлочинців. Але Маркус Ранум якось сказав: «Коли 

справа доходить до безпеки, то потрібно, щоб спершу хлопець, який стоїть 

поряд з вами, отримав кулю в голову, ніж керівництво зверне увагу на 

безпеку». Дуже часто керівництво, не бажає виділяти кошти на засоби 

запобігання витоку інформації, чи просто її захисту, в силу того, що не бачать 

загроз, але коли наступає той самий критичний момент, вимагає швидкого 

реагування та дій.  

Одним з таких недооцінених видів загроз є соціальна інженерія, серед 

яких є добре відомий всім вид спаму - фішинг.  

Соціальну інженерію, у сукупності з технічними знаннями систем 

інформаційної безпеки, використовують для досягнення наступних цілей:  

1. Збір інформації про потенційну жертву. 

2. Отримання конфіденційної інформації (для досягнення даної мети при 

тривалому спілкуванні з жертвою, соціальний інженер входить у довіру і під 

зручними приводами отримує необхідну інформацію).  

3. Отримання інформації, необхідної для несанкціонованого доступу 

(НСД) [1, с. 99]. 

4 Змушення об’єкта здійснити необхідні соціальному інженеру дії  

За оцінками Центру прийому скарг на шахрайство в Інтернеті (IC3) при 

ФБР, тільки в 2018 році в результаті кібератак американські компанії втратили 

більше 2,7 мільярдів доларів, в тому числі 1,2 мільярда доларів в результаті 



13 
  

атак з використанням компрометації ділового листування (BEC) / 

компрометації електронних листів (EAC) (див. Рис.1), які дозволяли 

несанкціоновано переказувати кошти [2]. 

 

 
Рис. 1 – Втрат американських компаній з використанням компрометації 

 

Фішинг (англ. phishing від fishing — рибальство) [3, с. 10]. Зловмисник 

намагається виманити в одержувача листа номер його кредитних карток чи 

паролі доступу до електронних платіжних систем тощо. Такий лист, зазвичай, 

маскується під офіційне повідомлення від адміністрації компанії. У ньому 

говориться, що одержувач повинен підтвердити відомості про себе і наводиться 

адреса сайту, який належить спамерам, із формою, яку треба заповнити. Серед 

даних, що потрібно повідомити, є й ті, котрі потрібні шахраям.  

Типовими жертвами зловмисників є люди які не знають цінності 

інформації, ті які мають особливі привілеї, бухгалтерія, відділ кадрів, певні 

особливі відділи тощо. 

Основні попереджуючі знаки соціальної інженерії [4, с. 405]: 

1. Незвичайне прохання 

2. Затвердження, що той хто дзвонить – керівництво 

3. Новий колега, що просить про допомогу 

3. Дивна адреса відправника 

4. Запит на конфіденційні данні  

5. Терміновість 

6. Погроза у вигляді створення негативних наслідків у випадку не виконання  

Щоб захистити компанії від шахрайства, необхідно навчити персонал 

розпізнавати соціальну інженерію та реагувати на неї, забороняти 

співробітникам ділитися паролями або мати загальне ключове слово, 

забезпечувати захист конфіденційної інформації клієнта та співробітника  та 

впроваджувати спеціальні процедури підтвердження для тих, хто подає доступ 

до будь-яких даних. Параметри проти фішингу з’явились у браузерах, 

попереджаючи відвідувачів сайту про ненадійні або небезпечні ресурси. 

Фільтрація спаму може допомогти захистити від загроз, що надсилаються 

електронною поштою. Більш складні методи авторизації також зменшать ризик. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ЗАХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ 

Фесенко Олександр Миколайович, 

Державний університет телекомунікацій, 

м. Київ, Україна 

 Розглянуті проблеми необхідності впровадження політики безпеки в компанії та які саме 

способи для її реалізації існують. Проаналізувавши статті, стало зрозуміло, що існує, як мінімум, три 

заходи, вжиття який може надати потрібний рівень захисту інформації, а саме: нормативно-правовий, 

адміністративний та використання спеціального обладнання та програмного забезпечення. Також 

було розглянуто питання реалізації політики безпеки в компанії. Було надано список необхідних 

функцій, які повинні бути реалізовані при створенні політики безпеки, та виконання яких буде 

свідчити про серйозне ставлення до безпеки. 

 

На сьогоднішній день кіберпростір став дуже важливою частиною життя. 

За його допомогою вирішуються багато соціальних проблем, він має великий 

вплив економіку та інноваційну діяльність тощо. По причині цього кіберпростір 

є дуже перспективним для розвитку, а також головною ціллю для зловмисників. 

Кібератаки на інформаційну інфраструктуру стали реальною загрозою, а 

протидія цим атакам є однією з основних проблем для управління ризиками. 

На сьогоднішній день захист інформації - достатньо розвинена галузь 

науки і техніки, що пропонує широкий спектр різноманітних засобів захисту 

даних. Проте жодний окремо взятий засіб не забезпечує потрібного рівня 

захисту інформаційних систем. Захист на потрібному рівні можливий лише за 

умови комплексного вжиття взаємодоповнюючих заходів, а саме [1, с. 45]: 

- нормативно-правових; 

- адміністративних; 

- спеціального обладнання та програмного забезпечення. 

Для протидії загрозам, які існують у сучасному світі, одним з методів є 

застосування механізмів безпеки, які реалізують прийняту політику безпеки. 

Політика безпеки відповідно до мети та умов функціонування системи може 

визначати права доступу до ресурсів та регулювати процедуру аудиту 
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активності користувачів у системі, виконувати захист мережевих комунікацій, 

формулювати шляхи відновлення системи після випадкових збоїв та інше.  

Для реалізації прийнятої політики безпеки існують правові, організаційні, 

адміністративні та інженерні заходи щодо захисту інформації. 

Правове забезпечення інформаційної безпеки - це сукупність законів, 

правових документів, нормативних актів, інструкцій, посібників, вимог, які 

вимагаються системою захисту інформації.  

Інженерні заходи - це сукупність технічних інструментів та заходів 

спеціальних органів, які діють разом для виконання конкретного завдання. До 

інженерних інструментів відносяться скринінгові кімнати, організація 

сигналізації, засоби безпеки з персональними комп’ютерами тощо. 

Організаційне та адміністративне забезпечення інформаційної безпеки - 

це регулювання виробничої діяльності та взаємовідносин між виконавцями на 

нормативно-правовій основі таким чином, що розкриття, витік та 

несанкціонований доступ до інформації стає неможливим або суттєво 

складнішим внаслідок здійснення організаційної діяльності [2, с. 36-37]. 

Ефективна безпека інформаційних систем базується на ряді функцій. 

Список, наведений нижче, не є повним. Тим не менше, докази того, що всі ці 

функції виконуються ефективно та скоординовано є свідченням того, що до 

безпеки інформаційних систем відносяться серйозно і імплементують 

ефективно [3, с. 10-14]. 

1) Збір, аналіз та розповсюдження стратегічної інформації про загрози 

системам. 

Збір інформації про вразливості в системах надає можливість 

адміністраторам інформаційних систем, на які можуть вплинути ці 

загрози, вжити виправних заходів. 

2) Моніторинг показань системи та попереджень. 

В цьому випадку є декілька основних пунктів, які повинні 

виконуватися: 

● моніторинг показників загроз; 

● оцінка та характеристика атаки (якщо така є); 

● визначення цілі атаки. 

3) Мати можливість ідентифікувати зловмисників. 

Звичайно, визначити зловмисників важко. Тим не менше, певні 

типи інформації - якщо вона буде зібрана - можуть пролити світло на 

особу зловмисника. Наприклад, деякі зловмисники переважно 

використовують певні інструменти або техніки (наприклад, той самий 

словник для перевірки паролів). 

4) Тест на слабкі місця в безпеці систем. 
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Назва цього пункту говорить сама за себе. Для забезпечення 

безпеки системи від загроз, потрібно постійно перевіряти, які слабкі 

місця є в системі. Адже щодня дослідники та користувачі знаходять нові 

дірки в безпеці різних систем. 

5) Сплануйте як система повинна реагувати на атаки. 

Це є дуже важливою частиною дизайну інформаційної системи. 

Коли атака неминуча (або в процесі), організація може завбачливо 

прийняти додаткові заходи безпеки. 

6) Координувати оборонну діяльність на всьому підприємстві. 

Будь-яка велика розподілена організація має безліч інформаційних 

систем та підмереж, які повинні бути захищені. Діяльність, спрямована на 

захист кожної з цих систем та мереж, повинна бути скоординована 

оскільки розподілені частини мають взаємозв’язки і від цього залежить 

безпека всієї організації. 

7) Забезпечити доступність та функціонування публічної інфраструктури, 

що використовується в системах. 

Небагато мереж будуються повністю з використанням систем, 

контрольованих організацією, яка їх використовує. Тому організації 

повинні співпрацювати з власниками інфраструктури, на яку вони 

покладаються, та відповідними органами влади для їх захисту. 

8) Включіть вимоги безпеки до будь-яких специфікацій системних або 

мережевих вимог що використовується в процесі придбання. 

Переобладнання функцій безпеки в системи, не призначені для 

безпеки незмінно залишає діри в безпеці, а процедурні виправлення 

властивих технічних вразливостей не виправлять всіх вразливостей. 

9) Запровадити високий рівень оборонних інформаційних технологій (та 

процесів) за допомогою досліджень. 

Хоча зазвичай можна багато чого зробити для поліпшення безпеки 

інформаційних систем просто за допомогою відомих та доступних 

технологій, виправлень помилок та процедур, завжди потрібні кращі 

інструменти для підтримки місії захисту інформаційних систем. 

10) Підвищення рівня обізнаності щодо інформаційних систем. 

Незалежно від того, наскільки добре захищена система, якщо її 

користувачі не дотримуватимуться хоча б мінімальних правил безпеки, 

вони завжди будуть ставити систему під загрозу. 

11) Встановлення стандартів безпеки (як технічних, так і процедурних).  

Стандарти безпеки повинні чітко сформулювати те, що організація 

очікує зробити в галузі безпеки. 

12) Розробка та використання критеріїв для оцінки стану безпеки. 
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Інформаційна безпека є не одноразовою проблемою, а постійною. 

Загрози, технології та організації постійно змінюються, а тому організації 

повинні мати способи вимірювання та оцінки того, чи мають вони 

ефективні захисні заходи. 

 В теперішній час, коли безпека інформації є однією з головних та  

важливих цілей багатьох компаній, дуже важливо правильно ЇЇ спланувати та 

реалізувати. Як видно з усього згаданого вище, захист інформації - це процес, 

який повинен включати в себе достатньо велику кількість важливих рішень та 

заходів, одним з яких є створення та запровадження політики безпеки. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МІЖМЕРЕЖЕВИХ ЕКРАНІВ НА ГРАНИЦІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
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Постановка задачі. Інформаційна безпека – це захищеність мережевої 

інфраструктури і інформаційних систем від випадкового або навмисного 

втручання (внутрішнього або зовнішнього), крадіжки інформації та/або 

блокування робочих процесів, що завдають шкоди власникам і користувачам 

інформації. 

Мета забезпечення інформаційної безпеки – захистити інформаційні дані 

та підтримуючу інфраструктуру від випадкового або навмисного втручання, що 

може стати причиною втрати даних або їх несанкціонованої зміни, а в разі 

форс-мажорних обставин – зведення до мінімуму завданих збитків [1, 2]. 
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Мета дослідження. Забезпеч необхідного рівня інформаційної безпеки за 

допомогою використання міжмережевих екранів на границі мережі Інтернет. 

Будь-який комп’ютер, що має вихід у всесвітню павутину Інтернет, 

не маючи ніякого захисту, вже через кілька хвилин буде заповнений вірусами, і 

перестане працювати. Не варто говорити і про локальну мережу великої 

компанії, де в разі зараження одного комп’ютера, вірус миттєво пошириться на 

інші комп’ютери та пристрої, вся робота компанії буде зупинена, дані втрачені, 

та, крім цього, компанія отримає фінансові втрати або зовсім стане банкрутом. 

До складу практично будь-якої системи інформаційної безпеки 

традиційно входять (окремо або в комбінації): міжмережевий екран (FW, 

NGFW); система запобігання вторгнень (IPS); списки контролю доступу (ACL); 

система контролю доступу до мережі (NAC); антивірусні системи 

(Antivirus/Antimalware); системи управління інформаційною безпекою та подіями 

безпеки (SIEM) [3]. 

Результат дослідження. Міжмережевий екран (Firewall, брандмауер) – це 

апаратний або програмний засіб, призначений для захисту окремої локальної 

мережі (комп’ютера) від несанкціонованого доступу шляхом фільтрації та 

контролю мережевих пакетів, які проходять крізь нього у відповідності з 

заданими правилами [4]. Як правило, програмний брандмауер встановлюється 

на кожен комп’ютер в мережі (на кожен сервер та на кожну робочу станцію), а 

апаратний брандмауер забезпечує захист не окремого персонального 

комп’ютера, а всієї окремої мережі відразу. З огляду на вартість, захищати 

кожен персональний комп’ютер апаратним брандмауером є не досить 

раціонально. 

Для захисту пристроїв окремої локальної мережі (комп’ютера) від атак 

ззовні на границі її підключення до всесвітньої павутини Інтернет 

встановлюється міжмережевий екран. WAN мережа – глобальна мережа, що 

охоплює величезні території, їх поєднання утворює всесвітню павутину 

Інтернет. LAN мережа – локальна мережа, зазвичай не виходить за межі 

кімнати, будівлі, або ж специфічного регіону, наприклад міста. Міжмережевий 

екран дозволяє встановлювати з’єднання з інтерфейсів LAN мереж (окремого 

комп’ютера) з інтерфейсами інших LAN (WAN) мереж, і забороняти в 

зворотному напрямку. 

Призначені для користувача налаштування міжмережевого екрану 

виконують правила фільтрації, створені для конкретного інтерфейсу (порядок 

взаємодії модулів мереж, завдяки яким відбувається обмін певним видом 
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інформації). Правила міжмережевого екрану виконуються в порядку їх 

зазначення за списком: перше верхнє і далі вниз. В прив’язці правил до 

інтерфейсу також задається напрям потоку трафіку, до якого чинні правила 

будуть застосовані. Правила можуть виконуватися для вхідного або вихідного 

потоку WAN- або LAN-інтерфейсу. Вхідний напрямок (in) - завжди до 

пристрою, що виходить (out) - від нього. Однак, трафік, що входить з 

зовнішньої мережі в локальну на WAN-інтерфейсі – це вхідний напрямок (in) 

для правила мережевого екрану, але на LAN-інтерфейсі правило для контролю 

цього трафіку – вже вихідне (out). 

На інтерфейсах міжмережевого екрану передбачені налаштування рівня 

доступу (security-level), які визначають рівень безпеки (логіку роботи 

мережевого екрану). Для більшості версій прошивок їх три: 

 - private (приватний, локальний); 

 - public (зовнішній, публічний); 

 - protected (захищений, локальний). 

Для розуміння вищевказаного розглянемо схему дозволених та 

заборонених напрямків передачі даних у вигляді діаграми на рис. 1: 

 

Рис. 1 – Схема дозволених та заборонених напрямків передачі даних 

побудована на інтерфейсах міжмережевого екрану 

У кожному з правил повинні бути вказані: 
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- мережі джерела трафіку і його призначення (IP-адреси хостів або 

підмереж); 

- протокол, для якого діятиме настройка (TCP, UDP, ICMP); 

- для протоколів TCP і UDP обов'язково повинен бути вказаний номер 

порту; 

- дія, яку потрібно виконати над пакетом: Заборонити (deny) або Дозволити 

(permit) [4]. 

Висновки. Технології злому і перехоплення інформації не стоять на місці і 

розвиваються швидше ніж захист. Існує велика кількість різних підходів щодо 

забезпечення інформаційної безпеки при використанні міжмережевих екранів. 

Вибір найкращого варіанта залежить від особливостей наявної архітектури 

мережі передачі даних і визначається рівнем необхідної інформаційної безпеки 

та фінансовими можливостями (витрати на закупівлю обладнання, програмних 

засобів, придбання ліцензії та продовження терміну їх дії, витрати на 

налаштування засобів).  

Перспективи подальших досліджень. Важливим завданням є аналіз 

важливості захисту для конкретної інформації та співвідношення рівня 

необхідної безпеки до витрат на її підтримку. 
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Технологія PKI з'явилася як універсальний засіб вирішення проблем 

ідентифікації різноманітних сутностей корпоративних систем - користувачів, 

мережевих пристроїв, програмних компонентів. Ооскільки проблема 

ідентифікації користувачів для доступу до «чутливих» інформаційних активів в 

більшості випадків носить принциповий характер, рішенням на основі PKI 

гарантовано широке застосування в галузі.  

У структурі PKI традиційно виділяють ряд функціональних елементів: 

Засвідчує центр (Certificate Authority), який здійснює основні функції PKI 

по генерації ключів, випуску і перевірці достовірності сертифікатів, 

відкликанню сертифікатів, відновленню ключів і т.д. 

Центр реєстрації (Registration Authority) - необов'язковий компонент PKI, 

призначений для автономної реєстрації користувачів, генерації ключів і 

сертифікатів, відправки їх на підпис в засвідчує центр, видачі сертифікатів і 

ключів користувачам на апаратних токенах і т.д. Служба каталогу (Directory 

Service), що використовується в якості архіву випущених сертифікатів, сховища 

списку відкликаних сертифікатів, елементів політики безпеки у вигляді 

параметрів доступу до ресурсів мережі і т.д. 

Центр управління (Certificate Management System) – компонент, який 

здійснює політику управління підсистемою PKI, а також зв'язок з зовнішніми 

PKI-системами. 

Крім того, для виконання всіх функцій, покладених на PKI, до складу 

рішення повинні входити додаткові компоненти: 

Модулі інтеграції PKI - спеціалізовані функціональні модулі підсистеми 

PKI, призначені для її інтеграції в інформаційне середовище підприємства: 

програмні агенти для прикладних і клієнтських систем, інтерфейси до 

мережевих і Web-служб, інструментарій для розробників інтерфейсів і т.д. 

Необхідність таких модулів обумовлена тим, що більшість корпоративних 

додатків і мережевих служб в комерційне постачання не підтримують режими 

аутентифікації і авторизації користувачів за їх сертифікатам. 

Засоби зберігання інформації про ключі і список персональних 

сертифікатів. Як правило, в якості таких засобів виступають апаратні токени, 

смарт-карти, USB-ключі і т.д .; в деяких випадках можлива їх програмна 

емуляція на жорстких дисках. Найбільш прийнятним з точки зору безпеки є 

використання інтелектуальних апаратних носіїв, які б виконували необхідні 

функції по аутентифікації користувачів і по генерації та верифікації ключів 
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шифрування. В цьому випадку секретний ключ ніколи не залишає носія, і його 

практично неможливо скомпрометувати. 

Гарним рішенням можна вважати використання в якості служби каталогу 

для PKI єдиного корпоративного каталогу (якщо, звичайно, такий елемент ІТ-

інфраструктури вже розгорнуто на підприємстві). Інтеграція PKI і єдиного 

корпоративного каталогу надає технологічну можливість успадкування ієрархії 

даних про користувачів формату Х.509 безпосередньо в поля даних 

сертифікатів того ж формату. Це автоматично забезпечить повну ідентичність 

даних про користувачів у всій ІТ-інфраструктурі підприємства і централізоване 

управління будь-якими змінами цих даних. Такий підхід дозволить побудувати 

цілісні і централізовано керовані схеми ідентифікації і аутентифікації 

користувачів у всіх елементах інформаційної системи підприємства і, як 

наслідок, забезпечити максимально можливий рівень захищеності 

інформаційних ресурсів. 

Інтегрована зі службою каталогу і PKI служба ідентифікації користувачів 

особливо актуальна для інформаційних систем з великою кількістю абонентів 

(наприклад, для систем електронної комерції типу B2C). У таких системах 

необхідно вміти не тільки відрізняти абонентів, але і будувати персональний 

профіль поведінки кожного абонента, наприклад, відслідковувати його 

кредитну історію, географічні та кадрові переміщення і т.д. 
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Анотація 

 
Технічний захист інформації являє собою цілий комплекс робіт: від обладнання приміщень 

засобами обмеження доступу, шифрування даних, інформування колективу і виявлення 

передбачуваних каналів витоку до постійного оновлення засобів і способів підтримки безпеки.  

Ключові слова: захист, шифрування, безпека. 

 

Технічний захист спрямований на підвищення схоронності технологічних 

даних, інформації з патентів, власних напрацювань або придбаних методик, 

ліцензій. Також методами і засобами технічного захисту забезпечується 

інформаційна безпека відомостей про фінансові операції організації, кредитах, 
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контрагентів, персональних даних (ПНД) співробітників, керівництва, клієнтів і 

постачальників. 

Для побудови ефективної технічного захисту інформації в інформаційних 

системах, базах даних, інтернеті, на підприємствах в цілому все збережені і 

оброблювані дані слід попередньо розсортувати за рівнем цінності і їх 

специфіку. Об'єктами системи технічного захисту інформації є: 

 бази даних (БД) з інформацією про партнерів, клієнтів (замовників), 

постачальників (послуг, товарів, ресурсів); 

 документація в електронному вигляді (у тому числі в системах 

електронного документообігу, ЕДО) і на паперових носіях; 

 будь-які відомості, що становлять комерційну таємницю (зазвичай це 

фінансові дані: активи і пасиви підприємства, кредити і дебіторська 

заборгованість, розміри заробітної плати ключових співробітників і т.д.); 

 технологічна, технічна і виробнича інформація - специфіка виробничих 

процесів, ноу-хау, склад обладнання і топологія технологічних 

ланцюжків. 

Небезпека для об'єктів технічного захисту інформації представляють: 

 зовнішні джерела - конкуренти, зловмисники; 

 власні співробітники (аж до керівництва) 

 

Технічне забезпечення безпеки захисту конфіденційної і комерційної 

інформації є сукупністю заходів, спрямованих на вирішення трьох завдань: 

 закритість для сторонніх осіб будівель і приміщень, де зберігаються 

носії важливих відомостей. 

 виняток псування або знищення інформаційних носіїв як в результаті 

дій зловмисників, так і в разі стихійних лих. 

 безпека розкрадання конфіденційних відомостей по технічних 

каналах. 

Вимоги до обладнання та засобів забезпечення захисту даних: 

 готовність 24/7 до атаки хакерів. 

 різнорівневі зони контролю (ступінь охорони залежить від цінності 

даних). 

 використання декількох видів забезпечення захисту одноразово. 

 своєчасне оновлення технічних засобів і каналів зв'язку. 

 каналами, за якими «зливається» інформація, часто є неекрановані 

проводка, контури, прилади, схильні до дії електромагнітних полів. 

Доступ до технічного каналу передачі інформації означає її беззахисність 

перед спотворенням, наведенням перешкод, блокуванням або 

несанкціонованим використанням. З метою отримання інформації 

зловмисники можуть використовувати імпульсопередающіе пристрої, що 

виводять з ладу інженерно-технічний захист. 
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Інформаційні та комунікаційні технології стрімко розвиваються, 

посилюючи свій вплив на всі ключові сфери діяльності громадянина, 

організацій і держави. Впровадження інформаційних та комунікаційних 

технологій в процеси державного управління України є основою побудови 

ефективної і соціально-відповідальної демократичної держави. У той же час, 

разом зі значним зростанням можливостей проникнення інформаційних та 

комунікаційних технологій в усі сфери життя виникає ряд нових і розвиток 

деяких існуючих загроз для особи, суспільства і держави. 

Транскордонний характер кіберпростору, його залежність від складних 

інформаційних технологій, активне використання майданчиків і сервісів 

кіберпростору усіма групами громадян України визначають нові можливості, 

але при цьому і розвивають нові загрози для: нанесення шкоди правам, 

інтересам і життєдіяльності особистості, організацій, державних органів; 

проведення кібератак проти інформаційних ресурсів з боку кіберзлочинців і 

кібертерористів; використання кіберзброї в рамках спеціальних операцій і 

кібервійни, в тому числі супроводжуючих традиційні бойові дії. 

В даний час в Україні прийнято ряд документів, спрямованих на 

забезпечення різних аспектів національної інформаційної безпеки, серед них, 

Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” 

(законопроект №2126а). Цей Закон визначає: 

правові та організаційні засади забезпечення захисту життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, національних інтересів 

України в кіберпросторі, основні цілі, напрямки та принципи державної 

політики в сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, 

установ, організацій, осіб і громадян в цій сфері, основні принципи координації 

їх діяльності щодо забезпечення кібербезпеки; 

правові основи забезпечення кібербезпеки України; 
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об’єкти і суб’єкти забезпечення кібербезпеки; 

Національний координаційний центр кібербезпеки як робочий орган Ради 

національної безпеки і оборони України; 

національну систему кібербезпеки; 

урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України 

CERT-UA;  

також державно-приватну взаємодію в сфері кібербезпеки і встановлює 

відповідальність за порушення законодавства в цій сфері та контроль за 

законністю заходів щодо забезпечення кібербезпеки України. 

В цілому, система забезпечення кібербезпеки повинна бути цілісною 

системою, елементи якої тісно пов’язані між собою. Основним призначенням 

системи забезпечення кібербезпеки є сприяння у досягненні цілей кібербезпеки, 

а тому основною функцією даної системи можна визначити забезпечення 

збалансованого існування інтересів особи, суспільства і держави шляхом 

здійснення перевірок, діагностування; виявлення та ідентифікацію, запобігання 

та припинення, мінімізацію та нейтралізацію дії внутрішніх і зовнішніх загроз і 

небезпек. 

Аспекти аналізу поняття “кібербезпека” далеко не повною мірою 

відображають всю широту і глибину цього явища. Поки що зробимо деякі 

висновки, актуальні на сьогоднішній день: 

1. Бойове застосування кіберзброї у вигляді вірусних програм типу 

Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss і їм подібних визначило необхідність і початок 

етапу різкого підвищення вимог до глибини і якості вивчення кібердії з метою 

вироблення ефективних заходів захисту від нього. 

2. Кіберпростір необхідно розглядати не тільки у вузькому сенсі 

віртуального середовища спілкування людей за допомогою комп`ютерної 

техніки, але і в широких аспектах взаємодії критичних елементів систем і їх 

зв'язків в режимах прийняття ними управлінських рішень. 

3. При впливах на осіб, які приймають рішення, необхідно враховувати 

специфіку обробки інформації в психіці людини, рівень моральності 

конкретного керівника. 

4. Терміни “інформаційна безпека” і “кібербезпека” не конкурують між 

собою. Кіберінформація є частиною інформації взагалі і відображає ту її 

частину, яка використовується для прийняття управлінських рішень. Тому, 

кібербезпеку можна вважати частиною інформаційної безпеки. 

Висновок: 

Український кіберпростір давно є складником світового, але держава ще 

недостатньо долучилася до міжнародної співпраці щодо досягнення належного 

рівня його безпеки. Поряд із контролем проведення організаційних та 

технічних заходів забезпечення кібербезпеки, пріоритетним завданням держави 

все ж має стати створення несуперечливої законодавчої бази як основи 

здійснення такої діяльності. 
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На сьогоднішній день, мережа Іnternet стала невід’ємною частиною 

сучасного світу. В Україні, як і в інших країнах світу, разом з розвитком 

комунікаційних технологій і їх впровадженням у всі сфері діяльності, активно 

обговорюється питання безпеки, що пов’язана з використанням всесвітньої 

мережі Іnternet (веб-портали, веб-сайти, веб-сторінки (як базова одиниця 

інтернет-ресурсу), файлові сервери, соціальні мережі, електронна пошта тощо). 

Сучасний рівень комп’ютеризації суспільства робить неосяжне 

інформаційне поле доступним кожному з будь-якої точки планети. Кожен 

пересічний користувач Іnternet може як отримувати відомості з мережі, так і 

розмістити там практично все, що забажає. В цьому величезна перевага ресурсу, 

але в ньому може критися і велика небезпека його необмеженого, не 

розбірливого, а інколи і несвідомого використання. Часто, користувачі занадто 

довіряють Іnternet, помилково вважають, що інформація є цінною і вірною, у 

них не виникає сумнівів щодо достовірності інформації і чесності авторів. При 

цьому, не останню роль відіграє попередній досвід використання надійних 

друкованих джерел інформації (підручники, посібники, офіційні друковані 

видання), який переноситься і на всі інші сучасні джерела інформації [2, 4]. 

Знання та використання основ оцінювання інформації з Іnternet може 

допомогти більш зважено підходити до її використання. Існують різні 

інструменти та сервіси з оцінки надійності сайтів. Пересічному користувачу 

пропонується дотримуватись такої стратегії – спочатку навчитися вирізняти 

http://goal-int.org/
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формальні критерії надійності сайту, тобто ознаки для яких не потрібне 

вдумливе читання і аналіз тексту статті (наявність зворотного зв’язку з автором; 

інформація про рівень кваліфікації автора; формальні ознаки надійності URL-

адреси; наявність дати створення сайту, розміщення матеріалів та оновлення; 

наявність граматичних та орфографічних помилок та ін.), а потім, визначивши 

високу вірогідність надійності сайту за формальними ознаками, застосовувати 

навички критичного мислення (навички мислення вищих рівнів за Б. Блумом) 

для більш детального глибинного аналізу (виявлення перекрученої, “кривої” 

логіки; порушень логіки; виявлення фактів та їх інтерпретації; виявлення статей 

з рекламою, тощо) [3, 4]. 

Багато користувачів іноді звертаються за додатковою перевіркою, 

використовуючи при цьому технічні інструменти (існує десятки безкоштовних 

інструментів і сервісів, у яких є свої переваги та недоліки): вбудовані технології 

безпеки для перегляду завантажень і перевірки репутації веб-сайтів у браузерах 

Chrome, Firefox, Internet Explorer тощо; сервіси для перевірки безпеки Google 

Safe Browsing, Web of Trust (WoT), McAfee WebAdvisor, Comodo Web Inspector 

тощо [3]. 

Говорячи про підключення корпоративних інформаційних систем до 

мережі Іnternet, теж не виникає сумнівів щодо значних переваг у доступі до 

колосального обсягу ресурсів, що міститься на web-сайтах (web-сторінках) та 

спрощення процедури ведення діяльності, в тому числі, і міжнародної. 

Підтримання інформаційного ресурсу web-сторінок потребує відповідного 

захисту, а користувач – впевненості в достовірності інформації. Успішна атака 

може призвести до часткового або повного блокування web-сайту, втрати 

інформації, порушення її цілісності. Після масштабних кібератак, на кшталт 

WannaCry та Petya, які нанесли мільярдні збитки, важливість захисту 

інформації набула виняткового значення. 

Згідно законодавства України, захист інформації web-сторінок 

реалізується шляхом створення та впровадження комплексної системи захисту 

інформації (з підтвердженою відповідністю), яка повинна забезпечити захист 

загальнодоступної інформації web-сторінок (вимоги щодо цілісності та 

доступності) та технологічної інформації (вимоги щодо конфіденційності та 

цілісності), вимоги до захисту яких відрізняються. Також, під час створення 

web-сторінки та визначення оператора для підключення до мережі, потрібно 

брати до уваги те, що для захисту від зовнішніх загроз, підключення до мережі 

Інтернет повинно здійснюватися з використанням захищеного вузла доступу, 

який має атестат відповідності системи захисту [1]. 

Таким чином, пересічному користувачу, поряд з необхідністю володіння 

сучасними комп’ютерними технологіями, доцільно здійснювати оцінювання 

веб-ресурсів застосовуючи формальні критерії та навички критичного 

мислення. А задача захисту інформації web-сторінок може бути вирішена 

шляхом застосування комплексного підходу, коли до складу засобів захисту, 

окрім відомих підсистем розмежування доступу, контролю цілісності може бути 
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включена підсистема аналізу та виявлення вторгнень, на що і будуть направлені 

подальші дослідження. 
 

Список посилань: 

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

несанкціонованого доступу, затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 02.04. 2003 р. № 33 

(зі змінами). 

2. Фелечко О.С. Веб-сайт: від поняття до створення та функціонування. Матеріали 

другої міжнародної щорічної конференції ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в 

Україні). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/publication-363/. 

3. Як перевірити сайт на надійність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://naukovistudii.org.ua/7119/. 

4. Дементієвська Н.П. Формування навичок критичного оцінювання веб-ресурсів і 

проблема безпеки учнів в інтернеті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/709804/1/Dementievska_Crit_oc.pdf. 

 

 

Актуальні проблеми кібербезпеки у зв’язку з пандемією Covid-19 
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Проблеми кібербезпеки станом на 2020 рік стали ще більш актуальними, як ніколи. Кожного 

дня люди все більше починають стикатись з використанням Інтернету у повсякденному житті. 

Причиною цього є перехід на дистанційні методи зв'язку через пандемію Covid-19.  

Ключові слова: кібербезпека, пандемія, опитування, covid-19. 

 

За даними ISSA[1] та EGS[2], кіберзлочинці збільшили атаки, пов’язані з 

пандемією на 63%. Статистично 39% респондентів стверджували, що були 

повністю готовими до такого зросту, навпроти 27% опитуваних були повністю 

беззбройними проти такого натиску. Також можна зазначити, що 38% компаній 

покращили зв’язки з службами кібернетичної безпеки.  

Лише 20 відсотків вважають, що вимоги безпеки COVID-19 призведуть 

до збільшення витрат на безпеку в 2020 році, тоді як 25 відсотків вважають, що 

їх організації будуть змушені зменшити витрати на безпеку цього року. Там, де 

вони очікують збільшення своїх витрат, принаймні наполовину вказували на 

пріоритетні сфери - управління ідентифікацією та доступом, безпеку кінцевих 

точок, web безпеку та електронної пошти та безпеку даних. 

Нарешті, чи викликає COVID-19 фахівців з кібербезпеки стурбованість 

своєю роботою чи вибором професії? Загалом, відповідь на обидва питання, як 

видається, "ні", однак, схоже, дані вказують на те, що в короткостроковій 

http://aphd.ua/publication-363/
https://naukovistudii.org.ua/7119/
http://lib.iitta.gov.ua/709804/1/Dementievska_Crit_oc.pdf
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перспективі існує більша невизначеність щодо поточних робочих місць у галузі 

кібербезпеки. 

«COVID-19 мав широкий вплив на людей на співробітників служби 

безпеки. Оскільки 84 відсотки фахівців з кібербезпеки працювали виключно з 

дому під час пандемії, і майже дві третини вважали, що їх організації будуть 

більш гнучкими, застосовуючи політику роботи вдома, COVID-19 особисто 

вплинув на фахівців з кібербезпеки на своїх робочих місцях та в повсякденному 

житті. До цього ж, щорічно погіршується проблеми дефіциту навичок 

кібербезпеки », - Джон Ольцік, старший головний аналітик та науковий 

співробітник ESG[2]. 

«Хоча багатообіцяюче бачити, що більшість організацій змогли досить 

добре впоратися з пандемією COVID-19, дивно, що ми не спостерігаємо 

збільшення витрат на кібербезпеку або встановлення пріоритетів після цієї 

події. У будь-якому випадку це повинно послужити сигналом пробудження, що 

кібербезпека - це те, що дозволяє компаніям залишатися відкритими та 

функціонувати. Організації, які надають пріоритет кібербезпеці в результаті 

пандемії, швидше за все, стануть лідерами в наступній хвилі інновацій та 

найкращих практик процесу кібербезпеки », - сказала Кенді Олександр, 

президент правління ISSA International[1]. 

Отже, викладені зміни торкнуться не лише ІТ-відділу. Якщо віддалені 

співробітники продемонструють, що працюють ефективніше вдома, 

менеджерам по роботі з  кадрами доведеться переглянути свою політику, щоб 

забезпечити кращий баланс між роботою та особистим життям. Тим часом 

людей з критичними навичками та вимогами до віддаленої роботи потрібно 

буде швидко знаходити та ефективно використовувати. Крім того, великі 

корпорації стикаються з новими обмеженнями щодо бюджету. З’являться нові 

способи використання коштів та інвестування у правильні позиції. Фірми 

будуть суворіше розподіляти ресурси. 

 

Використані ресурси: 

1. https://ww1.issa.int/ 

2. https://www.esg-global.com/ 

 

 

ЗАХИСТ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ВІД АТАК СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

Гуляєва Оксана Ігорівна 

 
Анотація. В статті розкриті принципові загрози соціального інжинирінгу під час карантину. 

Проаналізовані та систематизовані основні методи та засоби захисту локальної мережі підприємства 

від атак соціальної інженерії, розглянуті основні чинники захисту, виділені переваги і недоліки 

різних методів. Також висвітлена проблема  відсутності ефективних бар’єрів  захисту та 

запропоновано превентивні інструменти в боротьбі з атаками соціальної інженерії на локальну 

мережу підприємства. 

https://ww1.issa.int/
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 Сьогодні соціальні інженери дедалі частіше використовують тему 

коронавірусу для того, щоб викрасти конфіденційні дані, паролі та кошти 

людей чи компаній та поширити шкідливі віруси як на приватні, так і на 

корпоративні пристрої. Із карантином багато українських компаній та 

підприємств були змушені перевести своїх працівників на віддалену роботу. 

 Зловмисники швидко підхопили хвилю занепокоєння і почали 

використовувати її для фішингових листів. Згідно статистики в першому 

кварталі біля 13% атак, в яких кіберзлочинці задіяли методи соціальної 

інженерії, були пов’язані з коронавірусом [1].  

 Незалежно від того, яким комп’ютером буде користуватися працівник -  

особистим або корпоративним, налаштування пристрою від самого початку 

мають бути правильними. Наступні заходи можуть допомогти запобігти і 

попередити атаки соціальної інженерії на співробітників. 

По-перше, це безпека електронної скриньки, на якій зав’язані всі сервіси 

– робота з документами, комунікація з колегами, клієнтами та партнерами.  

 По-друге, важливо регулярно проводити навчання персоналу щодо 

протидії соціотехнічним атакам. В умовах карантину це можуть бути онлайн-

конференції на різних платформах. 

 Ефективними методами захисту є: інформаційний – спрямований на 

інформування персоналу з питань реалізації атак соціальної інженерії та 

нагадування про ризики їх настання; та процедурний – розробка порядку дій, 

правил політики безпеки, рекомендацій, якими має керуватись персонал при 

використанні та наданні співробітникам чи стороннім особам корпоративної 

інформації.  

 Перевагами навчального, інформаційного та процедурного методів є 

простота реалізації, можливість швидко реагувати на небажані дії в мережі, 

необмежена можливість модифікації та розвитку. Недоліком цих методів є 

висока залежність від рівня організації відповідної роботи в тому чи іншому 

підрозділі [2, с.156-157]. 

 По-третє, потрібно, щоб на комп’ютері співробітника був встановлений 

антивірус і інші інструменти безпеки кінцевої точки. Побудова багаторівневої 

системи безпеки кінцевих точок включає в себе: Web URL Filter, File Lookup 

Services (FLS), Host Intrusion Protection System (HIPS), Viruscope (Behavior 

Analysis), персональні Firewall / IPS, антивірусний захист, контроль портів, 

контроль запуску додатків, посилена аутентифікація з використанням 

сертифікатів, посилена аутентифікація переносних пристроїв, посилена 

аутентифікація одноразових паролів. 

 Сучасні засоби захисту кінцевих точок можуть виявляти і блокувати 

фішингові повідомлення або усі повідомлення які в своєму тексті мають 

посилання на шкідливі веб-сайти або ІР-адреси, які є в базі даних аналізу 

загроз. Вони також можуть перехоплювати і блокувати шкідливі процеси, які 

виконуються на пристрої користувача. 

 По-четверте, безперечним засобом захисту є тестування на проникнення. 

Використання послуг етичного хакера для проведення тестування на 
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проникнення дозволяють виявити потенційні слабкі місця у вашій організації – 

вразливі системи, співробітників, які не дотримуються політик безпеки, а також 

методи соціальної інженерії, до яких ви можете бути особливо схильні. 

 По-п’яте,  це використання інструментів для швидкого збору даних про 

інциденти безпеки, виявлення подій, що відбуваються і повідомлення 

співробітників служби безпеки, щоб вони могли вжити заходів. До цих 

інструментів належать: SIEM системи, які аналізують в реальному часі події 

безпеки, отримані від мережевих пристроїв і додатків; та UEBA, що аналізує 

поведінку користувачів, та сповіщає вас про підозрілі дії [3]. 

 Отже, основним і найважливішим способом захисту від методів 

соціальної інженерії є навчання працівників, адже проблема довірливості 

людей є найслабшою ланкою в будь-якій системі, не залежно від механізмів 

захисту, особливо в умовах карантину, коли більшість співробітників 

працюють віддалено. 
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 РОЗРОБКА КЛАСИФІКАТОРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ У 

КІБЕРПРОСТОРІ 

к.т.н. Міхєєв Ю. І.,  

к.т.н. Федорчук Д. Л., 

Павленко М. М. 

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 

 

Сьогодні кіберпростір стає одним з важливих, а часто, як показує досвід 

останніх воєнних конфліктів, зокрема на сході нашої держави, й основним 

середовищем для досягнення стратегічних цілей у конфлікті. Так, Росія має на 

меті відновити повний контроль над Україною та підпорядкувати всю її 

зовнішню і внутрішню політику шляхом нав’язування свого наративу 

українському суспільству, дезорганізації роботи органів державної влади, 

дискредитації керівництва Збройних Сил та деморалізації її особового складу. 

В таких умовах стрімко зростає роль завдання з протидії інформаційним 

загрозам, які для досягнення більш руйнівного або деструктивного ефекту 

поєднують в собі інформаційно-технічні та інформаційно-психологічні ознаки. 
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Необхідним етапом під час організації заходів протидії у кіберпросторі є 

класифікація таких загроз за їх сутністю та змістом. У роботі проаналізовано 

вплив інформаційних загроз на органи військового управління. Визначено 

основні передумови виникнення та потенційні цілі цих загроз. 

Запропоновано за основу класифікатора інформаційних загроз у 

кіберпросторі обрати такі групи ознак: ознаки інформаційно-технічних загроз, 

ознаки інформаційно-психологічних загроз та загальні ознаки. За таких умов 

наявність у загрозі ознак інформаційно-психологічних загроз та ознак 

інформаційно-технічних загроз вказує на приналежність загрози, що 

розглядається, до класу гібридних інформаційних загроз. 

У роботі проведено верифікацію розробленого класифікатора з 

використанням даних про реальні інформаційні загрози у кіберпросторі, що 

створювалися та поширювались спеціальними службами збройних сил 

Російської Федерації проти України у ході проведення Антитерористичної 

операції на території Донецької та Луганської областей та під час проведення 

Операції Об’єднаних сил. Отримані результати доводять відповідність функцій 

розробленого класифікатора тим вимогам, які до нього висувалися. 

На нашу думку, такий підхід до класифікації дозволяє розширити перелік 

ознак, які необхідно враховувати під час виявлення інформаційних загроз без 

зміни вже діючої структури класифікатора, що дозволить адекватно реагувати 

на зміни у кібернетичному просторі та вчасно проводити відповідні 

контрзаходи. 

Подальші дослідження планується провести у напрямку практичного 

впровадження науково-технічних рішень у вигляді спеціалізованого 

програмного забезпечення, що виконувало б відповідні функції системи 

підтримки прийняття рішень щодо своєчасного виявлення гібридних 

інформаційних загроз у кіберпросторі, спрямованих на органи військового 

управління та прийняття відповідних заходів для їх нейтралізації. 

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Брикова А.В. 
Державний університет телекомунікацій 

м. Київ, Україна 

 

Анотація. У даній роботі розгянуто і проаналізовано загальні, основні засади та принципи, 

які використовуються під час формування політики інформаційної безпеки. Зокрема, формалізовано 

характеристики типової політики. 

Ключові слова: політика інформаційної безпеки, принципи, СУІБ. 

 

В сучасних умовах переважна кількість підприємств у власній діяльності 

має справу з процесами, що стосуються обробки, передачі, зберігання та 
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іншими видами інформаційної діяльності. Певні види інформації підлягають 

обов’язковому захисту, зокрема персональні дані клієнтів та комерційна 

таємниця підприємства, які вимагають наявності надійної системи управління 

інформаційної безпеки (СУІБ). Дана система є частиною загальної системи 

управління , що враховує ризики та призначена для розробки, впровадження та 

підтримки інформаційної безпеки підприємства. Головним документом, який є 

основою для запровадження даної  системи постає Політика Інформаційної 

безпеки (далі – ПІБ). 

Проаналізувавши напрацювання у даній сфері , ми дійшли висновку, що 

поняття не має єдиного затвердженого визначення, проте, формалізуючи: 

«Політика інформаційної безпеки» – комплекс взаємопов’язаних документів, 

які складають вимоги, обмеження, правила, принципи, рекомендації, процедури 

та практичні методи; регламентують інформаційну діяльність та процеси у 

сфері захисту підприємства. Даний документ є загальнодоступним (надається за 

вимогою та для ознайомлення при прийнятті на роботу) та поширює свою дію 

на працівників, які задіяні в процесах інформаційної діяльності. 

Розробка ПІБ є важливими та кропітким процесом, оскільки документ 

повинен враховувати усі аспекти функціонування підприємства, які включають 

інформаційні активи, системи захисту, законодавчу базу, тощо. Проте, 

узагальнюючи, можна визначити,що ПІБ повинна створюватись на певних 

засадах: 

          1)відповідність призначенню організації; 

          2) встановлення чи слугування основою для визначення цілей (задач) в 

області ІБ; 

          3) включення зобов’язань відповідності дійсним вимогам у сфері ІБ; 

          4) включення зобов’язань безперервного покращення СУІБ; 

          5) оформлення ПІБ як документованої інформації; 

          6) доведення до відома всіх співробітників підприємства; 

          7) доступність за вимогою у визначеному порядку для зацікавлених осіб 

[1]. 

Проаналізувавши доступну літературу, ми маємо змогу виокремити 

основні характеристики ПІБ:  

1. реалістичність (ПІБ повинна створюватись на основі дослідження усіх 

факторів ІБ підприємства, включаючи активи, ресурсну базу, 

використовувані технології тощо); 

2. підпорядкованість за рівнем (ПІБ нижчих рівнів повинні 

підпорядковуватись ПІБ верхнього рівня, ЗУ та ДСТУ); 

3. дієвість (ПІБ не повинна знижувати загальну працездатність 

підприємства, зокрема бізнес-підрозділів) ; 

4. лаконічність ( як правило, ПІБ не є великим документом і вимагає 

чіткого написання, точних формулювань усіх необхідних пунктів, 

уникаючи вірогідності подвійного тлумачення). 
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5. зрозумілість (уникання складних, незрозумілих термінів; фокус на 

досягнення легкості для сприйняття, орієнтуючись на цільову аудиторію, 

яку складає як відділ ІБ, так і всі працівників підприємства) . 

Окремою характеристикою, що впливає на формування ПІБ, ми  

визначаємо важливість користування принципами її реалізації, до яких входит

ь: 

1) Обізнаність та активна участь керівництва в усіх процесах, що 

стосуються ІБ. Визначення необхідності, обрання методів, принципів, засобів, 

запровадження та контроль будь-яких нововведень у ІБ 

ініціюється саме керівною ланкою підприємства; 

2) Законність. Всі заходи, що стосуються ІБ, не повинні порушувати чинне 

законодавство (й впроваджуватись у погоджені з ними) та існуючі 

договірні обов’язки; 

3) Взаємозв’язок дій економічної, фізичної та інформаційної безпеки. 

Підрозділи даних сфер мають спільно розробляти та узгоджувати цілі, 

задачі, методи, принципи та засоби забезпечення безпеки; 

4) Економічна доречність. При виборі мір забезпечення ІБ варто 

враховувати витрати на їх впровадження, вірогідність реалізації загроз та 

можливі втрати від них. У випадку, якщо підтримка захисту вимагає більше 

ресурсів, аніж можливі фінансові втрати від реалізація загрози, обрані 

міри ІБ вважаються необ’єктивними;  

5) Місце працівників. Як відомо, працівники є окремим класом загроз, як 

навмисних, так і випадкових. Таким чином ПІБ окреслює ролі та 

відповідальності кожного, не порушуючи корпоративну етику, що 

дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з працівниками; 

6) Документація. Всі вимоги у сфері ІБ, включаючи ПІБ, мають бути 

зафіксовані у вигляді окремого документу, внесені до внутрішніх нормативних 

документів та надані до ознайомлення всім працівникам; 

7) Постійне навчання. На періодичній основі підприємство повинне 

виконувати ознайомлення з внутрішніми розпорядками, змінами ПІБ та інших 

змін у сфері ІБ; інформувати, навчати та проводити перевірку щодо 

питань забезпечення ІБ; 

8) Інциденти ІБ. ПІБ визначає вимоги до працівників щодо прогнозування, 

вияв, попередження та оперативну протидію дійсним, 

виконуваним та вірогідним порушенням; 

9) Відповідальність. Основним пунктом ПІБ автор вважає визначення 

персональної відповідальності за недотримання вимог ІБ, неналежне 

ознайомлення з трудовим договором, посадовими інструкціями та 

іншими уставами підприємства; 

10) Аналіз активів. На етапі планування ПІБ повинні розглядатись усі 

наявні активи підприємства для подальшого ранжування за цінністю. Також 

підприємство мусить моніторити та вести журнал усіх дій працівників та 

контрагентів, що мають справу з інформаційними активами; 
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11) Права доступу. ПІБ визначає мінімальні необхідні права доступу до 

інформації працівникам залежно від рівня їх повноважень, специфіки 

виконуваної роботи та необхідних для власних обов’язків ресурсів; 

12) Проектна діяльність. Розробка та документування вимог щодо 

забезпечення ІБ (які слугуватимуть основою для ПІБ) виконується на 

початкових етапах реалізації проектів, пов’язаних з будь-якими 

інформаційними процесами. 

Необхідно зауважити, що підприємство, зокрема, особи відповідальні за 

розробку ПІБ повинні обирати принципи згідно з потребами організації та/або 

вимогами зі сторони законодавства та керівної ланки. 

Таким чином, ми прийшли до висновку, що не існує єдиного затвердженого 

списку основних принципів, характеристик та засади ПІБ, проте їх загальна 

формалізація значно спрощує процес розробки даного документу. 
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МЕТОД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ «СИСТЕМИ РОЗУМНИЙ ДІМ» НА 

БАЗІ НОВОГО ПРОТОКОЛУ ОБМІНУ ДАНИХ 

 
Овчиннік Сергій Олександрович 

Лаптєв Олександр Анатолійович 

Гребенніков Асаді Болдхоягович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

 

Сьогодні, завдяки нестримному розвитку мікроелектроніки, каналів зв'язку, Інтернет-технологій 

і Штучного Інтелекту, тема «розумних будинків» стає все більш і більш актуальною. Людське житло 

зазнало істотних змін з часів кам'яного віку і в епоху Промислової Революції 4.0 і Інтернету Речей 

стало зручним, функціональним і безпечним. Розумний будинок включає в себе величезну кількість 

IoT-пристроїв, які збирають і обробляють дані. Вони дають користувачам певні можливості по 

контролю за апартаментами як в ручному, так і автоматичному режимі. У «розумному середовищі» 

пристрої періодично обмінюються даними по мережі. Це відбувається або безпосередньо від 

пристрою до пристрою, або через хмару. Тому захист передачі інформації клієнт-«розумний 

будинок» є дуже актуальним на сьогоднішній день. 

 

Особливістю роботи - «розумного будинка» є те, що більшість команд на 

пристрої проходять через мережи передачі даних. В цілому всі елементи 

ланцюжка мають доступ в Інтернет. Це робить їх уразливими до атак ззовні і 

наражає на небезпеку не тільки інформацію користувача, але також його 

здоров'я. Все це змінює парадигму мислення, в якій мовиться: «Мій будинок - 

острівець безпеки». 

Однак безпека, особливо безпека протоколів обміну даними між клієнтом та 

«розумний будинок» - це 100% вимога для розумного будинку. До складу 
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системи безпеки можуть входити системи спостереження, системи моніторингу 

(в тому числі здоров'я) і системи безпеки, до яких можна отримати віддалений 

доступ.  

Компанія HP провела дослідження ринку інтелектуальних систем в ході 

якого з'ясувала, що практично всі системи мають проблеми з безпекою. 

Перша проблема - недостатньо надійна перевірка аутентифікації. Системи, 

незважаючи на те, що володіли хмарними і мобільними інтерфейсами, не 

вимагали установки паролів достатньої довжини і складності. Жодна з систем 

не блокувала обліковий запис після певного числа невдалих спроб введення 

пароля.  

Ще одна проблема виявилася пов'язана з конфіденційністю. Всі системи 

збирали будь-які види персональної інформації: імена, адреси, номери 

телефонів і кредитних карт. Це викликає певну стурбованість, оскільки створює 

загрозу крадіжки облікових даних. 

Варто також відзначити, що ключовою особливістю багатьох домашніх 

систем безпеки є використання відео, перегляд якого доступний через різні 

інтерфейси. Конфіденційність подібних даних теж знаходиться під питанням. 

Нарешті, останньою проблемою експерти назвали відсутність шифрування 

при передачі даних. Хоча у всіх системах реалізовані механізми шифрування на 

транспортному рівні, такі як SSL / TLS, багато хмарні підключення 

залишаються уразливими для атак. 

Дуже важливий момент: щоб виключити несанкціоноване втручання в 

роботу пристрою, обмін між контролером і сервером повинен йти в 

зашифрованому вигляді. Для забезпечення безпеки протоколів обміну даних 

потрібно відволіктися від основної функції техніки і почати сприймати її як 

комп'ютерну мережу, щоб помітити дірки в інформаційній безпеці. 

Таким чином, компанії Google, Samsung Electronics, Silicon Labs і деякі інші 

об'єдналися з метою розробити новий бездротовий мережевий стандарт 

спеціально для розумних будинків. Він отримав назву Thread. Thread 

використовує IPv6 і побудований на стандарті IEEE 802.15.4, а основним його 

достоїнством є саме безпека. Одночасно в мережі можуть знаходитися до 250 

пристроїв, які захищаються шифруванням рівня банківської системи. 

Ще одна особливість Thread - це прозорість. Користувач бачить список всіх 

підключених пристроїв, завдяки якому йому легко визначити, що з чим 

пов'язано. На даний момент є ряд рішень для розумних будинків (ZigBee і 

6LowPAN), які легко можуть почати підтримувати запропонований стандарт 

без апаратних змін - в їхньому випадку потрібно просто оновити програмне 

забезпечення. 

Цей сценарій показує, наскільки глибоко IoT став інтегруватися в життя 

людей. Це очевидно з того, як існує застосований пристрій IoT для кожної 

частини будинку, від вітальні і кухні до ванної кімнати і горища. Ця глибока 

участь в житті людей робить атаки Інтернету речей життєздатними для хакерів і 

ефективними для користувачів. Можливо, ніде кіберзагрози більш не були 

потенційно агресивними і особистими, ніж в розумних будинках.  



37 
  

Але нам пропонується удосконалення цього стандарту.  

Пропонується модифікація відомого алгоритму (OFM) S-box ГОСТ 34.12-

2015, що забезпечує "усунення" можливих криптографічних закладок та 

підвищення криптостійкості в постквантовий період (поява повномасштабного 

квантового комп'ютер, що дозволяє зламати на основі алгоритмів Гровера та 

Шора сучасні симетричні та асиметричні криптосистеми). Крім того, 

комерційне впровадження забезпечить "протидію" можливих криптодепозитів 

спецслужбами, що зменшить ризик злому шляхом виявлення "слабких" 

(вразливих) місць на основі криптографічних закладок. 

В алгоритмі блок, що шифрується (довжина 64 біта), розділений на дві рівні 

частини (32 біти) - праву та ліву. Далі тридцять дві ітерації виконуються з 

використанням ітераційних ключів, отриманих з вихідного 256-бітного ключа 

шифрування. Під час кожної ітерації здійснюється одне перетворення на основі 

мережі Фейстела з правою та лівою половиною зашифрованого блоку. 

Спочатку права частина складається в модуль 232 з поточним ітераційним 

ключем, потім отримане 32-бітове число ділиться на вісім 4-бітових і кожен з 

них, використовуючи таблицю перестановок, перетворюється в інший 4-бітний 

номер. Після цього перетворення отримане число крутиться вліво на 

одинадцять розрядів. Далі XOR трансформується з лівою половиною блоку. 

Отримане 32-бітове число записується в правій половині блоку, а старий вміст 

правої половини переноситься в ліву половину блоку. Такий алгоритм захисту 

значно покращить захист переданої інформації клієнт - «розумний будинок». 

Окрім математично технічних засобів розроблені практичні  рекомендації 

щодо захисту пристроїв IoT у своїх розумних будинках. Заходи безпеки, які 

користувачі можуть прийняти для захисту своїх розумних будинків від атак на 

пристрої Інтернету речей: 

1) Зрівняйте всі підключені пристрої. Всі пристрої, підключені до мережі, 

наприклад, вдома чи на рівні підприємства, повинні бути добре враховані. Слід 

зазначити їх налаштування, облікові дані, версії прошивки і останні 

виправлення. Цей крок може допомогти оцінити, які заходи безпеки слід вжити 

користувачам, і визначити, які пристрої, можливо, доведеться замінити або 

оновити. 

2) Змініть паролі та налаштування за замовчуванням. Переконайтеся, 

що установки, що використовуються кожним пристроєм, відповідають більш 

високої безпеки, і поміняйте налаштування, якщо це не так. Змініть паролі за 

замовчуванням і слабкі паролі, щоб уникнути атак, таких як груба сила і 

небажаний доступ. 

3) Патч вразливостей. Установка виправлень може виявитися складним 

завданням, особливо для підприємств. Але обов'язково застосовувати 

виправлення відразу після їх випуску. Для деяких користувачів виправлення 

можуть порушити їх звичайні процеси, для чого можна використовувати 

віртуальне виправлення. 
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4) Застосовуйте сегментацію мережі. Використовуйте сегментацію мережі, 

щоб запобігти поширенню атак і ізолювати потенційно проблемні пристрої, які 

не можна відразу відключити. 

 

Висновок 

Проведений аналіз проблем безпеки обміну даними між клієнт - «розумний 

будинок». Визначені пріоритети захисту інформації на етапі передачі 

інформації. Проведений аналіз запропонованого нового бездротового 

мережевого стандарту Thread. Thread використовує IPv6 і побудований на 

стандарті IEEE 802.15.4, а основним його достоїнством є безпека. Одночасно в 

мережі можуть знаходитися до 250 пристроїв, які захищаються шифруванням 

рівня банківської системи. Але цього недостатньо для забезпечення цілісності 

інформації.  

Запропоновано використання нового алгоритму шифрування на основі 

поточного алгоритму шифрування, заснованого на алгоритмі блокчейну, 

завдяки використанню динамічно змінюваного нелінійного бієктивного 

перетворення (S-блоки) дозволяє уникнути значних проблем інформаційної 

безпеки. 

Цей алгоритм використовуються для забезпечення конфіденційності (безпеки 

під час передачі), цілісності (безпеки при зберіганні та модифікації лише для 

авторизованих користувачів) та автентичності (достовірність джерела 

повідомлення). Та забезпечує надійний захист інформації. 

Підсумовуючи етапи захищеності, знайдемо «Підвищення ймовірності 

захищеності»: 

Нехай, існує захищеність з ймовірністю P1. P1 – це стандартний захист 

«розумного дому». Але, як виявилося, алгоритми шифрування і 

конфіденційність даних була на проблематичному рівні. Постає питання 

покращити безпеку, розробивши бездротовий мережевий стандарт, ймовірність 

якого P2. Тепер існує ймовірність захищеності P1+P2. Згадавши, що в системах 

«Розумний дім» відсутнє шифрування, запропонуємо модифікацію відомого 

алгоритму (OFM) S-box ГОСТ 34.12-2015, що забезпечує "усунення" можливих 

криптографічних закладок та підвищення криптостійкості в постквантовий 

період, ймовірність захищеності якого P3. Разом з цим ймовірність захищеності 

P1+P2+P3. Загальна система виглядатиме так: P=P1+P2+P3. Для прикладу, 

P1=0.4, P2=0.25, P3=0.3. Тоді загальна ймовірність захищеності системи P=0.95 
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The essence and urgency of the problem of card fraud is considered in the article. The so-called 

ATM skimming is currently one of the most attractive ways for criminals in Ukraine to defraud bank cards. 

Receiving the information from the magnetic tape of a payment card including its PIN code by criminal 

means is the issue. This method of electronic fraud involving bank cards has existed for a long time and is a 

real danger for everyone. 

The purpose of skimming is to make a duplicate payment card and withdraw 

funds from it at an ATM. The real card is in the possession of the rightful owner and 

they do not even suspect that they are being robbed by fraudsters at this moment. 

This is an awfully unpleasant situation that anyone can face. So, in particular, 

happened to the author of the submitted theses. 

The essence of skimming can be comprehended through understanding where 

its name came from. The very name of bank card fraud comes from a special 

electronic device (a "skimmer"), which criminals attach to card acceptors at an ATM. 

The scheme works in such a way that this device reads the information from the 

payment card, and then, one day, the victim is left without money on the card. [1] 

ATM skimming hardware has been commonplace for a long time, for the eagle 

eyed individual they can be fairly easy to spot. But one  cannot spot something inside 

the machine itself.[2] 

Experts note that skimmers usually use two main types of fraud [1]: 

1. Physical or external skimming - when attackers steal information from the 

magnetic tape on the card, including its PIN code, in order to duplicate the card. To 

do this, skimmers install special technical equipment on the ATM in the form of a 

skimming device on the card reader, as well as the device for recording the PIN. 

Traditional physical ATM skimmers often consisted of a piece over the card 

slot to read the chip, combined with either a small camera or false number pad to 

capture a victim’s pin. Crude, but often effective, and the more compact versions 

could be nigh undetectable to the untrained eye.[2] 

2. Internal or cyber skimming. In this case, the skimmers install special software on 

the ATM, thanks to which they receive information from the magnetic stripe and 

the PIN of the card. 

https://newtravelers.ru/en/nastrojjka/algoritm-shifrovaniya-gost-28147-89-c-zamechaniya-po-arhitekture.html
https://newtravelers.ru/en/nastrojjka/algoritm-shifrovaniya-gost-28147-89-c-zamechaniya-po-arhitekture.html
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Now cybercriminals are resorting to much more insidious means: infecting an 

ATM with malware. It means that they can still steal the card info but the outside of 

the ATM remains unchanged.[2] 

It should be noted that such a new method of bank card fraud as skimming is 

constantly being improved by fraudsters. The technical capabilities of skimmers are 

improving every year. However, the level of knowledge of bank card users about the 

possible dangers and risks is constantly growing, which, in fact, is the most effective 

weapon against this phenomenon. 

One should keep in mind that even if they live in a small town, their chance of 

being attacked by skimmers does not decrease. Skimmers work in both large and 

small cities. However, the largest number of cases of bank card fraud is recorded in 

large cities: Dnipropetrovsk, Kyiv, Odessa and Kharkiv. [1] 

Previously, fraudsters focused only on large banks, but now they rob the card 

accounts of all banks without exception. 

To ensure the security of accounts from the actions of skimmers through the 

media, extensive informational and explanatory work is systematically carried out to 

prevent cases of this type of fraud. 

Experts talk about cases of fraud with bank cards through counterfeit ATMs 

installed in shopping malls and stores, as well as the cashiers themselves, or collusion 

of the cashier with skimmers. 

Skimming thrives precisely because of the trust or inattention of citizens. In 

particular, any sms-messages, e-mails, or calls allegedly from the bank, which I ask 

to confirm the number, PIN-code of the card or code word, are perceived by most 

users as a guide to providing relevant information. However, this shouldn under no 

circumstances be done. 

There is an old, but still relevant in poorly lit places or at night, method of bank 

card fraud - a "scotch barrier". Skimmers tape the money box and the owner cannot 

get his money. 

Basic rules of protection against skimmers are presented below. 

In some cases, it is possible to confront professional skimmers.  

1. If one finds suspicious devices at an ATM, it is better to find another ATM and 

be sure to notify the bank. 

2. When entering the PIN, one should cover the keypad with one’s hand. This 

will help prevent card theft with hidden camcorders. 

3. To be protected from skimmers, it is better to withdraw cash during the day 

and only at ATMs located in financial institutions. 
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4. If one has e-wallets, we recommend buying things only in trusted online stores 

and through well-known payment services. 

5. To protect against bank card fraud, one should not give the card to the waiter to 

pay the bill out of sight. 

In addition, there are three main ways to protect against bank card fraud [1]: 

1. SMS banking. 

2. Establishment of daily restrictions on banking operations. 

3. Adherence to the recommendations for safe use of the card (never tell anyone 

the PIN code, code word, etc.). 

Skimmers attack all card accounts without exception. Therefore, one must 

follow these rules and guidelines to protect themselves from bank card fraud. 
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1. Skimming: todays threats: [Electronic source] Access: https://zillya.ua/ckiming-zagrozi-sogodennya 

2. ATM Malware and Skimmers: [Electronic source] Access: https://www.eset.com/uk/about/newsroom/blog/atm-

malmare-skimmers/ 

 

 

Лісовий Д.М., БСДМ-61 

Державний університет 

телекомунікацій, 

м. Київ 

 

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ КІНЦЕВИХ ТОЧОК КОРПОРАТИВНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПЛАТФОРМІ HCL BigFix 

 

Розглянуто зміст технології управління захистом кінцевих точок корпоративної 

інформаційної системи на платформі HCL BigFix. Визначено мету і основні завдання щодо 

управління захистом кінцевих точок інформаційних систем підприємства. Розроблено 

рекомендації щодо управління захистом кінцевих точок корпоративної інформаційної 

системи. 

 

Розмаїття бізнес-процесів сучасного підприємства визначає умови експлуатації 

активів корпоративної інформаційної системи та відповідні моделі їх застосування. 

Ускладнення застосовуваного програмного забезпечення, велика кількість різних 

компонентів та користувачів корпоративної інформаційної системи, прорахунки в 

забезпеченні кібербезпеки призводить до наявності недоліків інформаційної технології, яка 

реалізується, та її вразливостей. Одним із підходів до вирішення проблеми забезпечення 

кібербезпеки корпоративної інформаційної системи є захист її кінцевих точок. 

Підхід щодо захисту різних кінцевих точок обумовлюється тим, що вони є 

мобільними та здатними під’єднуватися до корпоративної інформаційної систем в будь-якій 

її мережі. Під кінцевими точками розуміються пристрої кінцевих користувачів, такі як 

мобільні пристрої, ноутбуки і настільні ПК, хоча обладнання, таке як сервери в центрі 

обробки даних, також вважається кінцевими точками. 
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Будь-яка кінцева точка, наприклад смартфон, планшет або ноутбук, є точкою входу 

для загроз. Безпека кінцевих точок забезпечується адекватним захистом кожної кінцевої 

точки, що підключається до мережі, для блокування спроб доступу та інших ризикованих дій 

в цих точках входу. У міру того, як все більше підприємств впроваджують такі методи, як 

BYOD (“принеси власний пристрій”) та робота віддалених/мобільних співробітників, 
поняття “захищений периметр корпоративної мережі” стає розмитим. 

Потреба в ефективних заходах безпеки кінцевих точок істотно зросла, особливо в 

світлі зростання мобільних загроз. Оскільки співробітники застосовують мобільні пристрої, 

домашні комп'ютери і ноутбуки для підключення до мереж компанії та ведення бізнесу, 

централізоване рішення безпеки більше не підходить для сьогоднішнього постійно 

мінливого і невизначеного периметра безпеки. Безпека кінцевих точок доповнює 

централізовані заходи безпеки додатковим захистом в точці входу для багатьох атак, а також 

в точці виходу для конфіденційних даних. 

Вимагаючи від кінцевих пристроїв відповідності стандартам безпеки до надання 

доступу до мережі, підприємства можуть зберігати більший контроль над постійно 

зростаючим числом точок доступу і більш ефективно блокувати загрози і спроби доступу до 

входу. Крім простого контролю доступу, інструменти безпеки кінцевих точок також надають 

такі можливості, як моніторинг і блокування ризикованих або шкідливих дій. 

Рішення забезпечення безпеки кінцевих точок можуть містити такі функції і 

можливості, як запобігання втраті даних; захист від інсайдерських загроз; шифрування 

диска, кінцевої точки і електронної пошти; білий список додатків або контроль; контроль 

доступу до мережі; класифікація даних; моніторинг кінцевої точки і відповідь; управління 

привілеями користувачів тощо [1]. 

Однак безпека кінцевих точок забезпечується не тільки з пристроїв. Типові рішення 

безпеки кінцевих точок забезпечують двосторонній підхід: програмне забезпечення безпеки 

встановлюється на центральному сервері або консолі управління разом з програмним 

забезпеченням, встановленим на окремих пристроях. Сучасні визначення безпеки кінцевих 

точок зазвичай описують більш складні методології, включаючи елементи виявлення 

вторгнень і блокування поведінки, які ідентифікують і блокують загрозливі дії і поведінку 

кінцевих користувачів або зловмисників [1]. 

У моделі безпеки кінцевих точок підприємства завжди існує централізоване 

адміністрування. Інтерфейс єдиної реєстрації спрощує настройку програмного забезпечення 

безпеки кінцевих точок на окремих кінцевих пристроях, а записи журналу і попередження 

відправляються на сервер централізованого адміністрування для оцінки та аналізу. Підписи 

оновлення і додатків завантажуються один раз, а центральний сервер відправляє оновлення 

на кінцеві точки, налаштовані в мережі. Це дозволяє налаштовувати і застосовувати політику 

використання в масштабі всієї мережі [1]. 

HCL BigFix єдина платформа для управління кінцевими точками, яка дозволяє групам 

ІТ і безпеки повністю автоматизувати процеси виявлення, управління та виправлення будь-

то локально, віртуально або в хмарі, незалежно від операційної системи, розташування або 

підключення. На відміну від складних інструментів, які охоплюють обмежену частину 

корпоративних кінцевих точок і вимагають днів або тижнів на оновлення, BigFix може 

знаходити і виправляти кінцеві точки швидше, ніж будь-яке інше рішення, при цьому 

забезпечуючи понад 98% успішних виправлень з першого проходу [2]. 

Рішення BigFix є багаторівневою технологічною платформою, яка виступає в якості 

основної частини глобальної ІТ-інфраструктури. Платформа являє собою динамічну, 

керовану контентом систему обміну повідомленнями та управління, яка розподіляє роботу з 

управління ІТ-інфраструктурою між самими керованими пристроями, агентами. Всі додатки 

BigFix працюють на платформі BigFix. Платформа може керувати до 250 000 фізичними та 

віртуальними комп'ютерами в приватних або загальнодоступних мережах, включаючи 

настільні сервери, портативні комп'ютери в роумінгу, мобільні телефони, пристрої для точок 

продажів, банкомати та кіоски самообслуговування [2]. 
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Рис. 1. Основні компоненти архітектури рішення HCL BigFix [2] 

Розглянемо основні компоненти архітектури рішення HCL BigFix, функціонування 

яких реалізує технологію управління захистом кінцевих точок корпоративної інформаційної 

системи, а саме [2]: 

Єдиний інтелектуальний агент повинен бути встановлений на кожному комп'ютері, 

яким необхідно управляти. Він постійно оцінює стан кінцевої точки відповідно до заявленої 

політики, незалежно від того, чи підключена вона до мережі чи ні. Як тільки агент бачить, 

що ціль не відповідає політиці або контрольному списку, він інформує сервер, запускає 

налаштоване завдання виправлення і негайно повідомляє сервер про стан завдання та його 

результат. У більшості випадків агент працює мовчки, без будь-якого прямого втручання з 

боку користувача. Однак, якщо виникає необхідність запросити відповідь користувача, 

програма також дозволяє відображати підказки на екрані. Комп'ютер зі встановленим 

агентом BigFix також називається клієнтом. 

Єдина консоль забезпечує управління кінцевими точками, наприклад, управління  

захистом кінцевих точок, управління життєвим циклом системи, налаштуваннями безпеки і 

управління вразливостями та оновленнями. 

Єдиний сервер координує потік інформації до окремих клієнтів та від них, зберігає 

результати в базі даних. Він керує контентом на основі політик і дозволяє оператору 

підтримувати видимість і контроль в реальному часі над усіма пристроями в середовищі. 

Контент доставляється в повідомленнях, які називаються Fixlet, і постійно оновлюється за 

допомогою хмарної служби доставки контенту. Оскільки велика частина роботи з аналізу, 

обробки і забезпечення дотримання вимогам виконується агентом, а не сервером, один 

сервер може підтримувати до 250 000 кінцевих точок. Висока доступність може 

забезпечуватися за рахунок використання декількох серверів. 

Опціональні ретранслятори допомагають керувати розподіленими пристроями і 

вмістом політик. Ретранслятор - це клієнт, розширений службою ретрансляції. Він виконує 

всі клієнтські дії для захисту головного комп'ютера і, крім того, доставляє контент і 

завантаження програмного забезпечення дочірнім клієнтам і ретрансляторам. Замість того, 

щоб вимагати від кожного мережевого комп'ютера прямого доступу до сервера, можна 

використовувати ретрансляцію, щоб зняти велику частину навантаження. Сотні клієнтів 

можуть вказувати на ретранслятор для завантажень, який, в свою чергу, робить тільки один 

запит до сервера. Ретранслятор також можна підключати до інших ретрансляторів, що ще 

більше збільшує ефективність. Підвищення рівня агента до ретранслятора займає хвилини і 

не вимагає зміни спеціального обладнання або конфігурації мережі. 

Сервер Disaster Server Architecture (DSA) реплікує інформацію сервера для аварійного 

відновлення. Якщо сервер BigFix виходить з ладу, інші сервери BigFix автоматично стають 
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повністю функціональними серверами BigFix. 

Додаток Web Reports забезпечує створення діаграм та графіків корпоративних даних, 

надаючи друковані копії; надає допомогу у веденні контрольного журналу всієї активності 

Fixlet у корпоративній мережі; забезпечує експорт даних для подальшої обробки в 

електронну таблицю або базу даних; збирає інформацію з додаткових серверів BigFix; 
забезпечує роботу інтерфейсу в веб-браузері і надає ряду користувачів можливість бачити 

стан комп'ютерів без права на зміну цих комп'ютерів. 

Таким чином, сучасні підходи базуються на комплексному захисті кінцевих точок 

корпоративної інформаційної системи, у вигляді клієнта зі всіма необхідними компонентами, 

що є зручним для кінцевого користувача. Централізоване управління захистом кінцевими 

точками спрощує роботу адміністраторів безпеки із засобами захисту, так як 

використовується менше додатків безпеки та, відповідно, витрачається менше зусиль щодо 

забезпечення їх функціонування. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ КІНЦЕВИХ ТОЧОК 

КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ MICROSOFT 

DEFENDER ADVANCED THREAT PROTECTION 

 

Розглянуто зміст технології забезпечення кібербезпеки кінцевих точок 

корпоративної інформаційної системи. Визначено мету і основні функції щодо забезпечення 

кібербезпеки кінцевих точок інформаційних систем підприємства. Розроблено рекомендації 

щодо застосування технології забезпечення кібербезпеки кінцевих точок корпоративної 

інформаційної системи. 

 

Один з векторів для проведення кібератак і розповсюдження шкідливого програмного 

забезпечення є кінцеві точки корпоративної інформаційної системи. Тому, захист кінцевих 

точок є найважливішою складовою забезпечення кібербезпеки корпоративної інформаційної 

системи. Сьогодні класичні підходи до захисту кінцевих точок корпоративної інформаційної 

системи вже не забезпечують належний рівень захищеності від сучасних кіберзагроз. 

Для забезпечення ефективного захисту кінцевих точок і користувацьких даних 

використовуються нові підходи й рішення, що забезпечують комплексний захист, який 

включає в себе крім антивірусу, систему попередження втручання на кінцевій точці (HIPS), 

локальний міжмережевий екран та технології захисту, засновані на репутаційних алгоритмах 

і світової мережі збору даних про загрози. 

Платформа захисту кінцевих точок (EPP) розгортається на кінцевих пристроях для 

захисту кінцевих точок, запобігання шкідливих програм і атак, а також для забезпечення 

https://help.hcltechsw.com/bigfix/10.0/platform/Platform/Getting_Started/c_ibm_endpoint_manager_platform.html
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можливостей розслідування і виправлення, необхідних для динамічного реагування на 

інциденти безпеки, коли вони ухиляються від засобів управління захистом. 

Традиційні рішення EPP реалізуються через агент клієнта, керований локальним 

сервером управління. Більш сучасні рішення використовують хмарну архітектуру, яка 

переносить управління і деякі робочі навантаження аналізу і виявлення в хмару. 
Фахівцям із кібербезпеки, які відповідальні за захист кінцевих точок, необхідно 

приділяти особливу увагу можливостям виявлення передових безфайлових загроз, а також 

можливостям розслідування і виправлення. Рішення для захисту даних, такі як запобігання 

втрати даних (DLP) і шифрування, також часто є частиною рішень EPP. 

За результатами дослідження Gartner [1] ринку платформ захисту кінцевих точок 

компанія Microsoft визначена як компанія-лідер. Microsoft унікальна в області EPP, оскільки 

це єдиний постачальник, який може надати вбудовані можливості захисту кінцевих точок, 

тісно інтегровані з ОС. Її рішення Microsoft Defender ATP є корпоративною платформою для 

захисту кінцевих точок, яка призначена для запобігання, виявлення, дослідження та 

реагування на додаткові загрози в корпоративних мережах.  

Microsoft Defender ATP реалізує технологію, вбудовану в ОС Windows 10 і хмарну 

службу Microsoft, основними компонентами якої є [2]: 

датчики поведінки кінцевої точки, які впроваджені в Windows 10 – збирають і 

обробляють дані поведінки операційної системи і відправляють ці дані датчиків на 

приватний, ізольований, хмарний сервіс Microsoft Defender; 

хмарна аналітика безпеки: використання великих даних, навчальних курсів і 

унікальних характеристик Microsoft для екосистеми Windows, корпоративних хмарних 

продуктів (наприклад, Office 365) та Інтернет-ресурсів. Дані поведінки перетворюються в 

аналітичні дані, дані виявлення і рекомендовані відповіді на додаткові загрози; 

служба управління загрозами, яка створена службою Microsoft Hunters, групами 

безпеки і доповнена даними щодо загроз систем спостереження за загрозами партнерів. Вона 

дозволяє Microsoft Defender ATP визначати засоби і методи зловмисника, а також 

створювати оповіщення про те, що вони відображаються в зібраних даних датчиків. 

 
Рис. 1. Основні можливості Microsoft Defender ATP [2] 

Основні функції Microsoft Defender ATP[2] (рис. 1): 

управління вразливостями і загрозами – використовує підхід, заснований на ризиках, 

для виявлення, визначення пріоритетів і усунення вразливостей кінцевих точок і 

неприпустимих змін; 

зменшення вразливої зони – забезпечує першу лінію захисту в стеці. Забезпечуючи 

правильно встановлені налаштування конфігурації і застосування методик усунення 

вразливості, встановлюється набір можливостей і експлойтів. Цей набір можливостей також 

включає захист мережі і захист в Інтернеті, який регулює доступ до шкідливих IP-адрес, 

доменів і URL-адрес. 

захист нового покоління – для ще більшого захисту периметру безпеки мережі, 

захисник Microsoft Defender використовує захист нового покоління, розроблений для 

перехоплення всіх типів нових загроз; 

виявлення загроз в кінцевих точках і реагування на них – для виявлення, дослідження 

та реагування на додаткові загрози. Розширене виявлення – це засіб пошуку загроз на основі 

запитів, який дозволяє виявляти порушення і створювати виявлення, призначені для 

користувача; 
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автоматичні діагностика та виправлення – для автоматичного дослідження і 

усунення неполадок, що зменшує обсяг повідомлень; 

оцінка безпеки від Microsoft для пристроїв – до Microsoft Defender ATP входить 

Microsoft Secure Score для пристроїв, що дозволяє динамічно оцінювати стан безпеки 

корпоративної мережі, визначати незахищені системи і виконувати рекомендовані дії для 
підвищення безпеки; 

експерти Microsoft по загрозам – зовнішній сервіс, який проводить дослідження, 

визначення пріоритетів, надає додаткові контексти і аналітики, що дозволяють швидко і 

точно знаходити і реагувати на загрози. 

Завдяки Microsoft Threat Protection, Microsoft Defender ATP та інші рішення Microsoft 

для забезпечення безпеки утворюють єдиний встановлений і надійний засіб захисту, який 

інтегрується в кінцеву точку, ідентифікацію, електронну пошту і додатки, щоб визначати, 

запобігати і автоматично відповідати на складні атаки. 

Таким чином, сучасні підходи базуються на комплексному захисті кінцевої точки 

корпоративної інформаційної системи у вигляді клієнта зі всіма необхідними компонентами, 

що є зручним для кінцевого користувача. Централізоване управління захистом 

корпоративних комп’ютерів спрощує роботу адміністраторів безпеки із засобами захисту, 

так як використовується менше додатків безпеки та, відповідно, витрачається менше зусиль 

щодо забезпечення їх функціонування. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРІНЦИДЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ РІШЕННЯ IBM QRadar Incident Forensics 

 

Розглянуто зміст технології розслідування кіберінцидентів корпоративної 

інформаційної системи на базі рішення IBM QRadar Incident Forensics. Визначено мету і 

основні завдання щодо розслідування кіберінцидентів інформаційних систем підприємства. 

Розроблено рекомендації щодо розслідування кіберінцидентів корпоративної інформаційної 

системи. 

 

За даними IBM X-Force [1] у 2019 було здійснено витік 8,5 мільярда записів, що дало 

зловмисникам доступ до більшої кількості вкрадених облікових даних. На сьогоднішній день 

виявлено більше ніж 150 000 вразливостей апаратного та програмного забезпечення. У 

четвертому кварталі 2019 року кількість атак програм-вимагачів збільшилася на 67% в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Кількість атак на операційні технології 

(OT) зросла в двадцять разів у порівнянні з минулим роком. 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1ODRVFHP&ct=190812&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1ODRVFHP&ct=190812&st=sb
https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-advanced-threat-protection
https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-advanced-threat-protection
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Проблема запобігання шкоди пов'язана зі складністю використання існуючих рішень 

для збору даних, пов'язаних з безпекою, і розслідування порушень. При використанні 

звичайних рішень отримання необхідної інформації і розуміння було трудомістким і важким, 

а то й неможливим. 

При розслідуванні інцидентів безпеки організації потребують більшої прозорості і 
ясності мережевої активності в умовах обмеженого часу. Зволікання в цьому процесі часто 

призводить до збитків для бізнес-операцій, особистих даних, інтелектуальної власності і 

іміджу бренду організації. 

Рішення IBM QRadar Incident Forensics дозволяє крок за кроком відстежувати дії 

потенційного зловмисника, а також проводити поглиблене криміналістичне розслідування 

шкідливих інцидентів мережевої безпеки. Це скорочує час, необхідний фахівцям із безпеки 

для розслідування записів про порушення, в багатьох випадках з днів до годин або навіть 

хвилин. Це надає допомогу фахівцям у виправленні порушення безпеки мережі та 

запобіганні його повторенню у майбутньому [2]. 

Рішення IBM QRadar Incident Forensics інтегрується з IBM QRadar Security Intelligence 

Platform і забезпечує сумісність з багатьма пропозиціями сторонніх виробників засобів 

захоплення пакетів. Основними можливостями IBM QRadar Incident Forensics є: зведення 

даних, пов’язаних із інцидентом, щоб допомогти виявити мережеві зв’язки; створення 

індексів, використовуючи метадані мережі і файлів, а також корисний вміст даних 

захоплених пакетів, включаючи текст з веб-сторінок і документів; допомога аналітикам 

безпеки фільтрувати результати пошуку і включати тільки пакети, пов'язані з певним 

порушенням QRadar, допомагаючи їм швидко і легко виявляти шкідливий трафік; тестування 

атаки, яка виявлена за допомогою каналів аналітики загроз, таких як IBM X-Force [2]. 

QRadar Incident Forensics інтегрується в масштабовану архітектуру IBM QRadar 

Security Intelligence Platform (рис. 1). Основні компоненти QRadar Incident Forensics, які 

реалізують технологію розслідування інцидентів [3]: 

QRadar Incident Forensics Processor забезпечує даними користувальницький інтерфейс 

рішення QRadar Incident Forensics. Інтерфейс надає інструменти для покрокового 

відстеження дій кіберзлочинців, відновлення необроблених мережевих даних, пов'язаних з 

інцидентом безпеки, пошуку за доступними неструктурованими даними і візуального 

відновлення сеансів і подій. 

QRadar Incident Forensics Processor під’єднується як керований хост до консолі QRadar 

для використання можливості дослідження аналітики безпеки для розслідування інцидентів. 

Є можливість підключення до п'яти пристроїв захоплення пакетів до QRadar Incident 

Forensics Processor або до автономного пристрою IBM QRadar Incident Forensics. 
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Рис. 1. Архітектура IBM QRadar Incident Forensics [3]. 

QRadar Console надає користувальницький інтерфейс продукту, а також уявлення в 

режимі реального часу щодо подій і потоків, звіти, порушення, інформацію щодо активів, а 

також забезпечує адміністрування. 

Таким чином, сучасні підходи щодо розслідування кіберінцидентів корпоративної 
інформаційної системи базуються на застосуванні засобів автоматизації, які підвищують 

ефективність даної діяльності фахівців із кібербезпеки. Застосування IBM QRadar Incident 

Forensics скорочує час, необхідний для розслідування інцидентів безпеки і реагування на 

них. Його можливості збору даних виходять за рамки реєстрації подій і мережевих потоків і 

включають в себе повний захват пакетів, а також документи і елементи, що зберігаються в 

цифровому вигляді. Це допомагає забезпечити контекст і видимість того, хто, що, коли, де і 

як атакує. 
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IBM QRadar Incident Forensics скорочує час, необхідний для розслідування інцидентів 

безпеки і реагування на них. Він простий у використанні і вимагає мінімального навчання, 

що дозволяє командам ІТ-безпеки швидко і ефективно досліджувати інциденти безпеки. 

Його можливості збору даних виходять за рамки реєстрації подій і мережевих потоків і 

включають в себе повний захват пакетів, а також документи і елементи, що зберігаються в 

цифровому вигляді. Це допомагає забезпечити контекст і видимість того, хто, що, коли, де і 

як атакує. 

За допомогою IBM QRadar Incident Forensics можна виявляти виникаючі загрози, 

визначати їх основну причину та запобігати повторенню. Використовуючи інструменти 

розслідування інцидентів можна швидко зосередити аналіз на тому, хто ініціював загрозу, як 

вони це зробили і що було зламано. 

Аналітик безпеки може простежити покрокові дії кіберзлочинців і відновити 

https://www.ibm.com/security/digital-assets/xforce-threat-intelligence-index-map/#/
https://www.ibm.com/security/digital-assets/xforce-threat-intelligence-index-map/#/
https://www.ibm.com/downloads/cas/AZ0KAOK5
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.4/com.ibm.qradar.doc/c_qif_ig_cmpts.html
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необроблені мережеві дані, пов'язані з інцидентом безпеки. 

Інструменти IBM QRadar Incident Forensics використовуються в певних сценаріях при 

проведенні різних типів розслідувань, таких як мережева безпека, аналіз інсайдерської 

загрози, шахрайство і зловживання, а також збір доказів. При цьому можна: відновити та 

реконструювати різні мережеві сеанси щодо IP-адреси; запитувати різні категорії атрибутів 
для збору доказів зі створюваних інцидентів; використовувати фільтри пошуку для 

отримання потрібної інформації; залежно від типу розслідування обирати інструмент 

розслідування, який надасть необхідні докази. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.4/com.ibm.qradar.doc/c_qif_ug_

scenario_ov.html  

 
What’s behind a cyber attack? Gaining insight and clarity into the what, when and how of an enterprise security 

incident [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://securelink.net/wp-content/uploads/sites/7/whats-behind-a-

cyber-attack-forensics.pdf. 

 

 

Скрябін Філіп Костянтинович, БСДМ-61 

Державний університет 
телекомунікацій, 

м. Київ 

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИПРАВЛЕННЯМИ ТА ОНОВЛЕННЯМИ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ НА БАЗІ РІШЕННЯ HCL BIGFIX PATCH 

 

Розглянуто зміст технології управління виправленнями та оновленнями програмного 

забезпечення корпоративної інформаційної системи. Визначено мету і основні завдання 

щодо управління виправленнями та оновленнями програмного забезпечення. Розроблено 

рекомендації щодо застосування технології управління виправленнями та оновленнями 

програмного забезпечення корпоративної інформаційної системи на базі рішення HCL 

BigFix Patch на підприємстві. 

 

Успішність сучасного бізнесу напряму залежить від ефективності застосування 

відповідних інформаційних технологій. При цьому виникає проблема забезпечення 

кібербезпеки корпоративних інформаційних систем, яка значною мірою залежить якості та 

наявності вразливостей програмного забезпечення (далі – ПЗ). 

Більшість компаній обізнані про важливість установки виправлень та оновлень ПЗ, 

але не роблять цього. Виправлень занадто багато, їх інсталяція часто перериває бізнес-

процеси і може привести до проблем з іншими системами. 

Наявні вразливості ПЗ можуть експлуатуватися зловмисниками для досягнення 

злочинних цілей. Ця проблема ускладняється наявністю сотень видів ПЗ, яке застосовується 

в активах корпоративної інформаційної системи та необхідно підтримувати в актуальному 

стані. 

Сучасні підходи до вирішення проблеми виправлення та оновлення ПЗ корпоративної 

інформаційної системи базуються на централізованому управлінні виправленнями, яке 

відіграє ключову роль в забезпеченні її кібербезпеки. Стандарт NIST [1] визначає управління 

виправленнями як процес виявлення, отримання, установки і перевірки виправлень для 

продуктів і систем. 

Є кілька проблем, які ускладнюють управління виправленнями. Компанії, що не 

подолають ці проблеми, не зможуть своєчасно і ефективно виправляти ПЗ, що призводить до 

компрометацій, яким легко запобігти. Компанії, які можуть мінімізувати час на установку 

виправлень, можуть використовувати ці ресурси для вирішення інших проблем безпеки. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.4/com.ibm.qradar.doc/c_qif_ug_scenario_ov.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.4/com.ibm.qradar.doc/c_qif_ug_scenario_ov.html
https://securelink.net/wp-content/uploads/sites/7/whats-behind-a-cyber-attack-forensics.pdf
https://securelink.net/wp-content/uploads/sites/7/whats-behind-a-cyber-attack-forensics.pdf
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Багато компаній вже в значній мірі впровадили технологію управління виправленнями, 

зробивши його в більшій мірі основною ІТ-функцією, ніж частиною забезпечення 

кібербезпеки. Треба підкреслити, що всім компаніям треба приділяти значну увагу питанням 

управління виправленнями в контексті кібербезпеки [1]. 

Процес управління оновленнями ПЗ складається з декількох стадій: підготовка 
тестових клієнтів; створення листів оновлень; розгортання в тестовому середовищі; 

розгортання у пілотних користувачів; розгортання протестованих оновлень у виробничому 

середовищі [2]. 

Мета управління виправленнями та оновленнями ПЗ полягає: 

в запобіганні вразливостям шляхом підтримання ОС Windows та інших програм 

сторонніх виробників в оновленому стані; 

в дотриманні вимог регуляторів шляхом визначення застарілого або некоректно 

встановленого ПЗ та встановлення виправлення; 

в централізованому управлінні процесом виправлень та оновлень шляхом сканування 

всіх активів, планування та виконання завдань, отримання звітів за допомогою єдиної панелі 

управління. 

Оскільки програмне забезпечення та, відповідно, загрози для цього програмного 

забезпечення постійно розвиваються, фахівцям із кібербезпеки потрібні ефективні методи 

оцінювання, розгортання та управління постійним потоком виправлень та оновлень для 

безлічі операційних систем і додатків в їх гетерогенних середовищах. Для системних 

адміністраторів, відповідальних за потенційно тисячі кінцевих точок, що працюють під 

управлінням різних операційних систем і ПЗ, управління виправленнями може легко 

перевантажити і без того напружені бюджети і персонал [3]. 

Рішення HCL BigFix Patch задовольняє потреби в швидкому розгортанні і високій 

доступності шляхом автоматизації процесу установки виправлень, яке адмініструється з 

єдиної консолі. Рішення HCL BigFix Patch надає компаніям великі можливості щодо 

доставки виправлень для ОС Microsoft Windows, UNIX, Linux і Apple Macintosh; інших 

додатків від постачальників, включаючи Adobe, Mozilla, Apple і Java; до кінцевих точок, 

незалежно від їх місця розташування, типу підключення або статусу. Кінцеві точки можуть 

включати в себе сервери, ноутбуки, настільні комп'ютери та спеціалізоване обладнання, таке 

як POS термінали, банкомати та кіоски самообслуговування. Крім того, віртуальні машини 

повинні також бути виправлені, щоб віртуальні і хмарні середовища мали той же рівень 

кібербезпеки, що і фізичні системи [3]. 

Особливостями програмного комплексу BigFix Patch є: 

автоматизоване керування виправленнями для різних операційних систем і додатків 

на кінцевих точках, незалежно від місця їх розташування, типу підключення або статусу; 

повідомлення Fixlet, регулярно доставляються командою розробників BigFix та 

містять в оновленні інформацію про політику (наприклад, залежно виправлень, застосовні 

системи і рівень серйозності), які зчитуються інтелектуальним агентом, тому 

завантажуються і встановлюються тільки відповідні оновлення для конкретної кінцевої 

точки; 

забезпечення зниження ризиків безпеки та відповідності нормативним вимогам за 

рахунок скорочення циклів виправлення з тижнів до годин; 

отримання більше інформації про відповідність виправлень за допомогою гнучкого 

моніторингу та звітності в реальному часі. 

BigFix Patch працює на загальній платформі BigFix. BigFix є багаторівневою 

технологічною платформою, яка виступає в якості основної частини глобальної ІТ-

інфраструктури. Платформа BigFix являє собою динамічну, керовану контентом систему 

обміну повідомленнями та управління, яка розподіляє роботу з управління ІТ-

інфраструктурою між самими керованими пристроями, агентами. 

Таким чином, технологія управління виправленнями та оновленнями програмного 

забезпечення є важливою складовою забезпечення кібербезпеки інформаційних систем 
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підприємства. Централізоване управління виправленнями та оновленнями програмного 

забезпечення спрощує роботу адміністраторів безпеки, підвищує якість даного процесу та 

скорочує час їх втілення в активи, що безпосередньо впливає на кількість вразливостей, які 

мають місце в корпоративній інформаційній системі. 
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Анотація 
Під безпекою ІС розуміється захищеність системи від випадкового або навмисного втручання 

в нормальний процес її функціонування, від спроб розкрадання (несанкціонованого отримання) 

інформації, модифікації або фізичного руйнування її' компонентів, тобто здатність протидіяти різним 

підбурює впливів на ІС.  

Ключові слова: інформаційна система, кібербезпека, загрози безпеці. 

 

На сьогоднішній день захист інформації - достатньо розвинена галузь 

науки і техніки, що пропонує широкий спектр різноманітних засобів захисту 

даних. Проте жодний окремо взятий засіб не забезпечує потрібного рівня 

захисту ІС. Захист на потрібному рівні можливий лише за умови комплексного 

вжиття взаємодоповнюючих заходів, а саме: 

–нормативно-правових; 

–адміністративних; 

–спеціального обладнання та програмного забезпечення [1]. 

Під загрозою безпеки інформації розуміються події або дії, які можуть 

призвести до спотворення, несанкціонованого використання або навіть до 

руйнування інформаційних ресурсів керованої системи, а також програмних і 

апаратних засобів. 

Серед загроз безпеки інформації слід виділяти загрози випадкові або 

ненавмисні, і навмисні. 

Джерелом випадкових загроз може бути вихід з ладу апаратних засобів, 

неправильні дії працівників ІС або її користувачів, ненавмисні помилки в 

програмному забезпеченні і т.д. Такі погрози теж беруть до уваги, тому що 

збиток від них може бути значним. 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-40/rev-3/final
https://habr.com/ru/company/icl_services/blog/251575/
https://www.hcltechsw.com/wps/wcm/connect/b9e1f43e-3aa9-4290-badd-42975410e9cb/HCL+BigFix+-+Datasheet+-+Patch+-+v1.2.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b9e1f43e-3aa9-4290-badd-42975410e9cb-niwotd1
https://www.hcltechsw.com/wps/wcm/connect/b9e1f43e-3aa9-4290-badd-42975410e9cb/HCL+BigFix+-+Datasheet+-+Patch+-+v1.2.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b9e1f43e-3aa9-4290-badd-42975410e9cb-niwotd1
https://www.hcltechsw.com/wps/wcm/connect/b9e1f43e-3aa9-4290-badd-42975410e9cb/HCL+BigFix+-+Datasheet+-+Patch+-+v1.2.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b9e1f43e-3aa9-4290-badd-42975410e9cb-niwotd1
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Загрози умисні на відміну від випадкових переслідують мету нанесення 

шкоди керованій системі або користувачам. Це робиться нерідко заради 

отримання особистої вигоди. 

До основних загроз безпеки інформації і нормального функціонування ІС 

відносяться: 

– витік конфіденційної інформації; 

– компрометація інформації; 

– несанкціоноване використання інформаційних ресурсів; 

– помилкове використання інформаційних ресурсів; 

– несанкціонований обмін інформацією між абонентами; 

– відмова від інформації; 

– порушення інформаційного обслуговування; 

– незаконне використання привілеїв. 

Методи забезпечення безпеки інформації в ІС: 

– перешкода; 

– управління доступом; 

– механізми шифрування; 

– протидія атакам шкідливих програм; 

– регламентація; 

– примус; 

  – спонукання. 

 Перешкода – метод фізичних перешкод шляху зловмиснику до 

інформації, що захищається (до апаратури, носіям інформації і т.д.). 

Управління доступом – методи захисту інформації регулюванням 

використання всіх ресурсів ІС та IT. Ці методи повинні протистояти всім 

можливим шляхам несанкціонованого доступу до інформації. 

Управління доступом включає наступні функції захисту: 

– ідентифікацію користувачів, персоналу і ресурсів системи 

(привласнення кожному об'єкту персонального ідентифікатора); 

– впізнання (встановлення автентичності) об'єкту або суб'єкта по 

пред'явленому їм ідентифікатору; 

– перевірку повноважень (перевірка відповідності дня тижня, часу доби, 

запрошуваних ресурсів і процедур встановленому регламенту); 

– дозвіл і створення умов роботи в межах встановленого регламенту; 

– реєстрацію (протоколювання) звернень до ресурсів, що захищаються; 

реагування (сигналізація, відключення, затримка робіт, відмова в запиті тощо) 

при спробах несанкціонованих дій. 

Механізми шифрування – криптографічне закриття інформації. Ці методи 

захисту все ширше застосовуються як при обробці, так і при зберіганні 

інформації на магнітних носіях. При передачі інформації по каналах зв'язку 

великої протяжності цей метод є єдино надійним. 

Протидія атакам шкідливих програм передбачає комплекс різноманітних 

заходів організаційного характеру і використання антивірусних програм. Цілі 

прийнятих заходів – це зменшення ймовірності інфікування АІС, виявлення 
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фактів зараження системи; зменшення наслідків інформаційних інфекцій, 

локалізація або знищення вірусів; відновлення інформації в ІС. Оволодіння цим 

комплексом заходів і засобів вимагає знайомства зі спеціальною літературою. 

Регламентація – створення таких умов автоматизованої обробки, 

зберігання та передачі інформації, яка захищається, при яких норми і стандарти 

цього захисту виконуються в найбільшою мірою. 

Примус – метод захисту, при якому користувачі та персонал ІС змушені 

дотримуватися правил обробки, передачі і використання інформації, що 

захищається під загрозою матеріальної, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності. 

Спонукання – метод захисту, що спонукає користувачів і персонал ІС не 

порушувати встановлені порядки за рахунок дотримання сформованих 

моральних і етичних норм [2]. 

 Безпека даних включає забезпечення достовірності даних і захист даних і 

програм від несанкціонованого доступу, копіювання, зміни. Достовірність 

даних контролюється на всіх етапах технологічного процесу експлуатації ІС. 

Розрізняють візуальні і програмні методи контролю.  

Візуальний контроль виконується на до машинному і заключному етапах. 

Програмний – на внутрішньо машинному етапі. При цьому обов'язковий 

контроль при введенні даних, їх коригування, тобто скрізь, де є втручання 

користувача в обчислювальний процес. Контролюються окремі реквізити, 

записи, групи записів, файли. Програмні засоби контролю достовірності даних 

закладаються на стадії робочого проектування. 

Технологічний контроль полягає в організації багаторівневої системи 

захисту програм і даних як засобами перевірки паролів, електронних підписів, 

електронних ключів, прихованих міток файлу, використанням програмних 

продуктів, що задовольняють вимогам комп'ютерної безпеки, так і методами 

візуального та програмного контролю достовірності, цілісності, повноти даних 

[3]. 
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ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ КОРПОРАТИВНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

 
Попович Яна Олегівна 

Студентка групи БСДМ-61 
Швидкий розвиток інформаційних технологій вимагає від бізнесу використання сучасних 

технологічних рішень для прискорення виконання своїх бізнес-процесів. Використання мобільних 

пристроїв в корпоративній інформаційній системі вимагає побудову безпроводових мереж на базі 

сучасних рішень. Такі рішення дозволяють контролювати та проводити моніторинг мережі з точки 

зору безпеки. 

 

Застосування мобільних пристроїв в бізнес-процесах набуває все 

більшого масштабу, а отже, зростають потреби ринку в корпоративних 

рішеннях, які повинні обслуговувати їх. Використання безпроводових мереж в 

корпоративних інформаційних системах повинно реалізовуватись на політиках 

безпеки корпоративної мережі. Розгортання таких мереж повинно забезпечити 

виконання конкретних бізнес-функцій, що переважно передбачає роботу з 

корпоративними даними. Останнім часом у підприємств, що використовують 

такі додатки, зріс інтерес до рішень, що дозволяє реалізовувати подібні функції 

за допомогою мобільних пристроїв. До даної категорії відносяться наступні 

види додатків: 

для здійснення продажів і ведення рахунків (sales force automation, SFA); 

для управління обслуговуванням клієнтів (customer relationship 

management, CRM), особливо актуальні для таких областей, як страхування і 

охорону здоров'я; 

для управління постачанням, доставкою вантажів і товарів (Supply Chain 

Management); 

для управління ресурсами підприємства (Enterprise resource planning, 

ERP). Тому віддалений доступ до подібних додатків за допомогою мобільних 

пристроїв становить інтерес для багатьох компаній.  

Сучасні корпоративні мережі, в процесі роботи з інформаційними 

системами  стикаються з численними проблемами, які пов’язані з мережевим 

середовищем, з впровадженням концепції BYOD, організацією віддаленої 

мобільної роботи, що призводить до загроз витоку інформації.  Все це вимагає 

розробляти та впроваджувати архітектуру Secure Wireless LAN до яких входять 

контролери, спеціальні точки доступу захищеного безпроводового зв'язку 

локальної мережі. Саме такі рішення використовуються в Fortynet,  що складає 

основу платформи мережевої безпеки FortiGate. 

Повну архітектуру Secure Wireless LAN від FortiGate можна представити 

наступним чином: 

• Captive Portal, 802.1x, тимчасовий доступ для гостей; 

• Ідентифікація користувача та пристрою, авторизація; 

• Політика на основі користувачів та пристроїв, контроль програм; 

• Пом'якшення зловмисної точки доступу, виявлення безпроводових 

вторгнень; 

• Безпроводова QOS на основі користувачів та додатків; 
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• Детальна видимість мережі та загроз, звітування про відповідність. 

 
Рис. 1.1. Повна архітектура Secure Wireless LAN 

Конфігурація контролера FortiGate WiFi складається з трьох типів 

об'єктів: SSID, профілю AP і фізичної точки доступу Access Point. 

SSID (service set identifier - ідентифікатор набору послуг) визначає 

інтерфейс віртуальної безпроводової мережі, включаючи параметри безпеки. 

Для безпроводової мережі достатньо одного SSID, незалежно від кількості 

наданих фізичних точок доступу. Однак можна створити кілька SSID для 

надання різних послуг або привілеїв різним групам користувачів. Кожен SSID 

має окремі політики брандмауера і аутентифікацію. Кожен радіомодуль в точці 

доступу може підтримувати до восьми SSID. 

Профіль AP визначає настройки радіо, такі як діапазон (наприклад, 

802.11n) і вибір каналу. Профіль AP визначає ідентифікатори SSID, до яких він 

застосовується. 

Managed Access Points є локальні безпроводові і точки доступу на 

пристроях FortiWiFi і FortiAP, які знайшов пристрій FortiGate. Для кожного 

пристрою AP існує одне визначення керованої точки доступу.  
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Рис. 1.2. Конфигурация контроллера FortiGate WiFi 

 

Для забезпечення роботи складових архітектури Secure Wireless LAN    

Fortinet  пропонує використовувати технологію Wireless Manager, що 

забезпечує управління контролерами і доступом точок разом з великим 

набором інструментів усунення неполадок і звітності, все в одному вікні. 

Безпроводовий менеджер пропонує можливість відстежувати стан всієї 

безповодової мережі в одному місці, а також отримувати видимість в Spectrum, 

Wireless Intrusion і інші ключові статистичні дані про стан безпроводової 

мережі. 

FortiWLM Wireless Manager може стати серцем будь-якого Fortinet, що 

забезпечує підключення до 50 точок доступу та надає наступні вбудовані 

функції: 

 Network Manager - надає панелі моніторингу інформацію про 

продуктивність безпроводової мережі, RF візуалізація, централізований 

моніторинг, налаштування, усунення пошкоджень, видимість довгострокових 

тенденцій і централізована звітність. 

 Spectrum Manager - постійно виявляє і ідентифікує перешкоди як Wi -Fi, 

так і не Wi-Fi на всіх каналах. 

 Менеджер по забезпеченню обслуговування - забезпечує комплексне 

обслуговування гарантія для мережі і її додатків. 

 Безпроводова система запобігання вторгнень (WIPS) - виявляє бездротові 

вторгнення з використанням попередньо встановлених і настроюються 

сигнатур. 

На рис. 1.3 показано панель моніторингу мережі, де представлено 

статистику типів пристроїв, підключених до безпроводової мережі, і їх 

продуктивність.  Він збирає дані з усіх керованих контролерів і точок доступу 

через певні проміжки часу. Графічне представлення контролерів, точок 

доступу, станцій і т. Д. Дає уявлення про бездротової мережі на основі 
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отриманих даних за налаштований період часу і в межах адміністративної 

області. 

 
Рис. 1.3. Панель моніторингу мережі 

Такий єдиний монітор, дозволяє адміністраторам мережі отримувати 

зведений список статистики безпроводової мережі, включаючи розподіл 

продуктивності та безпеки безпроводових контролерів і точок доступу в 

масштабах мережі. Мережеві адміністратори можуть налаштовувати 

реагування на загрози з урахуванням індивідуальних потреб організації, а 

також генерувати звіти про всі дії що впливають на безпеку. 

 

 
Перелік посилань 

1. Керівництво FortiWLM™ Wireless Manager  [режим доступу 

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiWLM.pdfї] 

2. Wireless Manager (FortiWLM) Administration Guide [режим доступу 

https://docs.fortinet.com/document/fortimanager/6.4.0/wireless-manager-fortiwlm-administration-

guide/204831/wireless-manager-fortiwlm] 

3. FortiWLM User Guide [режим доступу 

https://fortinetweb.s3.amazonaws.com/docs.fortinet.com/v2/attachments/b7a10546-243a-11e9-b20a-

f8bc1258b856/Fortiwlm-v8.4.1-user-guide.pdf] 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВНУТРІШНІХ 

ЗАГРОЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Бриль Олексій Васильович 
- Державний університет телекомунікацій 

 

Успішне вирішення комплексу завдань із захисту інформації від внутрішніх загроз не 

може бути досягнуто без створення єдиної основи, так званого «активного кулака» 

підприємства, здатного концентрувати всі зусилля та наявні ресурси для виключення витоку 

конфіденційної інформації і недопущення можливості нанесення шкоди підприємству. 

Таким «кулаком» покликана стати система захисту інформації на підприємстві, створювана 

на відповідній нормативно-методичній основі і яка відображає всі напрямки та специфіку 

діяльності даного підприємства.  

Оскільки внутрішні  загрози знаходяться в лідерах інформаційних загроз, відсунувши 

на другий план традиційних лідерів – хакерські атаки і віруси, то захист інформаційних 

ресурсів підприємства необхідно зосередити на ліквідацію саме цих загроз.  

Джерела внутрішніх загроз безпеки інформації, що циркулює  на підприємстві,  

діляться на три  групи [1]: 

загрози, обумовлені діями персоналу; 

загрози, обумовлені технічними засобами;  

загрози, обумовлені стихійними джерелами. 

Тому, з метою запобігання цим загрозам необхідно застосовувати основні принципи 

щодо вдосконалення захисту інформації, а саме:  

принцип комплексного підходу - ефективне використання сил, засобів, способів і 

методів захисту інформації для вирішення поставлених завдань в залежності від конкретної 

ситуації, що складається і наявності факторів, що послаблюють або підсилюють загрозу;  

принцип оперативності прийняття управлінських рішень. Він істотно впливає на 

ефективність функціонування та гнучкість системи захисту інформації і відображає 

націленість керівництва і персоналу підприємства на рішення завдань захисту інформації;  

принцип персональної відповідальності - найбільш ефективний розподіл завдань із 

захисту інформації між керівництвом і персоналом підприємства та визначення 

відповідальності за повноту і якість їх виконання.  

Серед основних умов вдосконалення захисту інформації можна виділити наступні [2]:  

безперервність всебічного аналізу функціонування системи захисту інформації з 

метою прийняття своєчасних заходів щодо підвищення її ефективності;  

неухильне дотримання керівництвом та персоналом підприємства встановлених норм 

і правил захисту конфіденційної інформації. 

Таким чином, при дотриманні перерахованих умов можна забезпечити найбільш 

повне і якісне вирішення завдань щодо захисту конфіденційної інформації на підприємстві. 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ НА ДВА ФРОНТИ 
Шайдецький Владислав Сергійович БСДМ-61 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

 
Розглянуто поняття про подвійність використання штучного інтелекту в інформаційних 

системах. Виділено актуальні способи застосування штучного інтелекту, для поліпшення 

кібербезпеки. Наведені позитивні та негативні сторони використання штучного інтелекту. 

 

Інвестиції у розвиток технологій ШІ у світі постійно зростають. У світі 

технології ШІ активно використовуються в різних сферах суспільного життя. 

Для використання можливостей технологій ШІ більшістю провідних країн 

розроблені національні та наднаціональні стратегії в цій сфері. Сьогодні в 

Україні проводяться дослідження у галузі інформаційних технологій. У світі 

відомі здобутки українських вчених у створенні архітектур обчислювальних 

машин і у системному аналізі, моделюванні, оптимізації, створенні ШІ. 

Питання захисту інформаційних систем є актуальним у контексті 

забезпечення державної безпеки України. Кількість спроб втручання в 

інформаційні системи держави постійно зростає, як і розмаїття способів та 

варіацій таких дій. Для співробітників служб інформаційної безпеки стає все 

складнішим аналізувати такі випадки та вчасно реагувати на загрози. В той же 

час, технології ШІ здатні відслідковувати десятки тисяч параметрів, шукати 

зв'язки між непов'язаними, на перший погляд, діями атакуючих, працювати 

необмежений час без втоми[1]. 

Для поліпшення кібербезпеки можна виділити п’ятірку найбільш 

актуальних способів застосування штучного інтелекту (ШІ) – це оцінка ризику 

в мережі і аналіз поведінки користувача\машини, виявлення шахрайства, 

шкідливих програм та вторгнень. 

За допомогою технологій машинного і глибокого навчання ШІ 

удосконалює свої знання, щоб “зрозуміти” загрози і ризики для кібербезпеки. 

Він навчається на мільярдах об’єктів даних зі структурованих і 

неструктурованих джерел. [2]. 

ШІ дозволяє технологіям перевіряти вхідні дані і події для більш повного 

аналізу загроз. Системи безпеки зможуть діяти інтелектуально і ефективно 

усуваючи загрози в режимі реального часу, використовуючи машинне 

навчання.[3] 

Кіберзлочинцям не потрібно бути технічними експертами. ШІ дозволяє їм 

використовувати специфічні автоматизовані інструменти, які можуть навчатися 

в процесі. Для шкідливих програм вже стало звичайним встановлювати часовий 

інтервал після якого вони проявляють свою зловмисну активність після того як 

файл був визначений безпечним [3]. 

Надзвичайно ефективним інструментом тут може стати інтегрований 

шкідливий код, який запускається на різних пристроях і в різних середовищах і 

дозволяє атакувати різні вразливості. При використані засобів автоматизації і 
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машинного навчання такий код здатний автоматично визначити, які його дії 

будуть найбільш ефективними в кожному конкретному випадку[4]. 

Для вирішення проблем кібербезпеки у державному секторі є необхідним 

створення сприятливого законодавчого середовища, яке дозволить залучати 

провідних фахівців у сфері кібербезпеки та використовувати технології ШІ. 

Недостатню кількість фахівців в даній області можна компенсувати 

застосовуючи системи безпеки на основі ШІ у великому масштабі та з високим 

ступенем автономності з мінімальною кількістю керуючих співробітників. 

Пріоритетним напрямом з розробки інноваційних систем кібербезпеки 

слід визначити такі, що широко використовують технології ШІ для 

автоматичного аналізу та класифікації загроз і автоматичного вибору стратегії 

їх стримування і запобігання. 
 
Перелік посилань: 

1. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN063832.html 

2. www.ibm.com 

3. www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/How-Artificial-Intelligence-Affects-Wireless-

Networks-and-Cybersecurity#part2 

4. http://www.iksmedia.ru/articles/5609709-Rol-iskusstvennogo-intellekta-v-gon.html 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ ВЕБ СЕРВІСІВ 

                                                      Баргилевич Олександр Анатолійович, БСДМ-52 

Державний університет 

 телекомунікацій, 

 м. Київ 

 
 Кожен день ми користуємося Web-сайтами для різних потреб, таких як: спілкування с 
друзями, рідними; навчання; оплата комунальних послуг або придбання необхідних речей. З 
зростанням попиту на сайти зростає необхідність їх захисту. В досліджуваній статті надано 
методи та реалізації задля запобігання порушення доступності, цілісності та конфіденційності 
веб сервісу. Даний матеріал буде цікавим розробникам, менеджерам, спеціалістам з оцінки якості. 

 

 Метою проекту «OWASP Pro Active Control» є привернення уваги до 

безпеки сайтів та сервісів, шляхом розгляду найбільш важливих аспектів 

безпеки, на які розробникам варто звертати увагу. Однією з основних цілей 

даної статті є створення практичного керівництва, що дозволяє створювати 

безпечне програмне забезпечення. В статті надається рейтинг з 10 вимог до 

захисту. 

C1: Визначення вимог безпеки - описують функції, які необхідно 

реалізувати для забезпечення певних параметрів безпеки веб сервісів. Вони 

складаються на основі стандартів, чинних законів і даних про виявлені 

вразливості. Процес успішного застосування вимог безпеки включає в себе 

чотири етапи:  пошук і вибір, документування, реалізація, підтвердження 

правильності реалізації нових функцій безпеки і функціональності додатку.  
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 C2:  Використання безпечних фреймворків і бібліотек – використання 

розробниками бібліотек що користуються популярністю та мають підтримку 

компаніями , що мінімізує потрапляння злоякісного коду.  

 C3: Забезпечення безпечного доступу до баз даних – цей розділ 

посвячується безпечному доступу до баз даних та поєднує 4 розділи: безпека 

запитів, конфігурації, аутентифікації, з'єднань. 

 C4:  Кодування та захист даних - є методами захисту від впровадження 

коду. В контексті кодування мається на увазі  перетворення символів в 

еквівалентні, задля забезпечення відповідності та безпеки. В контексті 

екранування мається на увазі  мутація символів для відображення. 

 C5: Обов'язкова перевірка всіх вхідних даних - перевірка вхідних даних є 

частиною методики програмування, забезпечує потрапляння в компоненти 

програми тільки правильно відформатованих даних. 

 C6: Впровадження цифрового ідентифікації - це унікальне уявлення 

користувача (або будь-якого іншого об'єкта) при онлайн-транзакціях. По суті 

процес, за допомогою якого сервер контролює стан аутентифікації користувача. 

 C7: Обов'язковий контроль доступу - полягає в дозволі або забороні 

специфічних запитів, що надходять від користувачів, програм або процесів, а 

також передбачає видачу та відкликання подібних привілеїв. 

Існує кілька різних підходів до контролю доступу:  

 виборче управління доступом (DAC) 

 мандатний управління доступом (MAC) 

 рольова модель управління доступом (RBAC) 

 управління доступом на основі атрибутів (ABAC) 

 C8: Повсюдний захист даних – процес посиленого захисту чутливої 

інформації. Конфіденційні дані, такі як паролі, номери кредитних карт, 

вимагають додаткового захисту, особливо якщо вони підпадають під дію 

закону про недоторканність даних.  

 C9: Впровадження журналювання та моніторингу подій безпеки - 

важливо реєструвати події безпеки (дані, пов'язані з забезпеченням безпеки) під 

час роботи програми. В даному контексті моніторинг - це одночасний аналіз 

програми та журналів безпеки за допомогою різних засобів 

автоматизації. 

 C10: Обов'язкова обробка всіх помилок і виключень - дозволяє додатку 

реагувати на різні різними способами. Коректна обробка виключень і помилок 

просто необхідна для забезпечення надійності і безпеки коду. 

 

 Література: 

 

1. OWASP Top 10 Proactive Controls [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://github.com/OWASP/www-project-proactive-

controls/blob/master/v3/OWASP_Top_10_Proactive_Controls_V3.pdf 
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ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
Запорожченко М.М. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

 
На сьогоднішній день управління ризиками є невід’ємною складовою для успішного 

функціонування підприємства. При правильному застосуванні управління ризиками – це інструмент 

для прийняття складних рішень. Цим інструментом часто нехтують, при цьому приймаючи рішення 

на основі інтуїції чи інших факторів. Далі наведено п’ять простих кроків процесу ризик-

менеджменту. 

 

Ризик – це деяка невизначена подія чи умова. Буквально це означає, що у 

цієї події є деяка ймовірність та вплив. Недостатньо враховувати лише один 

параметр, тому необхідно розглядати ризик як сукупність цих двох параметрів. 

У кожного ризика є величина, яка визначається як добуток ймовірності 

ризикової події та розміру можливого впливу або її наслідків. 

Існує п’ять кроків, які дозволять майже будь-якій команді, яка займається 

проектною діяльністю, впровадити в себе систему управління ризиками.  

Перший крок, з якого рекомендується почати процес ризик-менеджменту, 

називається планування управління ризиками. Він представляє собою 

домовленість, що робити з ризиками. Команда проекту перед початком 

визначає, які шаблони будуть використані для управління ризиками (він 

містить інформацію про сам ризик, його ймовірність, вплив, величину і 

стратегію, пов’язану з цим ризиком).  

Ризики мають таку властивість, що з часом змінюється їх ймовірність і/або 

вплив, тому на етапі планування управління також необхідно визначити час, як 

часто необхідно буде повертатись до управління ризиками. Визначається 

бюджет, необхідний для управління ризиками. Всі стратегії з управління 

ризиками будуть будуватися виходячи з цього бюджету.  

Визначаються особи, хто саме буде відповідальним за управління 

ризиками. Існує декілька можливостей з точки зору ролей з управління 

ризиками. Часто відповідальним за ризики є проектний менеджер, однак 

необхідно розуміти, що у проектного менеджера велика кількість задач окрім 

управління ризиками, тому глибина його занурення в ризики буде недостатньо 

висока.  

Можна залучити ризик-менеджера – спеціаліста, який займається 

ризиками, або зібрати команду управління і поділити весь проект на сектора. В 

такому випадку кожен буде відповідати за свої ризики, а менеджер проекту 

буде консолідувати всю цю інформацію. Таким чином, можна буде охопити і 

ризики всього проекту, і зануритися достатньо глибоко.  

Наступним етапом є ідентифікація ризиків. Цей етап можна описати як 

великий мозковий штурм, де команда намагається виявити всі ймовірні загрози 

та можливості, які можуть бути наявні в проекті. Задача цього етапу – виявити 

якомога більше невизначених подій, які можуть виникнути. На етапі 

ідентифікації не беруться до уваги ймовірність та вплив цих подій.  
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Третім етапом є аналітика тих потенційних подій, які були визначені на 

етапі ідентифікації, – якісний аналіз. На цьому етапі проводиться ранжування 

ризиків за двома параметрами: ймовірністю та впливом. Як правило, 

застосовується так звана “світлофорна матриця”, де кожний параметр може 

набувати трьох значень: високий, середній, низький. 

Якщо ймовірності і вплив низькі або середні, то ризик потрапляє в “зелену 

зону”, або зону незначних ризиків. В такому випадку стосовно нього буде 

використана стратегія прийняття або спостереження.  

Якщо ризик потрапив в “червону зону”, або зону критичних ризиків, він 

обов’язково повинен бути розглянутий. 

Ризики з “жовтої зони” потребують реагування, якщо ще невичерпані час і 

бюджет. 

 

Ймовірність 
Вплив 

Високий Середній Низький 

Висока ЧЕР ЧЕР ЖОВ 

Середня ЧЕР ЖОВ ЗЕЛ 

Низька ЖОВ ЗЕЛ ЗЕЛ 

 

Наступним етапом є планування реагування на ризики. На цьому етапі 

обирається стратегія, згідно котрої буде оброблятися конкретний ризик. Існує 4 

класичні стратегії з управління негативними ризиками: стратегія ухилення, 

зменшення ризику, передачі та прийняття.  

Ухилення доводить ймовірність ризику до нуля, передача передає вплив на 

третю сторону, зменшення ризику дозволяє зменшити ймовірність чи вплив, 

прийняття ризику – це спостереження за ним.  

П’ятим кроком є контроль за ризиками. На цьому етапі ризики 

ідентифіковано, проранжовано та зрозуміло, як реагувати на них. Однак ризики 

потребують безперервного контролю, оскільки їх величина може постійно 

змінюватись, а також важливо відстежувати, як виконуються плани реагування. 

Саме тому на першому етапі повинно бути визначено, з якою періодичністю 

треба повертатися до управління ризиками.  

Таким чином, описано простий та технологічний метод управління 

ризиками. Застосовуючи ці п’ять кроків, можна забезпечити належний рівень 

управління ризиками. 
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СПОСОБИ ТА ЗАХОДИ НАПРАВЛЕНІ НА БОРОТЬБУ З ІР-СПУФІНГ 

АТАКАМИ 

Літвінчук Ірина Сергіївна 

Науковий співробітник  

Військової частини А 1906 

м. Київ 

ІР-спуфінг – один із видів хакерської атаки, що дозволяє підробляти IP-адреси зловмисником. 

Спуфінг, наразі, є найбільш поширеним видом кібератак. Як свідчить статистика, наведена в 

Інтернет–джерелах, маскуючись під «підроблені» сайти (так звані - легальні двійники) шахраї 

викрадають кошти або інформацію (частіше – персональні дані користувачів). Нажаль таких випадків 

шахрайських дій, направлених на «підміну» ІР-адреси сайту чи користувача, з кожним днем все 

більше і тому так важливо розуміти, які дії направлені на захист інформаційної безпеки потрібно 

застосовувати для попередження зазначеної загрози.  

Як правило виявити, що була здійснена чи здійснюється ІР-спуфінг атака 

доволі складно. На відміну від email-спуфінг атаки, яка базується на розсиланні 

так званих «листів щастя», з запитом на отримання персональних даних чи 

даних облікових записів. У цьому випадку захист чи попередження атаки є 

доволі простим рішенням, та не вимагає від звичайного користувача глибоких 

знань у галузі інформаційної безпеки - достатнім є видалення таких листів. А от 

щодо ІР-спуфінга, то важливо першочергово забезпечити попередження атак, 

оскільки усунення в момент настання такої атаки завдання не просте. 

Визначити IP-спуфінг можна наступним чином: 

 Перевірити IP-адресу, яка була знайдена в даних і відповісти на неї. 

У результаті відповідь може не прийти, з причин не реального хоста або 

підробки IP-адреси. 

 Перевірити значення TTL (Time to Live) оригінального пакету перед 

відправкою на сумнівний хост. Перевірити TTL обох пакетів, щоб 

переконатися, що вони збігаються. Якщо вони не збігаються, то цілком 

ймовірно, що джерелом є підроблений IP. 

 Перевірити ідентифікаційний номер пакета [1, с.1]. 

IP-спуфінг відбувається, коли хакер, що знаходиться всередині корпорації 

або поза нею, видає себе за санкціонованого користувача. Він може 

скористатися IP-адресою, що знаходиться в межах діапазону санкціонованих 

IP-адрес, або вповноваженою зовнішньою адресою, якому дозволяється доступ 

до певних мережевих ресурсів. Загрозу спуфінга можна послабити (але не 

усунути) за допомогою таких заходів:  

Контроль доступу – найпростіший спосіб запобігання IP-спуфінга. Він 

полягає в правильному підборі управління доступом. Щоб знизити 
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ефективність IP-спуфінга, необхідно відсікти будь-який трафік, що надходить із 

зовнішньої мережі.  

Фільтрація RFC 2827. Можна припинити спроби спуфінга чужих мереж 

користувачами нашої мережі (і стати добропорядним «мережевим 

громадянином»). Для цього необхідно блокувати будь-який вихідний трафік, 

адреса джерела якого не є однією з IP-адрес організації. 

Аутентифікація. IP-спуфінг може функціонувати тільки за умови, якщо 

аутентифікація відбувається на базі IP-адрес. Тому впровадження додаткових 

методів аутентифікації робить цей вид атак марним [2, с.1]. 

Перелік способів для захисту та виявлення ІР-спуфінг атаки: 

1. Використовуючи сучасні протоколи захисту даних можна 

передбачати подібні атаки. На даний момент існує величезна кількість систем 

по фільтрації IP і баз даних DNC, які можна використовувати, щоб «задушити» 

будь-яку спуфінг атаку на ранній стадії в організаціях. А якщо потрібно 

захистити від таких атак особисті пристрої, то кращим рішенням буде 

встановлення додатка професійного VPN-сервісу. Де є всі необхідні протоколи, 

які відіб'ють будь-яку спуфінг атаку без втрати швидкості підключення до 

Інтернету[3]. 

2. SourceGuard або Dynamic IP Lockdown) — функція комутатора, яка 

виконує фільтрацію трафіку на інтерфейсах 2-го (канального) рівня на підставі 

аналізу бази даних прив'язок DHCP Snooping або статичних прив’язок IP-MAC.  

На першій стадії комутатор блокує передачу всього трафіку через захищений 

порт, окрім DHCP-повідомлень. Після отримання вузлом IP-адреси та 

створення запису в базі даних прив'язок DHCP Snooping або створення 

адміністратором статичної прив’язки IPMAC весь трафік з цього вузла буде 

пересилатися через порт. Пересилання трафіку з інших вузлів заборонено. 

Таким чином, IP SourceGuard є порторієнтованою функцією, яка автоматично 

створює неявний список управління доступом до порту[4, с.64]. 

3. Якщо виникла потреба у зверненні на сайт, де вимагається введення 

персональних даних чи іншої інформації - необхідно звернути увагу на деталі 

чи зміни звичної поведінки сайту. Якщо ж виникають сумніви щодо 

коректності такого сайту, то рекомендується відмовитись від здійснення 

запланованої операції, щоб зберегти цілісність фінансових засобів та не 

втратити інформацію, у тому числі не допустити розголошення персональних 

даних. 

Висновок: Не лише ІР-спуфінгові атаки будуть ширитись та розвиватись 

на просторах Інтернет мережі, а й спуфінг, як один з напрямів хакерських 

загроз завжди розвиватиметься та застосовуватиме все нові і нові рішення. 

Оскільки ІР-спуфінг є досить поширеною проблемою, то так просто від неї не 

позбутися. Важливо застосовувати заходи та способи забезпечення безпеки та 

здійснювати лише перевірені маніпуляції в Інтернет мережі для захисту 

персональних даних та іншої важливої інформації, аби запобігти фінансовим 

втратам. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СМАРТФОНІВ СЕРІЇ 

IPHONE 

Галузін Ігор Сергійович 

Визначена актуальність захисту мобільних пристроїв. Розглянута система захисту 

інформаційної безпеки смартфонів серії iPhone. Розроблені рекомендації щодо підтримки 

актуального рівня безпеки смартфонів на базі iOS.  

Смартфон є одним з найбільш корисних досягнень 20 століття. 

Пройшовши довгий шлях розвитку, сьогодні він являє собою 

багатофункціональний гаджет, якому знаходиться застосування в самих різних 

областях. Однією з найбільш популярною серією смартфонів є iPhone, який 

розроблений корпорацією Apple і працює під управлінням операційної системи 

iOS. Чисельність активних користувачів цього пристрою становить понад 900 

млн осіб, що робить його одним з найпопулярніших в світі [1]. Цей гаджет 

дозволяє підтримувати мобільний зв'язок і вихід в мережу інтернет, проводити 

банківські операції та може використовуватися в корпоративному сегменті. Це 

означає, що пристрій маніпулює великим потоком даних, компрометація яких 

може заподіяти серйозної шкоди. Тому питання про інформаційну безпеку 

мобільних пристроїв під управлінням ios є одним з найбільш перспективних 

напрямків у сфері кібербезпеки. 

https://le-vpn.com/ru/spoofing-attacks-personal-data-protection/
https://le-vpn.com/ru/spoofing-attacks-personal-data-protection/
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Принцип безпеки закладений в саму основу iOS. Оскільки будь-які дані 

користувача мають найвищий пріоритет, Apple постаралися спроектувати 

операційну систему так, щоб надати найвищий рівень безпеки для користувача 

інформації. В iPhone, iPad і iPod touch діє кілька рівнів безпеки. Низькорівневі 

апаратні функції захищають пристрій від шкідливого ПО, коли як високорівневі 

функції iOS забезпечують безпечний доступ до призначених для користувача 

даних і корпоративної інформації, а також запобігають несанкціонованому 

використанню пристрою. Завдяки тісному взаємозв'язку програмного і 

апаратного забезпечення в пристроях під управлінням iOS, кожен крок, 

починаючи від навантаження системи і закінчуючи установкою додатків, 

аналізується з точки зору безпеки та ефективності використання ресурсів. 

Цілісність системи безпеки безпосередньо залежить від цілісності і надійності 

ядра iOS - XNU. 

Кожен крок завантаження містить компоненти, які мають цифровий 

підпис Apple [2]. При включенні пристрою процесор негайно починає 

виконувати код з read-only пам'яті, так званої BootROM. Код зашивається в чіп 

ще при виробництві, тому до коду є беззастережне довір'я. BootROM також 

містить сертифікат кореневого центру сертифікації Apple. C допомогою 

сертифіката BootROM перевіряє цифровий підпис низкорівневого 

завантажувача (Low-Level Bootloader - LLB). LLB потім перевіряє підпис і 

запускає наступний завантажувач - iBoot. І, нарешті, iBoot перевіряє і запускає 

ядро. 

Ланцюжок довіреної завантаження виконує дві функції. По-перше, вона 

гарантує, що низькорівневе ПЗ не піддалося ніяким несанкціонованим змінам; і 

по-друге, дозволяє iOS завантажуватися тільки на пристроях Apple. 

Якщо якомусь кроці в процесі не вдається перевірити чи запустити 

наступний крок, то завантаження припиняється, пристрій входить в режим 

відновлення (recovery mode) і на екрані відображається напис "Connect to 

iTunes". Якщо ж збій відбувається вже на першому кроці, тобто якщо BootROM 

не вдалося перевірити і завантажити LLB, то пристрій входить в режим DFU 

(Device Firmware Upgrade - оновлення прошивки пристрою). В обох випадках 

необхідно підключити пристрій до iTunes і повернутися до заводських 

налаштувань. Apple періодично випускає оновлення безпеки, про які 

повідомляє користувача на самому пристрої або через iTunes. 

Тепер уявімо собі таку ситуацію: порушник отримав доступ до пристрою 

і хоче знизити версію системи, щоб використовувати уразливості, які 

виправлені в новій версії. Для запобігання подібних ситуацій, в iOS існує 

механізм персоналізації системного ПО (System Software Personalization). 
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Оновлення iOS можна встановити або за допомогою iTunes, або "по-

повітрю" (через Wi-Fi). У першому випадку скачується і встановлюється повна 

копія iOS. При оновленні по Wi-Fi скачується лише необхідні "дельта-файли". 

Під час інсталяції або поновлення iOS iTunes або сам пристрій (в разі 

поновлення по Wi-Fi) підключається до сервера оновлення Apple (gs.apple.com) 

і посилає наступну інформацію: 

- Список криптографічних параметрів кожного оновлення; 

- Випадкове число; 

- Унікальний ідентифікатор пристрою (ECID). 

Отримавши дані від клієнта, сервер перевіряє, чи можлива установка 

такої версії поновлення на пристрій користувача. Якщо установка можлива, то 

сервер додає до параметрів ECID (саме ECID "персоналізує" пристрій), 

підписує їх (параметри і ECID) і відправляє назад користувачеві. Тільки після 

успішної перевірки користувач може продовжити установку. 

Як уже згадувалося вище, BootROM містить сертифікат кореневого 

центру сертифікації Apple, тому ланцюжок довіреної завантаження зможе 

перевірити електронний підпис сервера оновлень. 

Механізм персоналізації також гарантує, що не вдасться скопіювати стару 

версію iOS з одного пристрою на інший. Завдяки випадковому числу, 

порушник не зможе зберегти відповідь сервера, щоб в майбутньому 

використовувати його для зниження версії системи (атака повтором). 

Проте, способи зниження версії системи існують. Але і тут є одна умова: 

для успішного зниження версії необхідно мати збережений SHSH-сертифікат 

прошивки тієї версії, на яку ви збираєтеся знижувати систему. SHSH-

сертифікат - це унікальний цифровий підпис прошивки. SHSH-сертифікат для 

кожної версії прошивки відрізняється, саме тому, не маючи SHSH-сертифікат 

старої прошивки, знизити версію системи не вийде. Крім того, необхідно 

внести зміни в файл hosts. Це робиться для того, щоб iTunes взаємодіяв ні з 

сервером Apple, а з підробленим сервером, який завжди дозволяє установку 

старої прошивки. 

Після завантаження iOS стежить за тим, яке призначене для користувача 

пропозицію може бути запущено, а який ні. Щоб переконатися у тому, що всі 

додатки надійшли з перевіреного джерела, і що в них не було внесено жодних 

змін, iOS вимагає, щоб кожен виконуваний код був підписаний. Додатки, що 

поставляються разом з пристроєм (наприклад, Mail або Safari), підписуються 

самой Apple. Обов'язкове підписання коду розширює рамки дії принципу 

довіри з рівня операційної системи на рівень додатків і перешкоджає 

виконанню шкідливого коду. 
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Для публікації своїх додатків сторонні розробники повинні 

зареєструватися в Apple і приєднатися до програми iOS Developer Program. 

Перед випуском сертифіката Apple перевіряє особистість кожного розробника. 

Сертифікат дає розробникам можливість підписувати додатки і розміщувати їх 

в Apple Store. Додаток також перевіряється Apple на предмет нормального 

функціонування, можливих багів тощо. 

Отже, система інформаційної безпеки iPhone складається зі складного 

комплексу апаратних та програмних засобів, який здатний виконати поставлені 

йому завдання і тому ймовірність компрометації чутливої інформації 

малоймовірна. Проте, навіть на найбільш захищеній операційній системі, рано 

чи пізно, знайдуться уразливості і помилки, які будуть усунені розробником. 

Так що необхідно стежити за своєчасним оновленням системи.  
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Методи захисту системних метрик при використанні протоколу  SNMP 

Березнюк  А. В., Макаренко А. О. 

 
Анотація: Дослідження полягає у виборі оптимального рішення для централізованого 

управління та моніторингу програмних та апаратних у локальній мережі. Проведено загальний 

аналіз програмних та апаратних засобів централізованого управління мережними пристроями 

за збору інформації про стан систем. Здійснений детальний аналіз методів з урахуванням 

недоліків у безпеці. Також  на основі проведеної роботи був змодельований стенд для перевірки   

практичної цінності даного рішення. 

 

Загальновизнаним є факт швидкого масштабування мереж компаній 

середнього розміру, а особливо той факт, що необхідно збільшувати кількість 

кінцевих користувачі в уже наявній мережі в досить короткі терміни. При 

цьому також не можна забувати про безпеку та здатність адмініструвати таку 

мережу [1]. Cтатистичні дані про пікові навантаження, тип трафіку, спроби 

внутрішніх та зовнішніх атак необхідні для вчасного збільшення потужності 

мережі. Задачі, розв'язувані в даній області, розбиваються на дві групи: 

контроль за роботою мережного устаткування й управління функціонуванням 

мережі в цілому. У першому випадку мова йде про моніторинг окремих 

мережевих пристроїв (концентраторів, комутаторів, маршрутизаторів, серверів 

доступу й ін.), настроюванню і зміні їх конфігурації, усуненні виникаючих 

збоїв. Ця група задач отримала назву реактивного адміністрування (reactive 

management). Друга група націлена на моніторинг мережевого трафіка, 

виявлення тенденцій його зміни й аналіз подій із метою реалізації схем 

приоритизації для забезпечення максимальної пропускної спроможності 

(proactive management). Сюди ж відноситься задача внесення змін у 

https://3dnews.ru/991747
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конфігурацію мережі, управління IP-адресами користувачів, фільтрація пакетів 

в цілях забезпечення інформаційної безпеки тощо. 

Потреба в контролі за мережею в цілому з однієї керуючої станції стала 

причиною появи різних архітектур платформ і додатків адміністрування. 

Найбільше поширення серед них набула двохрівнева розподілена архітектура 

“менеджер–агенти”. Програма-менеджер функціонує на керуючій консолі, 

постійно взаємодіє з модулями-агентами, що запускаються в окремих 

пристроях мережі. На агенти в такій схемі покладаються функції збору 

локальних даних про параметри роботи контрольованого ресурсу, внесення 

змін у його конфігурацію по запиті від менеджера, надання останньому 

адміністративної інформації. 

Необхідність контролювати роботу різноманітного устаткування в 

гетерогенному середовищі зажадала уніфікації основних керуючих процедур. 

Згадана схема «менеджер - агенти» знайшла вираження в протоколі Simple 

Network Management Protocol (SNMP), що швидко став базовим протоколом 

мережевого адміністрування [2, 3]. 

Системне адміністрування тісно пов’язане з одного боку, з теорією 

управління, сучасними інформаційними системами та технологіями, та з 

конкретними практичними підходами, з іншого. Спираючись на поєднання цих 

аспектів ми можемо говорити про майже будь-яку мережу як про цілісний 

організм. Цим зумовлений вибір теоретичних методів дослідження, таких як 

вивчення й аналіз відповідної наукової літератури, єдність аналізу та синтезу, 

індукції та дедукції, а також практичних, а саме вивчення та практична 

апробація у конкретних виробничих умовах найбільш відповідного 

програмного забезпечення. 
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SECURITY OPERATIONS CENTER 

Андрущенко Катерина Юріївна 

Кібератаки постійно вдосконалюються, а тому необхідний ефективний інструмент, щоб їм 

протидіяти. Security Operations Center (SOC) стають все більш популярними серед представників 

різних секторів економіки. Сьогодні питаннями побудови SOC цікавляться усі великі компанії. Такий 

інтерес викликаний перш за все постійно удосконалюваними атаками і потребою в сучасному 

інструменті протидії їм. Дійсно, SOC є одним з ключових компонентів підрозділу інформаційної 

безпеки будь-якої масштабної організації. В першу чергу він націлений на моніторинг, детектування і 

оперативну реакцію на інциденти, і, як наслідок, на скорочення шкоди і фінансових втрат, до яких 

той чи інший інцидент може призвести. 

При побудові SOC важливо пам'ятати кілька моментів. Security Operation 

Center - це не тільки технічні засоби. Це команда, завдання якої виявляти, 

аналізувати, реагувати, повідомляти про виникнення і запобігати інцидентам 

інформаційної безпеки. Ще один важливий компонент SOC - це процеси, 

оскільки мається на увазі взаємодію між співробітниками підрозділу, 

відповідального за моніторинг і реагування на інциденти, а також між різними 

підрозділами. Від того, наскільки якісно побудовані ці процеси, буде залежати 

ефективність роботи SOC. Технічні засоби є лише інструментами, які 

дозволяють автоматизувати частину процесів, які функціонують в SOC.  

Таким чином, формула ідеального SOC виглядає так: SOC = Персонал + 

Процеси + Технічні інструменти [1]. 

Традиційно під поняттям Security Operation Center (SOC) розуміється 

якась система, побудована на базі продуктів класу SIEM (Security Information 

and Event Management), призначених для збору і зберігання лог-файлів 

пристроїв і додатків з метою їх подальшого аналізу і виявлення інцидентів. 

Зараз SOC на основі SIEM-продуктів допомагає компаніям вирішувати 

ряд ключових завдань: 

- збирати і зберігати лог-файли в єдиному централізованому сховищі; 

- надавати спеціалізовані звіти аудиторів для відповідності вимогам 

законодавства і галузевим стандартам; 

- визначити рівень мережевої активності організації, перевищення якої 

може свідчити про різного роду атаках; 

- виконувати кореляцію подій між різними джерелами [2]. 

Однак у числі інструментів в SOC необхідні не тільки SIEM. Найбільша 

кількість даних збирається в розділі, пов'язаному з адмініструванням журналів. 

Там збирається вся інформація, доступ до якої для аналізу повинен бути 

відкритий для ІТ-фахівців. Там можна знайти історію компрометації, яка, 
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можливо, сталася півроку або рік тому, а за останні кілька місяців ці дані 

повинні бути в активному доступі [3]. 

Необхідно налаштувати систему так, щоб було менше позитивних 

фальшивих спрацьовувань. Загрози можуть виходити з мережі Wi-Fi або 

якихось точок доступу. Що стосується мережі, тут можуть виявитися люди, які 

зловживають бездротовим доступом, які встановлюють якісь віртуальні сервіси 

на комп'ютерах і забувають потім їх видалити. Необхідно управління 

уразливостями і оновленнями. Повинні бути встановлені системи IDS / IPS. Це 

перші сенсори, які дають інформацію про мережу. Якщо виявлений 

скомпрометований вузол, потрібно відключити від нього всіх користувачів до 

вирішення проблеми [3]. 

Таким чином, SOC в сучасному розумінні - це набір функцій для 

забезпечення реальної безпеки організації. Весь процес повинен бути 

побудований таким чином, щоб замовник отримав повний супровід з моменту 

виявлення ІБ-інциденту і до завершення роботи по усуненню наслідків 

вищевказаного в майбутньому, в тому числі по автоматизації її виявлення [4]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Голіненко А.О. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

В сучасності інформація виступає як один з першорядних ресурсів, 

значення якого не менше, ніж значення матеріальних, сировинних і інших 

ресурсів. Використання останніх в значній мірі залежить саме від стану і 

використання інформації. На відміну від більшості ресурсів, які здатні 

виснажуватися, інформаційний потенціал може бути використаний 

багаторазово як колективами, так і індивідуальними працівниками. При цьому 

він постійно збільшується і збагачується. 

Інформація – це основа управління підприємством, сполучна ланка всіх 

управлінських процесів: планування, реалізації, координування, оцінки, 

контролю, коригування тощо. У будь-якій організації циркулює величезний 

масив інформації. Саме тому інциденти інформаційної безпеки з кожним роком 

стають все більш критичними. 

На період 2017 року за даними аналітичних центрів Cisco Cybersecurity 

Report  і InfoWatch було зареєстровано 1556 випадків витоку конфіденційної 

інформації. В результаті витоків було скомпрометовано більш ніж 3,1 млрд. 

записів персональних даних. 
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Число витоків інформації і обсяг персональних даних, скомпрометованих 

в результаті витоків 2012-2017 рр 

Важливою складовою загальної стратегії забезпечення ІБ підприємства є 

структурований підхід до управління інцидентами інформаційної безпеки, в 

тому числі до управління інцидентами кібербезпеки. 

Метою такого підходу є побудова системи управління інцидентами ІБ, в 

рамках якої реалізується система управління інцидентами кібербезпеки. 

Система управління інцидентами ІБ та кібербезпеки, незалежно від 

характеристик та виду діяльності підприємства, повинна забезпечувати 

наступне:  

• події ІБ повинні бути виявлені і ефективно оброблені, зокрема визначені 

такими, що належать або не належать до інцидентів ІБ;  

• ідентифіковані інциденти мають бути оцінені, і реагування на них 

повинно бути здійснено найбільш доцільним і результативним методом;  

• негативний вплив інцидентів ІБ на підприємство і її бізнес-операції 

необхідно мінімізувати відповідними захисними заходами, які є частиною 

процесу реагування на інцидент;  

• всі інциденти повинні бути проаналізовані з метою уникнення їх у 

майбутньому.  

Це збільшить шанси запобігання інцидентів ІБ в майбутньому, 

покращення застосування захисних заходів, покращення системи управління 

інцидентами ІБ. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТА КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

к.т.н. Міхєєв Ю. І.,  

Павленко М. М. 

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 

 

У сучасній геополітиці під національними інтересами розуміють 

стратегічно важливі цілі, які ставить перед собою кожна держава, і засоби, за 

допомогою яких вона їх досягає [1]. Однією з пріоритетних серед таких цілей є 

забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки держави, що пов’язано із 

процесами глобалізації, швидким розвитком інформаційних технологій та 

низкою інших факторів.  

Комп’ютеризація економічної, військової, соціальної та інших сфер 

породжує такі нові виклики та загрози для силових та спеціальних структур 

держави: для Служби безпеки України – проблему боротьби з кібертероризмом; 

для Міністерства внутрішніх справ України – проблему боротьби з 

кіберзлочинністю; для Міністерства оборони України – проблему забезпечення 

кібероборони держави; для Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України – проблему кіберзахисту державних інформаційних 

ресурсів тощо. Таким чином, кожна силова або спеціальна структура держави 

постала перед фактом: противник (кібертерорист, кіберзлочинець тощо) 

застосовує нові гібридні форми для досягнення своїх цілей, при цьому для 

досягнення максимального ефекту, вкладає в них новий зміст – діє 

асиметрично. Отже, проблема забезпечення кібербезпеки держави на сьогодні є 

актуальною [2]. 

Якщо виходити з того, що кібербезпека (у вузькому сенсі цього слова) – це 

стан захищеності процесів управління в кіберпросторі від явних та потенційних 

кіберзагроз, за якого забезпечується сталий розвиток суспільства, держави та 

особистості, то в умовах гібридної війни, незалежно від сфери її ведення, під 

кібернетичними діями слід розуміють дії, які спрямовані на об’єкти та суб’єкти 

кіберпростору (соціум, технічні та соціотехнічні системи), у вигляді 

різноманітних деструктивних впливів, наприклад кібератак, реалізація яких 

призводить до контрольованого управління згаданими об’єктами та 

суб’єктами [3]. 

На сьогодні, як відомо, в державі відбувається становлення національної 

системи кібербезпеки. Одним з документів, що визначають національну 

безпеку України є Стратегія кібербезпеки України - документ довгострокового 

планування, що визначає загрози кібербезпеці України, пріоритети та напрями 

забезпечення кібербезпеки України з метою створення умов для безпечного 

функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, 

суспільства і держави. 
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Аналіз результатів моніторингу інформаційного простору свідчить про те, 

що основною цільовою аудиторією для інформаційного та кібернетичного 

впливу РФ проти України виступають: 

– політичне керівництво та населення України на підконтрольних 

територіях; 

– керівництво та особовий склад ЗС України; 

– населення та військові формування на окупованих територіях; 

– населення РФ; 

– міжнародна спільнота. 

Для запобігання виникненню зазначених загроз з боку РФ необхідно 

розвивати систему протидії загрозам національній безпеці та національним 

інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов, 

зазначених у Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 

14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”. 

Перспективним напрямом подальших наукових досліджень може бути 

завдання з удосконалення заходів протидії зовнішнім інформаційним загрозам 

України з огляду на концепції забезпечення національної безпеки провідних 

держав світу. 
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Анотація 
Ця робота стосується актуальної проблеми нашого часу, це як захистити інформацію. Тому 

що технології з кожною хвилиною швидко розвиваються і потрібно створювати нові системи 

технічного захисту інформації. 

Текст надає ціну інформацію людям, які  хочуть в основному зрозуміти загальної стратегії 

захисту інформації. 

Варто зазначити, що в роботі перераховані терміни інформаційної, телекомунікаційної та 

інтегрованої системи. 

 

Стрімкий розвиток сучасної електронної техніки та інформаційних 

технологій дає можливість створювати все більш сучасні пристрої 
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несанкціонованого отримання інформації. Один із прикладів це вбудований 

пристрій,  який потай встановлений на об’єкті інформаційної діяльності є 

технічним засобом негласного отримання інформації, який створює загрозу її 

витоку. Вбудовані пристрої вмонтовуються в різні пристрої, які забезпечують 

роботу комп'ютерних систем та мереж і становлять більшу загрозу з боку 

хакерів, ніж загроза комп'ютерних вірусів. За допомогою цих пристроїв 

збирається інформація, використання якої може призвести до банкрутства 

банків, компаній, приватних осіб та створити дестабілізацію в суспільстві або в 

країні. Щоб виявити та знайти такі небезпечні пристрої, необхідно володіти 

великою кількістю компетенцій. 

У НД ТЗІ подано терміни та визначення згідно із ДСТУ 3396.2, ДСТУ 

2226, НД ТЗІ 1.1-003. 

Під інформаційно-телекомунікаційною системою в цьому НД ТЗІ 

розуміється будь-яка система, яка відповідає одному з трьох наведених ниже 

видів автоматизованих систем [1, с. 4]. 

Терміни вживаються у такому значенні: [1, с. 4] 

Інформаційна система – організаційно-технічна система, що реалізує 

технологію обробки інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки 

та програмного забезпечення;  

Телекомунікаційна система – організаційно-технічна система, що 

реалізує технологію інформаційного обміну за допомогою технічних і 

програмних засобів шляхом передавання та приймання інформації у вигляді 

сигналів, знаків, звуків, зображень чи іншим чином; 

Інтегрована система - сукупність двох або кількох взаємопов’язаних 

інформаційних та (або) телекомунікаційних систем, в якій функціонування 

однієї (кількох) з них залежить від результатів функціонування іншої (інших) 

таким чином, що цю сукупність у процесі взаємодії можна розглядати як єдину 

систему.  

Концепція технічного захисту інформації визначає основи державної 

політики у сфері захисту інформації інженерно-технічними заходами. 

Технічний захист інформації в Україні – це діяльність, що спрямована на 

забезпечення інженерно-технічними заходами порядку доступу, цілісності та 

доступності (унеможливлення блокування) інформації з обмеженим доступом, 

а також цілісності та доступності відкритої інформації, важливої для особи, 

суспільства і держави. Концепція технічного захисту інформації також визначає 

загрози безпеці інформації, стан її технічного захисту та систему технічного 

захисту інформації як сукупність суб’єктів, об’єднаних цілями та певними 

завданнями. У Концепції технічного захисту інформації зазначені принципи 

формування і проведення державної політики у цій сфері, описані основні 

функції організаційних структур.  

Конкретні завдання у сфері захисту інформації, що розробляються на 

рівні певної організації, системи публічного управління чи держави в цілому, 

мають підпорядковуватися заздалегідь визначеній стратегії у цій сфері. 

Стратегія захисту інформації є основою для побудови комплексу заходів щодо 
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інформаційної безпеки. Суть організації стратегії захисту інформації 

визначається як пошук оптимального компромісу між необхідністю 

використання конкретних засобів захисту і наявними ресурсами для реалізації 

цього захисту. У стратегії захисту інформації визначаються мета, критерії, 

принцип і процедури, необхідні для побудови надійної системи. Таким чином, 

важливою особливістю загальної стратегії захисту інформації є проектування 

системи інформаційної безпеки, де визначаються напрями: визначення мети та 

задач захисту інформації, цільової установки об’єктів та суб’єктів захисту 

інформації; визначення загроз інформаційної безпеки; визначення рівнів 

протидії загрозам та побудова політики інформаційної безпеки [2, с. 476]. 
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 Анотація. У сучасному інформаційному суспільстві, комп'ютерні злочини з кожним днем 

дають про себе знати все більше і більше, тому захист держави і суспільства від них набуває 

першочергового значення. Однією з основних причин витоку інформації є недостатня освіченість в 

області інформаційної безпеки. Тільки наявність певних знань в області інформаційної безпеки може 

запобігти збільшенню кількості інцидентів і помилок, забезпечити ефективне застосування заходів 

захисту інформації, вчасно виявити та попередити злочини. 

 

 У сучасному світі інформація є стратегічним ресурсом, одним із основних 

багатств економічно розвиненої держави. Інформація – це основа безпечного  

та  раціонального розвитку сучасного інформаційного суспільства. Водночас,  

інформація  може  слугувати  зброєю, яка  впливає  на  світогляд  людини,  

населення, формує негативне ставлення до певних явищ,  до  держави  та  

суспільства в цілому, викривляє факти та події, що впливає на якість та 

ефективність  сучасних  реформ  у суспільстві тощо [3, с.6]. 

 Інформатизація усіх сфер діяльності суспільства викликала крім 

безперечних переваг і низку істотних проблем. Однією з них стала необхідність 

захисту інформації. Адже в умовах постійно зростаючої інформаційної 

залежності усіх сфер діяльності суспільства першочергового значення 

набувають надійність і безвідмовність інформаційно-комунікаційних 

технологій, збереження якості інформації, якою користуються члени 

інформаційного суспільства. На  сьогодні  інформаційна  безпека  відіграє одну 
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з ключових ролей у забезпеченні життєво  важливих  інтересів  країни  та  

суспільства. 

 Під інформаційною безпекою розуміється комплекс організаційних і 

технічних заходів, які приймаються для забезпечення захисту, цілісності, 

доступності та керованості масивів інформації. 

 Одними із складових структурних елементів інформаційної безпеки на 

міжнародному і державному рівні є: захист відомостей, що містять державну чи 

комерційну таємницю; захист серверів державних установ; захист безпеки 

даних як набір апаратних і програмних засобів, які забезпечують збереження 

інформації від неавторизованого доступу, ускладнення доступу, руйнування і 

перепрограмування. Захист усіх складових вимагає розробки методичного 

апарату і створення власної інфраструктури. Завдання забезпечення 

інформаційної безпеки ускладнюються тим, що інформаційний простір не має 

меж. Особливості роботи мережі Інтернет і можливості бездротового зв'язку 

створюють передумови для безконтрольного та безперешкодного переносу 

через рубежі держав величезних масивів даних, часто містять відомості, обіг 

яких в світі або в окремих країнах заборонений або обмежений. 

 Проблема комп'ютерної злочинності у всіх країнах світу, незалежно від їх 

географічного положення, викликає необхідність залучення все більшої уваги і 

сил громадськості для організації боротьби даним видом злочинів. 

 За оцінкою американського Центру стратегічних і міжнародних 

досліджень, щорічний збиток від злочинів, пов'язаних з розкраданням 

комп'ютерної інформації, по всьому світу перевищує 440 мільярдів доларів. 

 Інформації корпорацій, банків і урядових організацій загрожують не тільки 

хакери. Серед загроз безпеки: системні збої, що виникають з різних причин, в 

тому числі через випадкові помилки або впровадження невірного коду в 

програмне забезпечення; технічні несправності апаратних засобів, викликані 

збоями в системі електропостачання, в тому числі навмисними диверсіями, 

конструктивними проблемами або діями користувачів; віруси, які постійно 

удосконалюються і модифікуються, зокрема, на початку 2017 року від вірусів-

шифрувальників NotPetya і WannaCry постраждали багато великих 

міжнародних компаній і державних установ, число жертв тільки WannaCry 

перевищила 200 тисяч в 150 країнах; діяльність співробітників, спрямована на 

руйнування систем безпеки, саботаж; впровадження в мережу неавторизованих 

користувачів, які можуть перепрограмувати комп'ютери або викрасти важливі 

відомості; розкрадання даних будь-якими способами, включаючи крадіжку 

фізичних носіїв інформації, з різними цілями. 

 Інші інструменти здійснення атак на державні, корпоративні та особисті 

пристрої включають: Ransomware, або програми-вимагачі. При запуску 

програми комп'ютер або мобільний пристрій втрачають працездатність з різних 

причин. Для повернення працездатності необхідно заплатити хакерському 

угрупованню. Особливість атак за допомогою програм-вимагачів «нової хвилі» 

в тому, що зловмисники вимагають викуп в криптовалюті, оборот якої 

знаходиться в тіньовий зоні, і відстежити одержувача якої вкрай важко; 
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Фальшивий антивірус. Версія програм-троянів. Користувач добровільно 

встановлює шкідливе програмне забезпечення на комп'ютер, яке в подальшому 

або блокує роботу ПК, або допомагає проникнути в систему іншим вірусам; 

Madware-програми націлені на пошкодження програмного забезпечення 

мобільних пристроїв;  Кібербулінг, або використання інформаційних атак для 

впливу на психологію жертв. 

За оцінками експертів, терористи вже сьогодні здатні використовувати такі 

засоби електронного впливу, як, наприклад, високопотужна мікрохвильова 

зброя, застосування якої буде найбільш ефективним проти критичних 

інформаційних інфраструктур [4]. 

 З огляду на це, однією з найголовніших проблем розвитку інформаційного 

суспільства стає забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і 

держави. Щоб успішно протистояти потоку викликів і загроз, кожному члену 

інформаційного суспільства необхідно володіти певним мінімумом знань, 

відповідною інформаційною культурою і бути готовим до активної боротьби за 

чистоту інформаційно-комунікаційних технологій від різного роду 

кібершахраїв та кіберзлочинців. 

 Як слушно зазначає А. Біденко, інформаційна сфера є ключовою та 

найбільш вразливою сферою з точки зору можливостей здійснення ворожих 

дій, адже у поширенні інформації відсутні кордони, а новітні технології 

дозволяють кінцевому користувачу отримати інформацію в будь-який час та в 

будь-якому місці [1, с.6]. Тому Україна продовжує вживати рішучих дій на 

напрямі протидії сьогоденним загрозам і формування національної системи 

інформаційної безпеки. Зокрема, у лютому 2017 року Президентом України 

підписано Указ «Про Доктрину інформаційної безпеки України» [2], яким 

визначено актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці 

України в інформаційній сфері, пріоритети державної політики, а також 

механізми реалізації. 
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Кібербезпека та кіберзлочин в Україні 

Літвінчук Ірина Сергіївна 

Науковий співробітник  

Військової частини А 1906 

м. Київ 

Кібербезпека - захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та 

держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток 

інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у 

кіберпросторі. 

Кіберзлочин (комп’ютерний злочин) - суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі 

та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну 

відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України [1].  

Ці два поняття є нероздільні у сьогоденні, не лише для України, а й світу. Нажаль, з кожним 

роком злочинність досягає нових рівнів і шляхи її подолання не завжди встигають за таким 

«прогресом». 

 В Україні, у системі забезпечення кібербезпеки держави, задіяно низку 

військових і правоохоронних органів:  

1. Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації;  

2. Службу безпеки України;  

3. Міністерство внутрішніх справ;  

4. Міністерство оборони України (та його спеціальні підрозділи, 

зокрема - Головне управління розвідки);  

5. Службу зовнішньої розвідки. 

Водночас їх діяльність, а також матеріально-технічне забезпечення не 

завжди забезпечуються відповідним чином, значна частина матеріально-

технічної бази не завжди оновлюється вчасно [2]. 

Хоча в державі і зростає число відомств, які стали на шляху боротьби з 

кіберзлочинами, однак регуляторна, правова база не є досконалою та повною. 

Виділяються основні, що лише описують загальні правила, однак ще не 

створено документ, який би описував конкретні кіберзлочини в Україні саме у 

кіберпросторі, що значно б полегшило завдання в утворенні політики 

кібербезпеки. Виділяються головні статті Кримінального кодексу України, за 

якими всього лиш розслідуються кіберзлочини в Україні: 

- ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав»; 

- ст. 190 «Шахрайство»; 

- ст. 361 «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 

мереж чи мереж електрозв'язку»; 
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- ст. 361-1 «Створення з метою використання, розповсюдження або 

збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження 

або збут»; 

- ст. 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з 

обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерів), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації»; 

- ст. 362 «Викрадання, привласнення, вимагання комп'ютерної 

інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання 

службовим становищем»; 

- ст. 363 «Порушення правил експлуатації автоматизованих 

електронно-обчислювальних систем»; 

- ст. 3631 «Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку» 

[3]. 

Наразі можна виділити загальні описи способів досягнення хакерами 

своїх злочинних цілей, користуючись вразливістю кібербезпеки:  

Фішинг – один з видів інтернет-шахрайства, коли «жертві» надсилаються 

повідомлення від імені довірчих компаній або організацій, однак насправді 

вони не є справжніми. Мета фішингу – отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів (конфігураційних чи банківських даних). Зазвичай 

використовується метод проведення масових розсилок електронних 

повідомлень, які містять посилання на фейкові сайти, які важко зовні 

відрізнити від справжніх. Фішинг є одним з найпоширеніших видів кібератак. 

Вірус – це програма, яка встановлюється без відома та проти волі 

користувача на його комп'ютер або інший пристрій. Наприклад: веб-сторінки та 

поштові вкладення можуть використовуватися для безпосереднього запуску 

вірусу в систему. Часто вірус буває вбудований у завантажену з інтернету 

програму.  

Соціальна інженерія – це підхід до злому, який не залежить від 

технологій і полягає у застосуванні шахраями тактики, завдяки якій вони 

переконують «жертву» розкрити конфіденційну інформацію. Тактики можуть 

бути різними: від видавання себе за співробітника банку, знайомого або 

товариша до різноманітних погроз. 

«Шкідливе» програмне забезпечення – до таких програм належать так 

звані «трояни», програми-шпигуни чи рекламне програмне забезпечення. 

Достатньо часто вони встановлюються разом з іншою, корисною програмою, 

яку вирішила завантажити «жертва». Такі програми можуть таємно записувати 
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всі натискання на клавіші, сканувати файли на жорсткому диску і читати 

cookie-файли браузера. 

Злом – це умисна дія, спрямована на несанкціоноване проникнення у 

програмне забезпечення або систему шляхом обходу механізму безпеки, з 

метою отримання несанкціонованого доступу до певного програмного 

забезпечення або системи [3]. 

Зі зростанням кількості кібератак націлених на організації, підприємства 

чи окрему особу порушуються недоторканність приватного життя та 

конфіденційність особистих даних, які в свою чергу несуть значні фінансові 

втрати. 

Тому в умовах відкритості та доступності кіберпростору і проникнення 

цифрових технологій в усі сфери життя, питання кібербезпеки без 

перебільшення стало питанням номер один для України та світу. Це ж питання 

є запорукою стабільного функціонування держави, спокою і комфорту кожного 

громадянина. 

Для продовження розвитку кібербезпеки в Україні є найкращий варіант - 

об’єднання зусиль фахівців та підприємств, які є фаховими в галузі 

забезпечення інформаційної та кібербезпеки для створення максимально 

захищеної держави від кіберзлочинів. Цей заклик визначено також і в Стратегії 

кібербезпеки України.  

Створивши єдиний механізм взаємодії з обміну інформацією про 

кіберзлочини, та що є важливим – шляхи подолання, дозволить координувати 

діяльність усіх суб'єктів кібербезпеки не лише в окремих галузях, а й на рівні 

усієї держави. А закріплення на законодавчому рівні стандартів послуг із 

кібербезпеки і обов'язковість їх надання (так звані єдині базові стандарти), 

допоможуть швидко скоригувати та напрацювати загальнодержавну систему 

кібербезпеки. 

Важливо пам’ятати і про транскордонний характер кіберзлочинності, 

який обумовлює важливість розвитку міждержавної співпраці у сфері 

кібербезпеки, тому створені в середині держави організації з забезпечення 

кібербезпеки повинні взаємодіяти з аналогічними організаціями країн-

партнерів [4]. 

Висновок: Отже, проаналізувавши все вище сказане, можна зробити 

висновок, що явище кіберзлочину має досить велику суспільну небезпечність. 

про це говорять такі фактори як: стрімке їх зростання досить складні способи 

захисту, і, часто, неможливість застосування найпростіших з них пересічним 

громадянином через низьку освіченість в даній сфері тощо. Але при цьому є 

способи підвищити кібербезпеки, як країни в цілому, так і кожної конкретної 

людини.  

По-перше є необхідність у приділенні уваги державою до підготовки 

більшої кількості кваліфікованих спеціалістів у сфері кібербезпеки та 
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підвищення кваліфікації вже існуючим. По-друге - об’єднання зусиль 

державного та приватного сектору, що спеціалізується на забезпеченні 

інформаційної та кібербезпеки, у боротьбі з кіберзлочинами. По-третє - 

приділення більшої уваги законодавчій та регуляторній базі, де є чітке 

визначення усім можливим (на даний час) кіберзлочинам, що дасть можливість 

ефективніше боротися з ними. 
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SECURITY OPERATIONS CENTER: FIRST STEPS TO GOOD PERFORMANCE 
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World is facing with millions of cyberthreats everyday. Hackers and APTs are able to perform attacks such 

as Wannacry and Petya which led to collapse of work of whole corporation or even a country. Old security 

approaches don’t work anymore and situation requires us to find new effective ways to protect against such 

complex threats. The concept of Security Operations Centers is the effective and proactive approach  for any 

company to provide itself with a high level security awareness and incident response.  

The beginning  

There is no SOC that doesn’t have a SIEM in their infrastructure. It is key tool that is 

used to collect and process data that might be important for you to figure out what is 

a threat and what is not. After getting a SIEM and after the installation, primary 

integration and entry-level learning – this is where starts the job of SOC.  

First things first, very important thing is knowledge of company’s IT infrastructure. 

Even before getting a SIEM, it is need to assess system and network facilities, their 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-06/kyber_bezpeka-aab17.pdf
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behavior, kinds of connections between them, what kind of logs do they store, how 

critical they are and who is the vendor of each system, what kind of users work in 

your company and what kind of rights and access they need according to their 

responsibilities and tasks – and this is the minimum. Having a vulnerability scanner 

company will have the real understanding how vulnerable it is, can assess risks and 

further, having a SIEM, will have an opportunity to monitor critical assets. 

Next thing to do is learning of SIEM capabilities:  Learn the functionality, understand 

all components in console and what benefits it can give. It is very important to start to 

monitor the events in infrastructure right away and perform analytics on events to 

define possible incidents. Build own use cases – that includes creating rules and 

making informative and useful dashboards. Connect more and more systems for 

having better visibility. Using vulnerability scanner it is possible to define 

vulnerabilities and weaknesses, mitigate them and monitor all these processes. 

In most of the cases, people that work on IT infrastructure and security operators are 

not the same, they usually have different tasks. IT guys work on availability of 

services, their usability and, in most of the cases, they don’t really care about security 

and sometimes don’t make enough efforts on ensuring of such essential components 

as confidentiality and integrity. It is really need to establish a close contact, system 

and network administrators and Service desk have to understand what is strategy of 

SOC, how to help each other and what are the benefits of working together. Also 

management or CIO really need to be involved in these processes. 

What is also matters are documentation and community. When you looking for some 

solution and you haven’t find it in manuals just try read them twice, triple or as many 

as you need to find it – sometimes the answer is on a surface. And community really 

might had the same questions as you and could have already found a solution. 

Vulnerability Management processes are really important, this is one of the main 

thing in SOC. Scanning of internal and external resources, making of reports and 

mitigation of vulnerable sides of infrastructure, also operators should be aware of that 

these processes won’t be possible without help of your IT. Also what is really useful 

– push scan logs to the SIEM – that will show you all important info on a single 

console and gives ability to create use cases according to gathered information. 

Constantly perform connection of new sources to gain more visibility. SOC 

administrator need to spend time with documentation, browsing community website, 

reading more info about systems that before connecting. They also got to test 

connectors before using them in production. Administrators will probably spend 

some time on connecting some things and looking for solutions ho to perform their 

tasks – this is normal process.     

This is one of the most important thing. If you willing to be effective SOC and to 

evolve fast your operators got to spend a lot of time learning, and discovering more 

and more information and share it among each other. They need to know about trends 

and be informed about news in cybersecurity world, last attacks and best practices. 
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“Pre-SOC” stage 

Since all previous stage goals had been gained and all needed processes had been 

established, it is always important to move further and set up new objectives, fix the 

lack of visibility and make more use cases. 

It is useful to conduct an internal audit – scan internal and external resources, do 

pentests, check SOC team’s awareness and awareness of users, do everything needed 

to ensure company’s security and fix all weak sides in environment. Admins got to 

make backups and test installation of all tools and components that SOC is using 

from scratch. 

Connect your endpoint protection solutions to your SIEM, forward events logs from 

workstations and servers. For example, for Windows endpoints using Sysmon – an 

advanced logging tool. This is all about how to be aware of bad things that might 

happen on hosts. 

MITRE ATT&CK. This is known matrix of tactics, techniques and mitigations of 

cyberattacks. It provides with knowledge of possible threats so operators will be able 

to detect them having required use cases. For nowadays, most of the SIEM already 

have that use cases but if not it is also possible to make them manually. Also referring 

to open-sources tools, the Sysmon tool was mentioned before, it has a configuration 

for detecting MITRE ATT&CK threats on endpoints. 

User behavior analytics (UBA) is one of the essential parts of being a Next-Gen SOC. 

This is where actually all the vendors moving to and this is what all of the SOC teams 

want to be. Comparing to SIEM, UBA usually has a machine learning option, but 

SIEM is rule-based facility. Whatever rules you have it is still really hard to provide a 

100 percent analysis on your users and hosts and you always worry about losing 

something important and this is where you going to need advanced analysis that UBA 

provides. It is also takes time to learn a functionality and you will have even more 

consoles to look at and pay your attention but also you can set up alerts that your 

operators will react on using a single SIEM. 

Сonclusion 

These are some basic advices and approaches for information security teams of any 

size and experience level to provide their infrastructure with some basic level of 

visibility and awareness. It is still will be a lot of job to do, tools to get and things to 

learn to become successful enough in efforts of having a good level of security 

operations. Such tools as SIEM, vulnerability scanner, antivirus, firewalls and 

IDS/IPS systems are important “must have” tools to start with when you plan to 

become SOC but even these wouldn’t be enough if you have lack of knowledge and 

have weak organizational approaches of providing information security.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТІВ БАНКУ 

 

Новоселецький Дмитро - Державний університет телекомунікацій 

 

Побудова в Україні демократичної європейської правової держави, найвищою 

цінністю в якій визнається людина, її особисте життя, честь, гідність, недоторканність і 

безпека та підтримання ефективного функціонування державних інститутів, пов'язана із 

необхідністю вдосконалення захисту людини та її інтересів у сфері персональних даних. 

Мета захисту – припинення правопорушення та відновлення бажаних для людини, 

суспільства та держави прав і свобод, встановлених державним нормативно-правовим актом 

чи договором. Це потребує вжиття засобів державного управління, тобто застосування 

організаційно-правових заходів упорядкування суспільних відносин щодо реалізації 

задекларованих прав людини. 

У XX сторіччі з виникненням комп'ютера розпочалися процеси проникнення в усі 

сфери діяльності людини, суспільства і держави інформаційно-комп'ютерних технологій та 

телекомунікаційних мереж. Ці процеси мають два аспекти.  

З одного боку, нові технології та засоби комунікації дозволяють «зменшити» час та 

«скорочувати» відстані, отримувати економію живої та матеріалізованої праці, політичні, 

технологічні та інші переваги, як у плані досягнення інтересів окремої особи, так і в 

масштабах груп людей, країни, регіону, світової спільноти.  

З іншого боку, загострюється проблема неправомірних дій різних суб'єктів, які 

використовують засоби Інтернет-середовища. Активність у формуванні баз даних, обробка 

та поширення відомостей про осіб без їх відома призвели до виникнення глобальної за 

своїми масштабами у часі та просторі проблеми інформаційної безпеки людини, суспільства 

і держави щодо захисту персональних даних.  

Тож виникла необхідність керування діяльності банків на державному рівні. Якщо 

говорити в цілому про організацію виробництва в банківській сфері, то тут  існують певні 

особливості, котрі полягають в тому, що функції регулювання та банківського впливу у 

різних країнах світу виконує центральний банк держави або міністерство фінансів чи 

незалежне агентство. Центральний банк є основою фінансово-кредитної системи, чинним 

законодавством на нього покладається обов’язок стежити за станом і стабільністю 

фінансового сегмента економіки.  

Тому будь-який український банк у своїй діяльності керується законодавчими актами 

України [1], нормативними актами НБУ, законами України, постановами Верховної Ради та 

Уряду України, Статутом та іншими нормативними документами. При цьому особливу увагу 

банк повинен приділяти саме захисту персональних даних. Для надійного захисту сьогодні 

вже замало витрат в сфері захисту на використання передових технологій захисту в банку 

[2]. Потрібно безперервно переймати, розробляти і впроваджувати передові європейські 

методи і засоби захисту, котрі добре зарекомендували себе.  

https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr-13-1028-mitre-10-strategies-cyber-ops-center.pdf
https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr-13-1028-mitre-10-strategies-cyber-ops-center.pdf
https://content.microfocus.com/virtual-universe-next-gen-soc/arcsight-success-krenergo?utm_campaign=vuod&_ga=2.229177500.1893095171.1599550486-1790801641.1579283751
https://content.microfocus.com/virtual-universe-next-gen-soc/arcsight-success-krenergo?utm_campaign=vuod&_ga=2.229177500.1893095171.1599550486-1790801641.1579283751
https://content.microfocus.com/virtual-universe-next-gen-soc/arcsight-success-krenergo?utm_campaign=vuod&_ga=2.229177500.1893095171.1599550486-1790801641.1579283751
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТА РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ НА 

СУЧАСНІ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНІ ВЕБ-СЕРВІСИ 
 

Дорохін Орест Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 
Описані проблеми забезпечення розподілу навантаження веб-трафіку між обчислювальними 

системами при наданні доступу користувачам до високонавантажених веб-ресурсів з одночасному 

забезпеченні перевірки запитів засобами WAF (Web Application Firewall) та ін.. Розглянуто шляхи 

вирішення даного питання засобами контролерів доставки контенту. 
 

На сьогодні компанії, чиї потужності рознесені територіально чи хоча б в 

межах декількох серверів стикаються з проблемою, коли з’являється завдання 

розподілити навантаження між  доступними серверами порівну згідно їх 

технічних характеристик, одночасно забезпечивши перевірку запитів засобами 

WAF (Web Application Firewall) та ін.. Паралельно забезпечується оптимізація 

підключення за допомогою кешування, стиснення даних, використання 

найбільш ефективних параметрів налаштування стеку TCP/IP та прикладного 

рівня моделі OSI. 

У звичайній конфігурації ADC (Application Delivery Controller, контролер 

доставки контенту) розташовується перед групою серверів веб-додатків та 

опосередковує запити та відповіді між ними та клієнтами, ефективно роблячи 

групу схожою на єдиний віртуальний сервер для кінцевого користувача, по суті 

так воно і є – для користувача сервер єдиний – це віртуальний сервер обробки 

трафіку на ADC, або Virtual Server (VS). 

Найпопоширеніші завдання ADC: 

 Балансування навантаження стосується розподілу вхідних запитів 

по всій групі серверів. Найпростіший алгоритм, Round robin, просто послідовно 

надсилає запити серверам зі списку. Більш складні алгоритми розглядають такі 

фактори, як потужність кожного сервера, тип вмісту що запитується, поля в 

заголовку HTTP, розташування клієнта, тощо. 

 Кешування означає зберігання вмісту локально на ADC замість 

того, щоб отримувати його заново з серверів, кожного разу, коли клієнт вимагає 
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цього. Це одночасно прискорює доставку вмісту сайту і зменшує навантаження 

сервера. 

 Стиснення статичних об'єктів: зображень, JavaScript-коду, музики 

та відео-файлів - перед тим, як доставляти їх клієнтам, так як це прискорює 

доставку потрібного вмісту і збільшує пропускну спроможність мережі в 

цілому. 

 Розвантажуючи обробку SSL, ADC замість сервера задіює свої 

ресурси CPU чи, в разі використання апаратного ADC, можуть 

використовуватись спеціально оптимізовані під розшифрування  SSL/TLS чіпи 

ASIC або FPGA. ADC виступає в даному випадку кінцевою точкою з'єднаня для 

клієнта, це означає, що він виконує розшифровку запитів та шифрування 

відповідей, що інакше мали би робити сервери. Переймаючи цю інтенсивну в 

обчисленні роботу, ADC звільняє CPU серверів від виконання роботи, для якої 

вони не призначені, що прискорює доставку контенту. 

Розглянемо методи балансування навантаження по відношенню до 

середовища в якому працює веб-додаток. Трафік в датацентрі, або DC (Data 

Center) зазвичай протікає в трьох напрямках. Потік даних «North-South» 

обмежений трафіком, який входить в периметр та виходить за межі DC. Саме 

такий трафік аналізується більшістю рішень безпеки DC, коли він перетинає 

периметр компанії. Він як правило, включає запити, команди та конкретні дані, 

які або отримуються, або зберігаються. 

 
Рис.1 Приклад «North-South» трафіку 

 

З іншого боку, трафік «East-West» протікає між пристроями DC та 

додатками і ніколи не залишає DC. Нарешті, існує «Inter-DC» трафік, який 

протікає між декількома DC, а також між DC і публічними чи приватними 

хмарами. 

Global Cloud Index компанії Cisco повідомляє нам, що домінуючий об'єм 

трафіку в DC що проходить в напрямку «East-West» складає 76%, далі трафік 

«North-South» (17%), і нарешті, «Inter-DC» трафік, який наразі складає лише 
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7%, але поступово зростає. [1] Чому це важливо? Щоб зрозуміти актуальність 

цього унікального поєднання трафіку в DC з точки зору безпеки, потрібно 

зрозуміти його ключові рушії. Трафік «East-West» насамперед складається зі 

зв'язку між додатками, розміщеними на фізичних та віртуальних машинах, або 

VM (Virtual Machines), та взаємодії між VM в межах DC.  

Розглянемо застосування цих потоків даних в реальних задачах. Великого 

поширення зараз набуває мікросервісна архітектура, контейнери Docker й 

система управління контейнеризованими ресурсами Kubernetes або K8S. 

Контейнери – це легковісні портативні виконуємі образи, що містять ПЗ і всі 

його залежності. 

 
Рис.2 Приклад «East-West» трафіку 

 

Нескінченно великий додаток з нескінченною функціональністю 

монолітним бути не може. Рано чи пізно з'являються частини програми, які 

запускаються на різних серверах або хоча б просто різними процесами. 

Відповідно, існує момент часу в розробці програми, коли необхідно змінювати 

стратегію розробки та почати вводити мікросервіси. Для мікросервісів 

балансування навантаження є так саме необхідним як і для «North-South» 

топології, тільки в даному випадку навантаження балансується не на фізичні 

сервери чи VM, а на робочі машини (nodes) кластеру K8S.  

 

Рис.3 Балансування навантаження на мікросервіси K8S 
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Таким чином було розглянуто проблеми захисту та розподілу 

навантаження на сучасні високонавантажені веб-сервіси, а також надано 

приклад вирішення з використанням засобів ADC на прикладі F5 BIG-IP та 

NGINX. 

1. Trends in Data Center Security: Part 1 – Traffic Trends [Електронний ресурс] / Munawar Hossain – Режим 

доступу : World Wide Web. – URL: https://blogs.cisco.com/security/trends-in-data-center-security-part-1-

traffic-trends 

 

 

БЕЗПЕКА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

Довгуша Ігор Михайлович 

Кітура Олег Володимирович 

 Проводиться короткий опис автоматизованих систем управління технологічними процесами 

(АСУ ТП), огляд проблем інформаційної безпеки, загрози найбільш критичних рівнів АСУ ТП та 

можливі методи захисту на верхньому рівні та середньому рівні АСУ ТП. 

Автоматизовані системи управління технологічними процесами широко 

використовуються в сучасних промислових організаціях для моніторингу та 

аналізу даних в режимі реального часу, як локальних, так і віддалених систем, 

взаємодії з пристроями, а також реєстрації даних та подій для аудиту та інших 

цілей. Оскільки мережі АСУ ТП є життєво важливими для промислових 

організацій, які їх використовують, і оскільки вони складаються з апаратного та 

програмного забезпечення, яке може бути схильним до уразливостей, - безпека 

АСУ ТП стає зростаючою потребою в промисловому секторі та є однією з 

найбільш критичних, оскільки важливість безперервної роботи цих систем 

неможливо переоцінити, через те що помилка може коштувати не лише 

величезних збитків для компаній, а ще й тисяч життів. 

Можна виділити наступні фактори, які ставлять під загрозу мережі АСУ 

ТП: 

 Використання бездротових засобів комунікації; 

 Слабкий парольний захист; 

 Відсутнє чітке сегментування мережі; 

 Дистанційні методи керування; 

 Web-технології, які використовуються в АСУ ТП; 

 Відмова від міжмережевих екранів та інших засобів інформаційної 

безпеки задля підвищення продуктивності та зручності; 

З цього витікає те, що повинна бути проведена оцінка загроз 

інформаційної безпеки, розроблені правила та політики інформаційної безпеки і 

т.д. Якщо ж говорити про технічні аспекти захисту, то, як відомо, АСУ ТП 

логічно поділяють на три рівні: 

 верхній рівень, або рівень візуалізації, диспетчеризації та збору даних; 

https://blogs.cisco.com/security/trends-in-data-center-security-part-1-traffic-trends
https://blogs.cisco.com/security/trends-in-data-center-security-part-1-traffic-trends
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 середній рівень, або рівень контролерів; 

 нижній рівень, або рівень контрольно-вимірювального обладнання. 

Найбільш критичні рівні з точки зору захисту - це верхній і середній рівні 

АСУ ТП. І це пов'язано з тим, що нижній рівень в більшості випадків добре 

ізольований логічно і захищений фізично. 

 Верхній рівень критичний тому, що частіше за все являє собою єдину 

точку управління і моніторингу АСУ ТП. Середній рівень обробляє і 

безпосередньо впливає на найбільш критичний тип даних АСУ ТП - 

контрольно-вимірювальну інформацію. 

 Нижче наведено два приклади захисту АСУТП з використанням 

спеціалізованих засобів на верхньому та середньому рівнях: 

 Захист на верхньому рівні: для захисту сегмента АСУ ТП від спроб 

несанкціонованого доступу з боку корпоративного сегмента мережі і 

збереження при цьому інформаційної взаємодії між сегментами 

застосовуються системи односторонньої міжмережевої взаємодії (Data 

Diode), які забезпечують передачу даних лише в односторонньому 

порядку, що робить неможливим отримання зловмисником доступу до 

технологічної мережі з корпоративної; 

 Захист на середньому рівні: використовуються системи виявлення та 

запобігання атак із спеціалізованим для АСУ ТП набором сигнатур атак 

або встановлюються традиційні для корпоративних мереж міжмережеві 

екрани, на яких налаштовуються правила доступу для протоколів АСУ 

ТП з інспекцією на мережевому рівні TCP / IP. У деяких випадках на 

рівні контролерів доцільно використовувати спеціалізовані промислові 

міжмережеві екрани (Field Firewalls, Industrial Firewalls). Суть цих 

пристроїв в тому, щоб контролювати сесії промислових протоколів не 

тільки на мережевому рівні, але і на прикладному рівні (це реалізовано в 

деяких системах запобігання атак, але з обмеженим набором сигнатур та 

рядом інших обмежень).  

ЛІТЕРАТУРА 
[1] https://www.advenica.com/en/blog/2019-02-19/what-is-a-data-diode-and-how-does-it-work 

[2]Industrial Network Security Eric D. Knapp 

[3] https://www.energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/21_Steps_-_SCADA.pdf   

 

 

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗСЛІДУВАННЯ 

КІБЕРІНЦИДЕНТІВ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

Лібега Лілія Андріївна 

Розслідування інцидентів це передовсім аналіз даних, який можна виконати використовуючи 

інструменти бізнес-аналітики та візуального аналізу. В тексті розглядаються механізми які 

допоможуть виявити приховані закономірності, кореляції та інші факти, які можуть зіграти 

вирішальну роль у виявленні шахрайства. 

https://www.advenica.com/en/blog/2019-02-19/what-is-a-data-diode-and-how-does-it-work
https://www.energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/21_Steps_-_SCADA.pdf
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Розслідування кіберінцидентів значно полегшиться при використанні 

таких захисних механізмів [1]:   

ідентифікація та автентифікація; 

розмежування доступу; 

реєстрація подій і аудит; 

резервне копіювання; 

системи виявлення / запобігання вторгнення; 

моніторинг діяльності БД; 

моніторинг мережі; 

антивірусне сканування; 

цифрова криміналістика; 

DR/BC; 

шифрування даних і електронно-цифровий підпис. 

Наведені механізми захисту застосовуються в конкретних технічних 

засобах та системах захисту в різних комбінаціях і варіаціях. 

Ці механізми можна розподілити на превентивні, детективні та 

корективні. 

Превентивні – спрямовані на запобігання порушень безпеки, наприклад, 

до цієї категорії можна віднести розмежування доступу. 

Цілі застосування превентивних механізмів захисту: випереджаюче 

виявлення і запобігання проблемних ситуацій, створення бар'єрів на шляху 

реалізації загроз. 

Детективні – дозволяють своєчасно виявляти факт порушення, 

наприклад, до них відносяться такі механізми, як реєстрація подій і виявлення 

атак. 

Цілі застосування детективних механізмів захисту: виявлення 

проблемних ситуацій і порушень безпеки під час або після їх появи. 

Корективні – дозволяють за прийнятний термін вирішити проблемні 

ситуації, виявлені за допомогою механізмів контролю, які детектують. 

Цілі застосування корективних механізмів захисту: відновлення системи 

в разі атаки, страхування ризиків інформаційної безпеки, реагування на 

порушення безпеки, ліквідація наслідків здійснення загроз і мінімізація шкоди, 

розробка, впровадження та реалізації плану відновлення після аварії тощо. 

Теоретично превентивний підхід до забезпечення інформаційної безпеки 

є ідеальним, оскільки дозволяє запобігти реалізації загрозам. Але на практиці 

це не є можливим. Контроль стану захищеності якраз і відноситься до категорії 

превентивних захисних механізмів. Його головне призначення – своєчасно 

«помітити» слабкість (вразливість) в системі, що захищається і тим самим 

допомогти запобігти можливим атакам з її використанням. 

Оскільки ефективне реагування на інциденти є складним завданням, 

встановлення успішної спроби реагування на інциденти вимагає суттєвого 

планування та ресурсів. Постійне спостереження за нападами має важливе 

значення. Встановлення чітких процедур визначення пріоритетів у вирішенні 

інцидентів має вирішальне значення, як і впровадження ефективних методів 
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збору, аналізу та звітування даних. Також важливо будувати відносини і 

встановлювати відповідні засоби спілкування з іншими внутрішніми групами 

(наприклад, людськими ресурсами, правовими) і з зовнішніми групами 

(наприклад, інші команди реагування на інциденти, правоохоронні органи). 

Розуміння загроз та виявлення сучасних атак на ранніх стадіях є 

запорукою запобігання подальшим атакам, а активний обмін інформацією між 

організаціями щодо ознак цих нападів є ефективним способом їх виявлення. 

Апаратне і програмне забезпечення для аналізу інцидентів[2]: 

цифрові робочі станції для аналізу інцидентів та/або пристрої резервного 

копіювання для створення образів дисків, збереження файлів журналів та 

збереження інших відповідних даних про інциденти; 

обов’язково повинні бути резервні робочі станції, сервери та мережеве 

обладнання, або віртуалізовані еквіваленти, які можуть використовуватися при 

відновленні резервних копій і випробування шкідливих програм; 

портативний принтер для друку копій файлів журналів та інших доказів з 

немережевих систем; 

пакетні аналізатори та аналізатори протоколів для збору та аналізу 

мережевого трафіку; 

цифрове програмне забезпечення для аналізу зображень дисків; 

знімні носії з надійними версіями програм, які будуть використовуватися 

для збору доказів з систем; 

приналежності для збору доказів, у тому числі твердосплавні ноутбуки, 

цифрові фотоапарати, аудіозаписувачі, форми ланцюга зберігання, мішки та 

мітки для зберігання доказів, стрічки доказів, для збереження доказів можливих 

юридичних дій. 
 

Література: 

1. NIST SP 800-61 Computer security incident handling guide, 2012. URL: 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-61r2.pdf (дата звернення: 20.10.2020). 

2. Gerard Johansen. Digital Forensics and Incident Response. An intelligent way to respond to attacks. URL: 

https://lpubuzz.files.wordpress.com/2018/03/digital-forensics-incident-response.pdf (дата звернення: 

20.10.2020) 

 

 

СТРАТЕГІЇ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ В 

КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ 

Лібега Лілія Андріївна 

З розвитком технологій, атаки на інформаційне середовище стали не тільки більш 

численними та різноманітними, але й більш шкідливими та руйнівними. Профілактична діяльність, 

заснована на результатах оцінки ризиків, може знизити кількість інцидентів, але не всі випадки 

можна запобігти. Можливість реагування на інциденти, таким чином, необхідна для швидкого 

виявлення інцидентів, мінімізації втрат чи знищенню, пом’якшення експлуатованих недоліків і 

відновлення інформаційного середовища. Вчасна реакція на інциденти допомагає персоналу 

мінімізувати об’єми втраченої або викраденої інформації. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-61r2.pdf
https://lpubuzz.files.wordpress.com/2018/03/digital-forensics-incident-response.pdf
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Для інцидентів, де рівень критичності визначений як критичний, можливі 

дві стратегії реагування на порушення безпеки. Перша стратегія полягає в 

захисті інформаційних систем та негайному перериванні спроб 

несанкціонованих дій, ліквідації всіх порушень та уразливостей і приведенню 

систем до робочого стану. Друга стратегія полягає в тому, щоб дозволити 

порушникові здійснювати порушення надалі з метою моніторингу його 

наступних дій.   

Моніторинг дій порушника повинен здійснюватися непомітно для нього. 

При цьому, всі дії порушника повинні реєструватися, що допоможе не тільки 

дізнатися мотиви та засоби атаки, а також  зібрати достатню кількість доказів 

для притягнення порушника до відповідальності. Після збору доказів, потрібно 

перервати спробу несанкціонованих дій, оцінити  збитки, які встиг нанести 

порушник, і перейти до ліквідації наслідків несанкціонованих дій. Можна 

відразу вжити заходів щодо залучення зловмисника до відповідальності.  

Недоліком такого підходу є те, що порушник продовжує виконувати 

несанкціоновані дії , тому існує можливість заподіяння шкоди системі та 

претензій з боку її користувачів. 

Стратегія негайного реагування вимагає швидкого рішення про 

тимчасову зупинку роботи цілої ІС чи окремих її компонентів ІС з метою 

припинення несанкціонованих дій. Коли несанкціоновані спроби зупинені, слід 

переходити до ліквідації наслідків, яких встиг завдати інцидент.  

Недоліком такого підходу є його вимушеність. Зловмисник дізнається про 

те, що його виявлено, і виконає дії, щоб приховати сліди своєї діяльності. Є 

ймовірність, що порушник змінить стратегію атаки на ІС або продовжить 

атакувати інші ресурси, раніше не уражені. 

Стратегію негайного захисту та відновлення систем потрібно обрати 

якщо: 

ресурси ІС недостатньо захищені від порушника; 

дії порушника можуть призвести до великого фінансового ризику; 

існує значний ризик для користувачів ІС; 

можливі претензії з боку користувачів інформаційної системи. 

Стратегію спостереження та переслідування дій порушника обираємо, 

якщо: 

ресурси ІС достатньо захищені;  

адміністратори ІС є висококваліфікованими фахівцями в питаннях 

безпеки, знання операційних систем, програмного забезпечення, СУБД та 

інших використовуваних прикладних систем, щоб здійснювати спостереження 

та відстеження дій зловмисника.  

наслідки можливих подальших спроб подібних несанкціонованих дій 

переважують ризик, якому піддається ІС на даний момент; 

спроба несанкціонованих дій є продовженням подібних спроб, що 

здійснювалися і раніше; 

відмова від переслідування порушника може спровокувати нові спроби 

несанкціонованих дій;  
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доступ порушника до ресурсів ІС перебуває під контролем;  

інструменти моніторингу можуть вести достатнє протоколювання дій 

порушника для того, щоб зібрати докази для притягнення порушника до 

відповідальності. 
 

Література: 

1. NIST SP 800-61 Computer security incident handling guide. URL: 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-61r2.pdf (дата звернення : 20.10.2020). 

 

 

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ «РОЗУМНИЙ 

БУДИНОК» 

Семенова Інна Дмитрівна 

 Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 
На сьогоднішній день Інтернет речей один з найбільш перспективних напрямків розвитку 

технологій. IoT (Interenet of Things (англ.) – Інтернет речей  застосовується неймовірно широко - від 

спрощення щоденної рутини кожної людини, до автоматизації виробництва. Однією з гілок Інтернету 

речей є система "Розумний будинок", яка дозволяє інтегрувати набір самостійних технологій, таких 

як керування світлом, кліматом, шторами, охоронною системою, в єдину систему управління 

будинком (офісом, заводом) за допомогою системної інтеграції на базі, як правило, певної технології 

(KNX, Crestron і т.д.). Але, як і будь-яка мережева технологія, «Розумний будинок» схильний до 

всіляких ризиків інформаційної безпеки, таких як порушення цілісності, доступності , 

конфіденційності, тощо, розглянемо деякі, найбільш характерні уразливості. 

Розглянемо, як в цілому будується система розумного будинку: 

1. Обирається одна (інколи 2) технології на базі яких буде будуватися 

система, це може бути шинна або мережева технологія. У сучасному світі, 

майже завжди, використовуються мережеві технології, як провідні так і 

безпровідні, але задля підвищення надійності роботи системи і подвійної 

відмовостікості додається нижній рівень комунікації між пристроями – 

шинний. В результаті чітко визначаються протоколи взаємодії між пристроями 

у системі. 

2. Проектується система – формально або не формально перелічується всі 

системи, що потребують керування, отже й інтеграції в систему, зазвичай це 

освітлення, електроприводи штори, охоронна система (фізичний периметр, 

система протизатоплення, відеоспостереження, контроль доступу). HVAC - 

Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря, (скор. ОВК, 

або HVAC від англ. Heating, Ventilation, & Air Conditioning), це сукупність 

інженерних систем, метою яких є створення необхідних чи оптимальних 

умов мікроклімату, потрібних для перебування людей чи протікання 

технологічних процесів в приміщеннях будинків та споруд, засобах 

пересування тощо. ОВК часто розглядають у сукупності з 

системами холодопостачання, теплогазопостачання. Оскільки всі системи ОВК 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-61r2.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


97 
  

працюють із одним повітряним середовищем, тісно взаємодіють одна з одною, 

вони можуть розглядатися як єдина інженерна система. 

3. Етап програмування. 

4. Впровадження системи до вже існуючої мережі або побудова мережі з 

врахуванням «Розумного будинку».[1] 

Відразу можна побачити, що більше всього проблем, з точки зору 

інформаційної безпеки буде з недоліками технологій інтеграції та мережевими 

вразливостями. Не варто відмежовувати їх один від одного, оскільки вони 

нероздільно взаємопов’язані. 

Першою, і найбільш поширеною проблемою системи розумного будинку 

є слабке або, навіть, відсутнє шифрування. Це загалом вирішується 

використанням примусового шифрування в усій мережі або підбором 

обладнання з таким функціоналом. 

Друге, неправильно налаштоване віддалене підключення. Як правило, 

використовується VPN-підключення зі стандартнім налаштуванням, або 

«перенаправлення портів», знову ж таки, зі стандартними відкритими портами. 

Подібне нехтування може призвести до того, що, хто завгодно зможе 

підключитися до керування системою. Проблема вирішується використанням 

нестандартних портів, або використанням SSL-сертифікатів, або використанням 

2 факторної автентифікації. 

Третє, підміна DHCP сервера, яка дозволяє зловмиснику змусити клієнта 

використовувати нелегітимний вузол в якості шлюза за замовчуванням, 

виключити таку можливість для зловмисника дозволяє коректне налаштування 

мережі: увімкнути DHCP Snooping, визначити довірені порти та вказати адресу 

довіреного DHCP сервера який доступний через довірений порт.[2] 

Четверте, маскування під легітимною МАС адресою – зловмисник 

знаходиться в мережі з параметрами дозволеного пристрою, це дозволяє 

перехоплювати певну інформацію або «підставити» пристрій – власник буде 

вважати, що це його пристрій «збожеволів» та атакує мережу. Найпростіше 

рішення – гарантована авторизація пристроїв у мережі після кожного 

підключення. 

П’яте, порушення електропостачання – на жаль, дуже часто, власники або 

інтегратори нехтують необхідністю встановлення пристрою гарантованого 

електропостачання або генератора. Перебої можуть призвести до виходу зі 

строю елементів системи, порушенню роботи програми автоматизації, 

відключенню або збоям в роботі ППК – Приладу приймально-контрольного. Це 

пристрій, призначений для прийому сигналів від пожежних, 

охоронних сповіщувачів, забезпечення електроживленням активних 

(струмових) пожежних і охоронних сповіщувачів, видачі інформації на світлові, 

звукові сповіщувачі та пульти централізованого спостереження, а також 

формування стартового імпульсу запуску приладу пожежного управління. – усе 

це може призвести до нелегітимного доступу, як до інформації, що циркулює в 

системі, так і безпосередньо до об’єкту, а в деяких випадках до його знищення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Проблема вирішується встановленням пристрою гарантованого живлення або 

незалежного джерела електропостачання. 

Шосте, атака на відмову в обслуговуванні, розподілена атака на відмову в 

обслуговуванні (англ. DoS attack, DDoS attack, (Distributed) Denial-of-service 

attack) – напад на комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси 

недоступними користувачам, для яких комп'ютерна система була призначена. 

Одним із найпоширеніших методів нападу є насичення атакованого 

комп'ютера або мережевого устаткування великою кількістю зовнішніх запитів 

(часто безглуздих або неправильно сформульованих) таким чином атаковане 

устаткування не може відповісти користувачам, або відповідає настільки 

повільно, що стає фактично недоступним. Взагалі відмова сервісу 

здійснюється: примусом атакованого устаткування до зупинки роботи 

програмного забезпечення/устаткування або до витрат наявних ресурсів, 

внаслідок чого устаткування не може продовжувати роботу; заняттям 

комунікаційних каналів між користувачами і атакованим устаткуванням, 

внаслідок чого якість сполучення перестає відповідати вимогам. 

До загальних порад роботи з IoT необхідно включити наступні: 

Часте і регулярне оновлення IoT-пристроїв. Багато виробників сьогодні 

реалізують пристрої, не розглядаючи методи оновлення технологій для захисту 

від небажаного вторгнення. В результаті багато пристроїв IoT можуть 

запускати давно застаріле програмне забезпечення, завдяки якому можна легко 

проникнути в систему. Також важливо, що багатьом з цих пристроїв не 

вистачає фізичної пам'яті для забезпечення оновлень безпеки. Це може 

поставити під загрозу всю мережу. Оновлення прошивки вашого пристрою IoT 

на постійній і регулярній основі, коли це можливо, допоможе уникнути 

багатьох порушень в мережі. [3] 

Зміна паролів і протоколів за замовчуванням на пристроях IoT. 

Багатофакторна автентифікація: Використовуйте апаратні токени або 

спеціальне програмне забезпечення для управління даними облікових записів. 

Двофакторна автентифікація використовується на додаток до базової 

(наприклад, ім'я користувача та пароля) під час входу в систему або програму.  

Запуск аудиту пристрою. Перевірка на працездатність і технічний стан 

всіх пристроїв, підключених до вашої мережі, абсолютно необхідна для 

визначення атаки до її розвитку і є одним з найбільш важливих аспектів 

ефективного реагування на інциденти. Чим більш всеосяжний аудит 

проводиться, тим краще. Вкрай важливо перевіряти не тільки обладнання, яке 

раніше не контролювалося (наприклад, камери, монітори, датчики), але і 

фізично перевіряти всі пристрої на всі вразливості.[4] 

Отже, на сьогоднішній день системи IoT не є цілком захищеними, як 

результат, система розумного будинку також. Це відносно молода технологія, 

яка активно розвивається зараз, тому необхідно дуже прискіпливо підбирати 

обладнання, налаштовувати систему та будувати архітектуру мережі. Адже, 

навіть мінімальна помилка може призвести до втрати надзвичайної кількості 

конфіденційної інформації. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


99 
  

Література 

1. Архипов В. Системы для «интеллектуального» здания. – "СтройМаркет". – № 45. – 1999. 

2. Rogue DHCP Server (DHCP-spoofing или подмена) [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://sites.google.com/site/theocsic/technologies/securitynet/dhcp-spoofing (дата звернення 07.10.20). 

3. Подмена МАС: атака и защита, теория и практика [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://xakep.ru/2002/01/24/14341/ (дата звернення 07.10.20). 

4. "Секьюріті н'юз" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://security-news.today/ 

(дата звернення 07.10.20). 

 

 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНФРАСТРУКТУР ВІД КІБЕРАТАК 

Дріга Станіслав Сергійович  

 

В роки розвитку кіберпростору і комп’ютерних технологій дуже стрімко розвиваються 

технології і з цим підвищується рівень технологічної небезпеки на підприємствах. Чим більше 

технологій буде впроваджено, тим ретельніше треба за ними слідкувати та позбавлятись кожної 

вразливості. Для усього цього були розроблені правила поведінки у комп’ютерних системах. Правила 

з заощадження інформаційної безпеки. 
В умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій зростає 

проблема підвищення рівня захисту інформації. Тому актуальність 

впровадження та вдосконалення технологій безпеки інформаційних систем 

існує зараз і буде існувати надалі.  

Сучасні інфраструктури та різні корпоративні і інформаційні системи 

дуже тісно пов’язані з інформаційними технологіями. Інформаційна безпека у 

таких випадках невід’ємний елемент IT-структур. Будь яка організація має 

правильно забезпечити збереження усіх своїх даних та їх конфіденційність. 

Найбільш важливими для захисту є підприємства галузей, як банки, 

енергетична та хімічна промисловість, телекомунікаційні установи або охорона 

здоров’я. Ці установи є стратегічно важливими для економіки та безпеки 

держави тому їх називають критично важливими об’єктами інфраструктури. 

Такі об’єкти найбільш схильні до атак кібертерористів та хакерів. 

Європейський Союз визначає критичну інфраструктуру як системи, які мають 

важливе значення для підтримки життєво важливих соціальних функцій. 

Пошкодження критичної інфраструктури, її руйнування або порушення в 

результаті стихійних лих, тероризму, злочинної діяльності або зловмисного 

поведінки, може істотно негативно вплинути на безпеку ЄС і добробут 

громадян.[1-2] 

Кожна компанія чи установа повинна впроваджувати політику 

інформаційної безпеки. Це правила котрі повинні працювати в організації для 

управління та захисту критичної інформації. Такі правила мають бути 

задокументованими та мають описувати у собі практичні прийоми та керівничі 

принципи галузі безпеки інформації якими буде керуватись організація.  

У таких правилах розглядаються такі напрямки, як:  

 Захист програм обробки інформації; 

 Захист різних каналів зв’язку передачі інформації; 

https://sites.google.com/site/theocsic/technologies/securitynet/dhcp-spoofing
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 Контроль над системою захисту; 

 Запобігання електромагнітних випромінювань і наведень; 

 Забезпечення захисту об’єктів ІС; 

Для проведення такої політики завжди описуються різні етапи створення 

системи  захисту. Це надає змоги зрозуміти, що саме треба захистити і яким 

чином. Для початку треба визначити які інформаційні та технічні ресурси 

підлягають захисту. Потім повністю виявити потенційні загрози та канали 

витоку інформації. Це надає змоги провести оцінку вразливостей та ризиків 

втрати інформації. Після оцінки організація визначається з вимогами до 

системи захисту даних та здійснює вибір засобів захисту інформації та 

впровадження їх у систему. Та надання контролю керування системою захисту 

спеціалістам з технічного захисту інформації.  

Документи політики ІБ завжди поділяють за рівнями захисту. Такі рівні 

зазначені у стандарті ISO / MEC 17799-2005. Це міжнародний стандарт 

згідно якому на верхньому рівні політики ІБ повинні оформлюватись 

документи такі як «Концепція забезпечення Інформаційної Безпеки», 

«Правила використання ресурсів інформаційної безпеки» та «План 

забезпечення безперервності бізнесу».  
У середній рівень входять документи які керують окремі аспекти 

інформаційної безпеки. До них входять різні вимоги експлуатації захисту 

інформації та організацію інформаційних процесів у конкретних напрямках 

захисту таких як: Комунікаційна безпека, використання різних засобів 

інформації, робота з криптографічними системами. Такі документи завжди є 

внутрішніми стандартами організації та повинні бути повністю 

конфіденційними.  

До нижнього рівня політики ІБ входять вже регламент робіт, проведення 

адміністрування системи та впровадження інструкцій з експлуатації 

використаних сервісів захисту інформації які використовує установа.  

Засоби захисту інформації діляться на організаційний захист та 

програмно технічний.  

Організаційний захист - комплекс адміністративних та обмежувальних 

заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту шляхом 

регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів (систем) 

забезпечення інформаційної діяльності та засобів (систем) забезпечення ТЗІ.[3] 

Сюди входять:  

 Організація системи охорони, мета якої урегулювання захисту 

території, та виключення можливості проникнення сторонніх осіб на територію 

підприємства; 

 Організації регулювання співробітників. Надання правил роботи з 

інформацією та заходів відповідальності за прошення правил захисту ІБ; 

 Організація проведення технічних засобів обробки та зберігання 

конфіденційної інформації; 

 Робота та аналіз над виявленням зовнішніх та внутрішніх загроз 

витоку інформації та заходів щодо її захисту; 
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 Ведення обліку персоналу, контроль їх роботи з конфіденційною 

інформацією. 

До програмно-технічного захисту інформації входять декілька видів та 

підвидів захисту. Наприклад існують засоби захисту від несанкціонованого 

доступу до інформації. До нього входять:  

 Авторизація персоналу; 

 Мандатне управління; 

 Виборче управління доступом;  

 Надання різних прав персоналу; 

 Ведення аудиту або журналу системи захисту. 

Також існують різні системи аналізу та моніторингу мереж до якої може 

входити різноманітні програми, системи виявлення вторгнень та способи їх 

запобігання. Також перевірка на виток конфіденційної інформації.  

Окрім цього у систему можуть бути впровадженні різні антивірусні 

системи, мережеві екрани захисту, криптографічні засоби такі як цифровий 

підпис та шифрування даних. Розробка резервного копіювання даних, джерел 

безперебійного живлення та генератори електроживлення.  

Співробітники технічної безпеки повинні також розробити систему 

аутентифікації персоналу. Завдяки впровадженню паролів, ключів доступу, 

різноманітних сертифікатів та біометричних даних.  
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ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ DLP TREND 

MICRO 

 

Макасевич Артем Ігорович 

 
Анотація. Інформаційна безпека має велике значення для забезпечення життєво-важливих 

інтересів будь-якої організації та суспільства в цілому. Створення розвиненого і захищеного 

середовища є неодмінною умовою розвитку суспільства, держави, організації  в основі якого мають 

бути найновіші автоматизовані технічні засоби. Однією з потенційних загроз для інформації в 

інформаційних системах слід вважати цілеспрямовані або випадкові деструктивні дії персоналу 

(людський фактор), оскільки вони становлять 75 % усіх випадків. Отже, в сучасних умовах безпека 

інформаційних ресурсів може бути забезпечена тільки комплексною системою захисту інформації. 

Комплексна система захисту інформації повинна бути: безперервною, плановою, цілеспрямованої, 

конкретної, активної, надійною. Система захисту інформації повинна спиратися на систему видів 

власного забезпечення, здатного реалізувати її функціонування не тільки в повсякденних умовах, але 

і в критичних ситуаціях. В своїй доповіді хочу затронути систему захисту витоку і входу інформації –

DLP Trend Micro. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33260
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:EN:PDF
http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=38911&cat_id=38836
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Перш ніж говорити про ринок DLP-систем, необхідно визначитися з тим, 

що, власне кажучи, мається на увазі, коли мова йде про подібні рішення. Під 

DLP-системами прийнято розуміти програмні продукти, що захищають 

організації від витоків конфіденційної інформації і входу небажаної 

інформації. Сама абревіатура DLP розшифровується як Data Leak Prevention, 

тобто, запобігання витокам даних.  

Розглянемо більш детально DLP-систему від Trend Micro, вона мінімізує 

складність та витрати на безпеку даних, інтегруючи функціональність DLP 

безпосередньо у ваші існуючі рішення та консолі управління Trend Micro. За 

допомогою легкого плагіна ви можете швидко і легко отримати видимість і 

контроль своїх конфіденційних даних та запобігти втраті даних через USB, 

електронну пошту, додатки SaaS, веб, мобільні пристрої та хмарне 

сховище. Плагін DLP не вимагає додаткового обладнання чи програмного 

забезпечення, а використовує вбудовані регіональні та галузеві шаблони для 

спрощення розгортання. Інтегрований DLP дозволяє розгорнути захист даних 

на частку вартості та часу традиційних корпоративних рішень DLP. 

DLP можна вбудувати на мережевих шлюзах та в хмарі. Він оглядає вашу 

мережу 24x7 за допомогою моніторингу в режимі реального часу 

Відстежує та документує конфіденційні дані, що надходять через точки 

виходу з мережі, мобільні пристрої або через програми SaaS 

Визначає ризиковані бізнес-процеси та вдосконалює політику 

використання корпоративних даних 

Виявляє та реагує на неправильне використання даних на основі 

ключових слів, регулярних виразів та атрибутів файлів 

 

Джерела інформації: 

1. https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/dlp-sistemy/ 

2. https://www.trendmicro.com/en_hk/business/products/user-

protection/sps/endpoint/integrated-data-loss-prevention.html 

3. https://www.techopedia.com/definition/31429/technical-security-techsec 
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СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ФІШИНГУ 

Матвієнко Вячеслав Володимирович 

студент магістратури 

Державного університету 

телекомунікацій 

Соціальна інженерія є багатогранним і складним способом отримання конфіденційної 

інформації від користувачів із застосуванням методів переконання і технологічних засобів. Будь-яка 

людина сьогодні є вразливою до соціальної інженерії, а отже, повинна постійно бути в курсі того, з 

ким вона взаємодіє як в режимі онлайн, так і віч-на-віч. У цьому матеріалі розглянуто фішинг, його 

суть і цілі, а також головну складову – соціальну інженерію. Наведено рекомендації щодо захисту 

від фішингових атак. 

Фішинг (англ. phishing, fishing) – один із різновидів інтернет-шахрайства, 

сукупність методів, які дозволяють обдурити користувача і змусити його 

розкрити свій пароль, номер кредитної картки та іншу конфіденційну 

інформацію. 

Існують наступні різновиди фішингу: 

 Вішинг (англ. vishing, voice phishing) – шахрайство з використанням 

телефонної комунікації, зазвичай злочинець представляється 

співробітником банку і різними методами намагається дізнатися 

конфіденційні дані власника картки (термін дії картки, код безпеки 

CVV2/CVC2, паролі з SMS-повідомлень від банку). 

 Смішинг (англ. SMiShing) – вид фішингу через SMS. Шахраї 

відсилають SMS-повідомлення з посиланням на фішинговий сайт і 

мотивують виконати на ньому вхід, або пропонують надіслати у 

відповідь повідомлення з конфіденційною інформацією. 

Приклад типової фішингової атаки: фішер надсилає електронний лист від 

імені офіційної установи (банку, платіжної системи) із запитом про 

«верифікацію» інформації та попередженням про настання певних негативних 

наслідків у разі невиконання зазначених вимог. Такий лист зазвичай містить 

посилання на підробну веб-сторінку (копія, клон, схожа сторінка, яка візуально 

не відрізняється від оригіналу), на якій від жертви вимагається ввести у 

спеціальну форму особисті дані (PIN-код банківської картки). 

Раніше спамери та фішери використовували масові розсилки електронної 

пошти для перенаправлення жертв на хибні веб-сайти. Однак з тих пір методи 

були адаптовані під сучасні реалії. У наш час більш популярними стають 

ціленаправлені атаки на конкретні об’єкти / суб’єкти (компанію / працівника). 

Цільові атаки вимагають більшої підготовки, але мають більше шансів на успіх. 

Претекстинг (англ. pretexting, blagging, bohoing) – полягає у застосуванні 

заздалегідь розробленого сценарію (плану, приводу, претексту), щоб 

спонукнути обрану жертву до розголошення інформації чи виконання дій, 

необхідних шахраєві. Так як метод ґрунтується на заздалегідь спланованій 

схемі, перед атакою виконується збір інформації, необхідної для того, щоб 

зловмисник успішно видав себе за іншу особу, тобто має місце соціальна 

інженерія. 
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Взагалі соціальна інженерія – це наука, яка вивчає людську поведінку та 

фактори, які на неї впливають. Метою соціальної інженерії є дослідження 

причин тої чи іншої поведінки людини і обставин та середовища, що впливають 

на формування системи цінностей індивіду, і як наслідок – їх поведінки. 

Методи несанкціонованого доступу до інформації можна умовно 

поділити на дві категорії: з використанням методів соціальної інженерії та без 

них. На відміну від другого випадку, коли зловмисник повинен володіти 

знаннями у галузі ІТ, у першому випадку для отримання конфіденційних даних 

він спирається на знання в області психології та соціології. 

Психологічною передумовою застосування методів соціальної інженерії є 

така особливість людської психіки, як когнітивні упередження. Через це 

надійність комп’ютерної системи є не вищою, ніж надійність її оператора. 

Зловмисники проникають навіть у добре спроєктовані, захищені комп’ютерні 

системи, скориставшись неуважністю довірених користувачів або умисно 

вводячи їх в оману. 

Отже, для запобігання фішингової атаки з використанням методів 

соціальної інженерії необхідне навчання персоналу. Варто знати, які методи і 

тактики використовують фішери. Тренінги з безпеки повинні проводитися 

регулярно в будь-якій компанії. Співробітники можуть просто не знати про 

небезпеку соціальної інженерії та найновіші методи, що використовують 

зловмисники. 

Антивірусні засоби захисту та спеціалізоване програмне забезпечення для 

захисту кінцевих точок на призначених для користувача пристроях може 

виявляти і блокувати явні фішингові повідомлення або будь-які повідомлення з 

сумнівним вмістом. Також зазначене ПЗ може перехоплювати і блокувати 

шкідливі процеси, які виконуються на пристрої користувача. 

Не варто нехтувати пентестом, тобто послугами етичного хакера для 

проведення тестування на проникнення. Пентест допоможе виявити слабкі 

місця у системі, а також методи соціальної інженерії, які дозволяють «обійти» 

ваших співробітників. 

Пам’ятайте, що у вашій організації є інструменти для швидкого збору 

даних про інциденти безпеки, виявлення подій, що відбуваються і 

повідомлення співробітників служби безпеки, щоб вони оперативно вжили 

необхідних заходів. Такими інструментами є SIEM та UEBA. 

1. В.Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа. «Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний 

аспект». - 2015. 

2. Електронний ресурс, режим доступу: https://www.nwu.com.ua/ua/novyny-ta-zahody/statti/top-5-

najpopuljarnishyh-metodiv-socialnoji-inzheneriji-i-metody-zahystu-vid-nyh.html. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ SOC В УКРАЇНІ. 
Павелко Олександр, Державний Університет Телекомунікацій, м. Київ 

 
Сьогодні питаннями побудови Центру Оперативного Управління ІБ (SOC) цікавляться практично всі 

представники вітчизняної економіки: від страхових компаній і банків до великих промислових 

підприємств. Такий інтерес викликаний насамперед постійно вдосконалюваними атаками і 

потребою в сучасному інструменті протидії ім. SOC є одним з ключових компонентів підрозділу 

інформаційної безпеки будь-якої організації. У першу чергу він націлений на моніторинг, 

детектування та оперативну реакцію на інциденти, і, як наслідок, на скорочення збитків і 

фінансових втрат. 

Ключові слова: SOC, СУІБ. 

 

THE NEED FOR THE DEVELOPMENT OF SOC IN UKRAINE. 
Pavelko Oleksandr, State University of Telecommunications, Kyiv 

 
Today, almost all representatives of the domestic economy are interested in the construction of the Security 

Operational Center: from insurance companies and banks to large industrial enterprises. Such interest is 

primarily caused by constantly improving attacks and the need for a modern countermeasure tool named 

SOC is one of the key components of the information security department of any organization. First of all, it 

aims to monitor, detect and quickly respond to incidents, and, as a result, reduce losses and financial losses.. 

Keywords: SOC, ISMS. 

 

Безпека критичних бізнес-процесів компанії, в тому числі й інформаційна 

безпека, є однією з вимог сучасної практики ведення бізнесу. У зв 'язку з цим 

компанії реалізують комплекс організаційно-технічних заходів щодо 

забезпечення ІБ. Однак впровадження тільки засобів захисту, як правило, не дає 

розуміння, наскільки отриманий рівень ІБ відповідає необхідному, а значить, 

замовчує і про ефективність всієї системи ІБ в цілому. Внутрішні та зовнішні 

аудити не є достатніми для вирішення даного завдання, оскільки носять 

періодичний характер. 

Без постійного моніторингу ІБ в режимі реального часу вкрай складно 

мати повну і достовірну інформацію про наявні події і вразливості, поточні 

налаштування і коректність функціонування засобів захисту. 

Впроваджуючи SOC, компанії одночасно реалізують частину процесів 

системи управління ІБ (СУІБ) відповідно до стандарту ISO 27001 ( процес 

управління інцидентами ІБ, управління вразливостями, управління змінами, 

контроль відповідності законодавчим та галузевим вимогам), а також 

виконують частину вимог стандарту PCI DSS. 

Спектр завдань, що вирішуються за допомогою SOC, надзвичайно 

широкий. Можна реалізувати практично будь-який функціонал, що вимагає 

збір інформації, її обробку та вироблення заходів реагування, будь то мережеве 

обладнання, робочі станції, бази даних або технологічне обладнання, 

наприклад, базові станції операторів зв 'язку. 

SOC можуть варіюватися від невеликих операцій за участю п 'яти осіб до 

великих національних координаційних центрів з різним рівнем розвитку, шо 

наведено у таблиці (Табл. 1).  
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Рівень Інструме

нтарій 

Функції Threat Intelligence Метрики Персонал 

1 SIEM Базовий 

моніторинг 

подій 

- - Монітори

нг подій 

(L1 - L3) 

2 SIEM + 

базовий 

мережеви

й 

моніторін

г 

Моніторинг 

подій, тюнінг 

контенту 

Базові фіди TI Базові метрики, 

орієнтовані на 

інструментарій 

(наприклад, 

кількість подій) 

Монітори

нг подій, 

розробка 

контенту 

3 SIEM + 

NTA 

Базове 

виявлення 

аномалій, 

періодичні 

пентести 

Широке 

використання 

тактичного та 

стратегічного TI 

Метрики, 

орієнтовані на 

інструментарій 

та часові 

метрики (TTD, 

TTC, TTR) 

Базовий 

TI FTE 

4 SIEM + 

NTA + 

EDR 

Аналіз 

шкідливого ПЗ, 

базовий threat 

hunting, 

кібернавчання 

red/blue team 

Широке 

використання 

тактичного та 

стратегічного TI, 

внутрішня служба 

TI, процеси, 

засновані на TI 

Метрики 

ефективності 

аналітиків, 

фокус на 

поліпшення 

TI FTE 

або відділ 

TI, red 

team FTE 

або 

служба 

5 SIEM + 

NTA + 

EDR + 

UEBA + 

SOAP 

Інтегровані 

моніторинг і 

реагування, 

threat hunting, 

просунута 

аналітика для 

виявлення 

аномалій, red 

team 

Широке 

використання 

тактичного та 

стратегічного TI, 

внутрішня служба 

TI, процеси, 

засновані на TI, 

обмін даними 

Метрики 

результативнос

ті ефективності, 

докази 

поліпшення 

виявлення та 

реагування 

Hunting 

team, Red 

team, TI 

team 

 

Табл. 1. Рівні розвитку SOC [3]. 

 

SOC - це перш за все комплекс програмно-технічних засобів, 

кваліфікованого персоналу та цілодобової чергової зміни з вивіреними 

процесами взаємодії, з точно виписаними параметрами обслуговування, 

Якщо якісних програмно-технічних засобів на ринку не бракує, то фахівців 

з глибокою профільною експертизою знайти вже складно. Все це ставить під 

питання економічну доцільність підходу «SOC в кожну організацію», адже це 
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нелегке завдання навіть для великого, за мірками України, бізнесу, вважають 

аналітики [2].  

Одне із завдань SOC - навчання та інформування користувачів — від 

прищеплення їм культури кібербезпеки до оперативного інформування про 

загрози, що виникають, і плани дій під час атак. Без такої роботи з 

користувачами кіберзахист організації просто не буде достатньо ефективним.  

Проте це завдання все одно необхідно вирішувати. Особливо його 

реалізація необхідна для критично важливих елементів інфраструктури, таких 

як великі підприємства і органи держуправління. Вже є приклади створення 

подібних центрів — центр кіберзахисту при Держспецзв'язку, CERT в НБУ, 

центр з функціями SOC в "Укренерго".  

В Україні, як і в світі, поступово починає рости ринок комерційних SOC. 

При цьому, швидше за все, доцільно створювати не безліч окремих 

«приватних» центрів, а вибудовувати галузеві SOC. Наприклад у фінансовій 

сфері, в галузі транспортування і розподілу електроенергії, в транспорті та 

інших галузях.  

Висновком є те, що оскільки «традиційних» засобів захисту явно 

недостатньо для стабільної роботи IT-інфраструктур і захисту їх від сучасних 

загроз, особливо в умовах "гібридної" війни - то потрібно створювати нові SOC, 

та розвивати й удосконалювати вже існуючі. 
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https://nv.ua/ukr/biz/kibervoiny_i_biznes/shtab-cifrovoji-forteci-yak-vlashtovano-centr-informaciynoji-bezpeki-

2217890.html 

3. Модель зрелости SOC от Gartner - Електронний ресурс: https://lukatsky.blogspot.com/2019/07/soc-

gartner.html 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Ісаєв Дмитро Олександрович, БСЗМ-61 
Державний університет 

 телекомунікацій, 

                                                                                                                                                             м. Київ 

Корпоративні інформаційні системи міцно увійшли в наше життя. У сучасному світі 

досить складно уявити собі підприємство, яке успішно розвивається і керується без участі 

такої системи. У зв’язку з тим, що в корпоративних інформаційних системах зберігається 

інформація, порушення цілісності або конфіденційності якої може привести до краху цілого 

підприємства гостро стоїть питання про захист інформації в корпоративних 

інформаційних системах. Причому мова йде не тільки про запобігання витоку 

корпоративної інформації, зниження обсягів паразитного трафіку і відбитті атак на 

ресурси компанії, але і про оптимізацію роботи системи в цілому. Захист систем даного 

типу має спиратися на аналізі основних можливих вразливостей. 

http://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr-13-1028-mitre-10-strategies-cyber-ops-center.pdf
https://nv.ua/ukr/biz/kibervoiny_i_biznes/shtab-cifrovoji-forteci-yak-vlashtovano-centr-informaciynoji-bezpeki-2217890.html
https://nv.ua/ukr/biz/kibervoiny_i_biznes/shtab-cifrovoji-forteci-yak-vlashtovano-centr-informaciynoji-bezpeki-2217890.html
https://lukatsky.blogspot.com/2019/07/soc-gartner.html
https://lukatsky.blogspot.com/2019/07/soc-gartner.html


108 
  

Корпоративна інформаційна система являє собою складну структуру, в якій об’єднані 

різні сервіси, необхідні для функціонування компанії. Ця структура постійно змінюється – 

з’являються нові елементи, змінюється конфігурація існуючих. У міру зростання системи 

забезпечення інформаційної безпеки і захист критично важливих для бізнесу ресурсів стають 

все більш складним завданням. В даній роботі представлені результати проектів з аналізу 
захищеності корпоративних інформаційних систем.Вразливість визначається в стандарті ISO 

27002 як «слабкість активу або групи активів, які можуть бути використані однією або 

кількома загрозами» [1]. 

Управління вразливістю – це процес, в якому знаходяться вразливості в ІТ виявлено 

та оцінено ризики цих вразливих місць. Ця оцінка призводить до виправлення вразливих 

місць та усунення ризику або офіційного прийняття ризику з боку управління організацією. 

Термін управління вразливістю часто плутають із скануванням вразливості. 

Незважаючи на те, що обидва пов’язані між собою, між ними є важлива різниця. Сканування 

вразливості полягає у використанні комп’ютерної програми для виявлення вразливості в 

мережі, комп’ютерна інфраструктура або програми. Управління вразливістю – це обробляти 

сканування вразливості, також враховуючи інші аспекти, такі як прийняття ризику, усунення 

та ін. 

Зростаюче зростання кіберзлочинності та пов’язані з цим ризики примушують 

найбільше організації приділяти більше уваги інформаційній безпеці. Вразливість процес 

управління повинен бути частиною зусиль організації з контролю інформації ризики для 

безпеки. Цей процес дозволить організації отримувати постійний огляд вразливості в їх ІТ-

середовищі та пов’язані з ними ризики. Тільки виявити та пом’якшити вразливості в ІТ-

середовищі може організація не допускати проникнення зловмисників у їхні мережі та 

крадіжки інформації [2]. 

Nessus забезпечує багато функціональності та можливостей в одному інструменті. 

Порівняно з іншими інструментами мережевого сканування, він досить зручний у 

користуванні, мав плагіни, які легко оновлювати, та має чудові інструменти звітування для 

верхнього управління. Використання цього інструменту та побачення вразливих місць 

допоможуть вам отримати знання про ваші системи, а також навчать їх захищати. Нові 

вразливості випускаються майже щодня, і для того, щоб забезпечити постійну безпеку ваших 

систем, вам доведеться їх регулярно сканувати. Майте на увазі, що пошук уразливостей, 

перш ніж хакери скористаються ними, – це перший перший крок у забезпеченні безпеки 

ваших систем. 

Організації опиняються під тиском, змушених швидко реагувати на динамічно 

зростаючу кількість загроз кібербезпеки. Оскільки зловмисники використовують життєвий 

цикл нападу, організації також були змушені придумати життєвий цикл управління 

вразливістю. Життєвий цикл управління вразливістю призначений для швидкого протидії 

зусиллям, які докладаються зловмисниками. У цій роботі розглянуто життєвий цикл 

управління вразливістю з точки зору вразливості стратегія управління. 

Він пройшов етапи створення запасів активів, управління потоком інформації, оцінка 

ризиків, оцінка вразливих ситуацій, звітність та усунення та, нарешті, планування 

відповідних заходів. Це пояснило важливість кожного кроку на етапі управління вразливістю 

та те, як слід їх виконувати. Інвентаризація активів була описана як важлива для стратегії, 

оскільки саме в ній перераховані всі подробиці про хости, щоб допомогти в ретельній 

санітарії всіх машин, які можуть мати вразливі місця. Важливою функцією кроку управління 

інформацією є швидке та надійне поширення інформації також було висвітлено, а також 

інструменти, які зазвичай використовуються для його досягнення [3]. 

Життєвий цикл кожної операційної системи починається при випуску продукту на 

ринок і  закінчується, коли її підтримка припиняється. Знання основних дат життєвого циклу 

допомагає в прийнятті рішень про час установки нової версії або внесення інших змін до 

використовувані програми. 

Типовий життєвий цикл для ОС сімейства Windows виглядає наступним чином: 
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 Випуск ОС. 

 Основна підтримка (~ 5 років). 

 Розширена підтримка (~ 5 років). 

 Закінчення розширеної підтримки. 

Строго кажучи, життєвий цикл, операційної системи не закінчується після закінчення 

розширеної підтримки - вона продовжить виконувати свої функції, в той же час ми настійно 

рекомендуємо відмовитися від використання застарілих версій ОС і перейти на новішу 

версію, не чекаючи закінчення періоду розширеної підтримки. 

Таким чином, реалізація методів та засобів захисту корпоративної інформаційної 

системи на основі рішення Nessus Professional, забезпечить  ефективний захист інформації та 

кібербезпеку корпоративної інформаційної системи підприємства [4]. 
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ. 
Толок Юлія, Державний Університет Телекомунікацій, м. Київ 

 
На сьогоднішній день питання захисту персональних даних постає особливо гостро для 

державних установ та організацій, які в силу своєї діяльності агрегують та використовують  

відомості про фізичну особу. Відповідно Закону України «Про захист персональних даних», Закону 

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та багатьох підзаконних 

нормативних актів такі відомості повинні захищатись від несанкціонованого ознайомлення, 

модифікації та розповсюдження. 

Ключові слова: інформація, персональні дані, захист даних, база даних . 

 

Development of measures to protect personal data in the organization. 
Tolok Yuliya, State University of Telecommunications, Kyiv 

 
Today, the issue of personal data protection is particularly acute for government agencies and 

organizations, which by virtue of their activities aggregate and use information about an individual. 

According to the Law of Ukraine "On Personal Data Protection", the Law "On Information Protection in 

Information and Telecommunication Systems" and many bylaws, such information must be protected from 

unauthorized access, modification and dissemination. 
Keywords: . information, personal data, data protection, database. 

Будь-які відомості, які дають змогу ідентифікувати конкретну фізичну 

особу, можна віднести до персональних даних. Така інформація є 

конфіденційною і може оброблятися тільки за згодою цієї фізичної особи, крім 

випадків, визначених законом. 

https://pidruchniki.com/74260/informatika/korporativni_informatsiyni_sistemi
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/12453
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https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/threats/paper/34180
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З метою конкретизації права людини, гарантованого статтею 32 

Конституції України, та визначення механізмів його реалізації 1 червня 2010 

року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про захист 

персональних даних» (далі – Закон), який набрав чинності з 1 січня 2011 року.  

Згідно зі статтею 4 Закону володільцем чи розпорядником бази 

персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх 

форм власності, органи держави влади чи органи місцевого самоврядування, які 

обробляють персональні дані відповідно до Закону. 

Відповідно до ст. 24 Закону суб’єкти відносин, пов’язаних із 

персональними даними, зобов’язані забезпечити захист цих даних від 

незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них.  Забезпечення 

захисту персональних даних у базі персональних даних покладається на 

володільця цієї бази. [2] 

Володілець бази персональних даних повинен створити умови для захисту 

в інформаційній (автоматизованій) системі персональних даних та забезпечити 

захист цих персональних даних від незаконної обробки, а також від 

незаконного доступу до них.  

Умови для захисту персональних даних залежать від конкретних реальних 

загроз, природи персональних даних, які обробляються, технології обробки 

інформації та типу інформаційної системи, у рамках якої обробляються 

персональні дані.  

Забезпечення умов для захисту в інформаційній (автоматизованій) системі 

персональних даних не вирішується реалізацією визначеної сукупності заходів, 

а є постійним процесом, який включає:  

- розробку політики захисту персональних даних від незаконної обробки, а 

також від незаконного доступу до них; 

- впровадження політики захисту персональних даних;  

- оцінювання і, за можливості, вимірювання продуктивності процесів 

захисту персональних даних згідно з прийнятою політикою, цілями і 

практичним досвідом, підготовка пропозицій щодо коригувальних заходів.  

- вживання коригувальних та запобіжних дій щодо захисту персональних 

даних на підставі результатів внутрішніх перевірок, періодичний перегляд 

політики захисту персональних даних, постійне удосконалення заходів;  

У разі, коли обробка персональних даних здійснюється в інформаційній 

(автоматизованій) системі, то створюється комплексна система захисту 

інформації відповідно до Правил забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 

2006 p. N 373.  

Отже, комплексна система захисту інформації забезпечує захист 

персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу 

до них відповідно до плану захисту інформації в системі, який містить:  

- завдання захисту персональної інформації, класифікацію персональної 

інформації, опис особливостей технології обробки інформації; 
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 - модель загроз для персональних даних у системі;  

- вимоги щодо захисту персональних даних та правила доступу до них;  

- перелік документів, згідно з якими здійснюється захист інформації в 

інформаційній системі.  

Для захисту персональних даних важливо, щоб організаційні заходи та 

використовувані засоби захисту, що визначають рівень захисту, відповідали 

реальним конкретним загрозам, даним, які обробляються, та процесам обробки 

даних, які виконуються. Повинні братися до уваги ймовірні ризики небажаних 

подій та серйозність наслідків таких небажаних подій. Чим вищі ризики, тим 

більш суворі заходи захисту повинні бути реалізовані.  

До основних факторів, які впливають на рівень захисту, що вимагається, 

відносяться:  

- рівень обізнаності персоналу Володільця та/або розпорядника бази 

персональних даних стосовно інформаційної безпеки, захисту персональних 

даних, поваги до авторських прав, тощо.  

- тип інформаційно-телекомунікаційної системи, у рамках якої 

обробляються персональні дані. 
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Анотація 

 
Данна робота стосується актуальної проблеми кібербезпеки та захисту інформації, а точніше 

про безпеку інформаційних систем. У статті описані методи формування безпеки, такі як: перешкода, 

контроль доступу, механізми шифрування, регламентація, примус та заохочення. 

Ця робота буде корисна людям які хочуть більш детально дізнатися про кібербезпеку та 

безпосередньо студентам та спеціалістам, які працюють у даній сфері. 

. 

У сучасному світі забезпечення захисту інформації вимагає системного 

підходу, що включає низку взаємопов’язаних заходів. Характер захисту 

випливає із відповідних дій злочинців, які якимось чином хочуть отримати 

важливу для них інформацію. 

Існують такі методи інформаційної безпеки [1, c. 487]: 

1. Перешкода - метод усунення фізичних перешкод на шляху 

зловмисника до захищеної інформації 



112 
  

2. Контроль доступу - методи, спрямовані на протидію всім можливостям 

несанкціонованого доступу до інформації. 

3.    Механізми шифрування - криптографічне блокування інформації. Ці 

методи захисту все частіше використовуються як при обробці, так і при 

зберіганні інформації на магнітних носіях. При передачі інформації по довгих 

каналах зв’язку цей метод є єдиним надійним. 

4.    Боротьба зі шкідливими атаками включає різні організаційні заходи 

та використання антивірусних програм. Мета вжитих заходів - зменшити 

ймовірність зараження та визначити факти системної інфекції. Для зменшення 

наслідків зараження, локалізації або знищення вірусів. Опанування цих видів 

діяльності та інструментів вимагає знання спеціалізованої літератури. 

5. Регламентація - створення умов для автоматизованої обробки, 

зберігання та передачі захищеної інформації, в рамках якої норми та стандарти 

цього захисту значною мірою дотримуються. 

6. Примус - метод захисту, який зобов’язує користувачів та персонал 

інтелектуальної власності дотримуватися правил, що регулюють обробку, 

передачу та використання захищеної інформації під загрозою фізичної, 

адміністративної або кримінальної відповідальності. 

7. Заохочення - метод захисту, який заохочує користувачів та персонал 

інтелектуальної власності не порушувати встановлених процедур, 

дотримуючись встановлених морально-етичних норм. 

В даний час США розробили стандарт оцінки безпеки комп’ютерних 

систем - критерії прийнятності. Розглядаються чотири типи системних вимог 

[2, с. 287]: 

• вимоги, що стосуються інструкцій з техніки безпеки; 

• облік використання комп’ютерних систем (рахунків); 

• довіра до ІТ-систем; 

• Вимоги до документації. 

Вимоги політики безпеки та розгляд питання використання комп’ютерних 

систем взаємозалежні і забезпечуються інструментами, вбудованими в систему, 

тобто вирішення проблем безпеки міститься в програмному та апаратному 

забезпеченні на етапі проектування. 

Порушення довіри до комп’ютерних систем зазвичай спричинене 

порушенням культури розробки програм: відмова від структурного 

програмування, відсутність заглушок, невизначений ввід тощо. Щоб перевірити 

на довіру, потрібно знати архітектуру програми, підтримуючі правила 

стабільності, тестовий приклад. 

Вимоги до документації означають, що користувач повинен мати повну 

інформацію з усіх предметів. Документація повинна бути точною та чіткою. 

 
Список літератури: 
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 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Гришко Р.О. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

На сьогоднішній день своєчасна та об’єктивна інформація є важливим 

фактором виробництва, який розглядають, як один з основних ресурсів 

розвитку суспільства. Сучасні інформаційні системи та технології є засобом 

підвищення продуктивності та ефективності роботи працівників. Проте вже не 

одноразово великі організації отримували багатомільйонні штрафи та втрачали 

репутацію на ринку через викрадення даних клієнтів зловмисниками.  

Нещодавно жертвою хакерської атаки стала міжнародна компанія з 

управління готельними мережами — Marriott. Під загрозою опинилися 

персональні дані 5,2 мільйона клієнтів компанії, включаючи імена, електронні 

пошти та поштові адреси.  

Сьогодні ж цілями кіберзлочинців можуть стати не тільки відомі 

корпорації, а й будь-які підприємства малого та середнього бізнесу, які 

обробляють дані кредитних карток або зберігають певну конфіденційну 

інформацію. Так нещодавно було виявлено троян Guildma, який був націлений 

переважно на банківські установи та поширювався за допомогою спам-

повідомлень зі шкідливими вкладеннями. 

Більшість власників компаній роблять велику помилку — не приділяють 

увагу захисту даних вважаючи, що їх це ніяк не стосується. Однак інструменти 

кіберзлочинців удосконалюються, а кількість жертв зростає. Саме тому постає 

питання необхідного забезпечення інформаційної безпеки на підприємствах, що 

передбачає дотримання наступних правил. 

1. Покращення обізнаності персоналу. 

Як правило кіберзлочинці намагаються отримати доступ до 

корпоративних даних через «найслабше місце» компанії — недосвідчений 

персонал. Спочатку зловмисники надсилають фішингове повідомлення, яке є 

настільки реальним, що співробітник не підозрює зловмисні дії і відкриває 

його. Після цього, сценарії бувають різними —  на пристрій 

завантажується програма-вимагач, троян, шпигунська програма чи 

інше шкідливе ПЗ. 

https://eset.ua/ua/support/entsiklopediya_ugroz/ataka-programm-vymogateley-na-predpriyatiye
https://eset.ua/ua/support/entsiklopediya_ugroz/troyan
https://eset.ua/ua/support/entsiklopediya_ugroz/shpionskiye-programmy
https://eset.ua/ua/support/entsiklopediya_ugroz/vredonosnyye_programmy
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Тому першим кроком у справі посилення інформаційної безпеки компанії 

має бути інформування співробітників щодо актуальних загроз та способів 

захисту від них.  

2. Захист фізичних носіїв даних та робочих пристроїв. 

Незахищені дані залишають підприємства уразливими до кібератак та 

інфікування шкідливим програмним забезпеченням. Оскільки у разі втрати чи 

викрадення USB-накопичувачів, ноутбуків чи смартфонів компанії 

співробітник ставить під загрозу всі корпоративні дані. В гіршому випадку 

потрапляння пристрою у чужі руки може призвести до шантажування 

зловмисниками з вимогою викупу. Щоб уникнути подібних ситуацій 

рекомендують: 

 завжди виходити з систем та ресурсів, які містять конфіденційні дані; 

 зашифровувати всі корпоративні дані за допомогою рішення для 

шифрування, яке надає можливість керувати ключами шифрування 

віддалено, а також дозволяє встановлювати політику щодо файлів, 

жорстких дисків, портативних дисків, карт пам'яті та електронних листів. 

Таким чином у разі втрати робочого пристрою зловмисники не зможуть 

прочитати корпоративні дані; 

 здійснювати регулярне резервне копіювання файлів. Таким чином ви 

зможете відновити дані у будь-який час. 

3. Сегментування мережі та контроль користувачів, які намагаються 

увійти. 

Існує багато причин для сегментування корпоративної мережі: зниження 

навантаження на систему, контроль доступу та безпека. У цілях інформаційної 

безпеки конфіденційні дані потрібно розміщувати на окремих серверах, 

забезпечуючи при цьому додатковий захист за допомогою брандмауерів або 

інших служб безпеки. Таким чином ви встановлюєте безліч бар'єрів, які 

знижують ризик викрадення даних. Крім цього, необхідно здійснювати 

моніторинг користувачів, які отримують або намагаються отримати доступ до 

мережі. Це дозволяє адміністраторам швидко виявляти та реагувати на будь-яку 

підозрілу поведінку. 

4. Співпраця з перевіреними постачальниками послуг. 

Сучасні технології значно спростили систему комунікації між 

організаціями, що відкриває нові можливості для партнерів та полегшує 

відносини між компаніями. Однак це спричинило іншу проблему. 

Кіберзлочинці почали здійснювати атаки на невеликі компанії, щоб завдяки 

цьому отримувати доступ до більш цінних даних корпорацій. 

Тому будь-який договір про обслуговування, постачання чи інший вид 

співпраці повинен включати детальні вимоги щодо безпеки. Багато 

постачальників хмарних послуг регулярно проходять тестування на 
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проникнення різних загроз, щоб відповідати стандартам інформаційної безпеки 

в певній галузі діяльності. 

Найважливіше те, що постачальник послуг повинен мати рівень безпеки, 

який відповідає вашому. У разі відсутності відповідного захисту корпоративних 

систем та партнерських сервісів ви можете висунути необхідні вимоги.  

5. Захист віддаленого доступу до мережі вашого підприємства. 

Високошвидкісний інтернет-зв’язок та сучасна трудова етика дозволяють 

багатьом офісним працівникам працювати вдома. З кожним роком такий режим 

роботи набирає все більшої популярності. Особливо сьогодні 

можливість безпечної віддаленої роботи є великою перевагою для компаній. 

Будь-який пристрій співробітника чи клієнта для віддаленого доступу до 

робочої мережі повинен відповідати нормам інформаційної безпеки, які 

вимагають наступного: 

 підключення через віртуальну приватну мережу (VPN). 

 використання двофакторної аутентифікації під час входу в систему або 

підключення до VPN. 

 отримання доступу за допомогою віртуальної машини як опції 

підключення за замовчуванням, якщо це можливо. 

 використання комплексного рішення з безпеки для захисту від 

проникнення програм-вимагачів, шпигунських програм та інших видів 

загроз, а також запобігання фішинг-атакам. 

Будь-яка компанія, яка зберігає та опрацьовує особисті дані користувачів, 

може стати жертвою хакерської атаки. Однак у випадку дотримання усіх 

правил інформаційної безпеки, компанія буде мати набагато менші збитки та 

мінімальні збої бізнес-процесів. 

 

ОГЛЯД МІЖСАЙТОВИХ СЦЕНАРІЇВ 

Третяк О. В. 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
Анотація. З кожним днем ми все більше часу проводимо у мережі Інтернет. Під час відвідування 

сайтів маємо пам’ятати про безпеку, особливо на таких сайтах, як банківські, де захист інформації 

користувача є необхідним. Розглянуто дії зловмисників для викрадення інформації у користувачів, 

довіру користувачів сайтам та можливості уникнути небажаної передачі даних. 

 

Щоб обійти політику однакового походження, зловмисники можуть 

спробувати ввести код, використовуючи атаку, яка називається міжсайтовим 

сценарієм. На жаль, ця атака є досить поширеною. Наприклад, рекомендація 

CERT (Computer Emergency Response Team) щодо модемів Huawei. Там 

сказано, що широкосмугові модеми включають веб-інтерфейс, і цей веб-

інтерфейс вразливий до міжсайтової атаки сценаріїв. Міжсайтовий сценарій або 

атака XSS (Cross-Site Scripting) спрямована на підрив тієї самої політики 
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походження. Зокрема, зловмисник може створити шкідливий скрипт, щоб 

спробувати обманути браузер користувача так, ніби сценарій походить з 

надійного джерела. Це надає сценарію доступ до конфіденційного вмісту та 

сторінок цього походження. Міжсайтовий сценарій атаки працює, обдурюючи 

сайт жертви надсиланням сценарію до браузера користувача, який запускатиме 

його з усіма привілеями жертви.  

Існує два типи атак між сценаріями між сайтами. Перше – міжсайтові 

сценарії. Під час цієї атаки зловмисник залишає свій сценарій на вразливому 

веб-сервері, наприклад банку. Пізніше сервер мимоволі надішле цей сценарій у 

браузер користувача, і цей браузер виконає його в тому самому джерелі, що і 

сервер банку. Таким чином, метою є користувач із підтрисуючим Javascript 

браузером, який відвідує сторінку вмісту під впливом користувача. Метою 

атаки є запуск скрипта в браузері користувача з однаковим доступом, який 

надається звичайними сценаріями сервера, і таким чином підривати політику 

походження. Для цього зловмисникові необхідна можливість залишати вміст на 

веб-сервері, наприклад, за допомогою звичайного браузера. Зловмисник також 

може мати веб-сайт для збору викраденої інформації. І головний фокус тут 

полягає в тому, що сервер не зможе забезпечити, щоб вміст, завантажений на 

його сторінку, не містив вбудовані сценарії. Другий тип атак називається 

відбитим міжсайтовим сценарієм. Тут зловмисник змушує користувача 

надіслати серверу (вищезгаданого банку, наприклад) URL-адресу, яка включає 

в себе деякий код JavaScript. Сайт банку передасть частину або весь скрипт у 

відповідь з тим самим початком, що і сайт банку. Отже, браузер відвідає 

поганий веб-сайт, і поверне шкідливу сторінку. Потім клієнт натисне посилання 

на цій шкідливій сторінці, яке переведе його на сайт банку. Посилання 

міститиме деякий код JavaScript. Потім згаданий сайт повторить посилання у 

відповідь користувачеві, а браузер потім виконає скрипт так, ніби сервер мав 

надати його. Як результат, зловмисник може вчинити нечесні дії. Отже, 

ключовим тут є вхідний сигнал. Відображені міжсайтові атаки сценаріїв 

повинні знайти екземпляри хороших веб-серверів, які повторять введення 

даних користувача у відповідь HTML. Якщо цей скрипт не відфільтровано, він 

буде включений у тіло повернення з сайту, а інтерпретатор JavaScript, що 

працює в браузері користувача, виконає цей сценарій, а не просто роздрукує 

його. І звичайно, скрипт буде виконуватися в межах відвідуваного сайту. 

Отже, відбита атака XSS націлена на когось, хто використовує браузер із 

підтримкою Javascript для доступу до вразливої веб-служби. Вразливість 

служби полягає в тому, що вона відображає назад частину URL-адрес, які вона 

отримує у своїх вихідних відповідях. Мета зловмисника – запустити сценарій 

зловмисника так, ніби він походить з сайту жертви. Зловмисник робить це, 

змушуючи користувача натискати на URL-адресу, яка містить код JavaScript. 

Потім цей код відображається у відповіді сервера на браузер. І таким чином, 

браузер запускає сценарій так, ніби він був із вихідного сервера. Ключовим тут 

є те, що початковий сервер відображає сценарій зловмисника незмінним. Це 

байдуже відображення введення вказує на належний захист. Перевіряйте 
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введені дані. Зокрема, вразливий сервер повинен або перевіряти, або очищати 

вхідні дані з ненадійних джерел. Однією з форм перевірки є засолення (англ. 

salinization). Сервер може видалити всі виконувані частини ненадійного вмісту, 

що надаються користувачем, вмісту, який може відображатися на сторінках 

HTML. Наприклад, він може шукати теги сценаріїв і фільтрувати їх. Потім, 

замість запуску сценарію, браузер у підсумку надрукує його в документі. Це 

може виглядати трохи дивно, але це буде нешкідливо. Така фільтрація часто 

проводиться в розділах коментарів щоденників. Коментаторам дозволяється 

надавати розширений вміст, наприклад, форматування жирним шрифтом, 

курсивом чи підкресленням. І вони можуть висловити думку, використовуючи 

різні теги HTML. Однак їм не дозволяється включати теги, які б розмежовували 

код JavaScript. Включення певних тегів, таких як тег сценарію до чорного 

списку та вилучення їх із введення в природній ідеї. Проблема в тому, що існує 

безліч способів ввести код JavaScript. Наприклад, виявляється, що можна 

вставляти JavaScript як файли, закодовані XML, або як каскадну таблицю 

стилів. Це тег CSS. Більше того, навіть якщо знайдено всі теги, які спеціально 

вказані як такі, що дозволяють виконувати сценарії, можуть бути й інші 

способи вказівки коду, які відповідають браузеру. Зокрема, часто відомо, що 

браузери намагаються бути корисними та надавати спотворені дані. Такі 

дозволи корисні для того, щоб зруйновані веб-сайти виглядали нормально для 

користувача, але їх може використати зловмисник.  

Кращий підхід до перевірки – використання білого списку. Зокрема, сайт 

може дозволити певний невеликий набір тегів. Потім він може перевірити, що 

вхідні дані містять лише ті теги. Той самий білий список застосовується до всіх 

елементів сторінки, на які можуть вплинути ненадійні джерела. Той самий 

білий список застосовується до всіх елементів сторінки, на які можуть 

вплинути ненадійні джерела. Повертаючись прикладу в блозі, фільтр білого 

списку може перевірити, чи містять URL-адреси чи інші коментарі 

користувачів лише жирний шрифт, курсив та підкреслення, а також жодних 

інших тегів.  

Міжсайтові сценарії та підроблення запитів між сайтами. Спільним для 

атак є те, що один сайт намагається діяти з привілеями іншого сайту, звідси і 

фраза cross-site. XSS працює шляхом використання довіри браузера до даних, 

що надсилаються йому із законного веб-сайту. Тому зловмисник намагається 

маніпулювати тим, що сайт надсилає браузеру. CSRF використовує довіру веб-

сайту до даних, надісланих із напіввірного браузера. Тому зловмисник 

намагається маніпулювати тим, що браузер надсилає на сайт. Коротше кажучи, 

вся справа у використанні довіри. Правильним захистом є зменшення цієї 

довіри якомога більше. Зокрема, за допомогою перевірки вводу. Ця тема 

виникає знову і знову у веб-безпеці, та й у загальній системі безпеки 

розподілених систем. Одним із популярних фреймворків для написання веб-

додатків називається Ruby on Rails. Веб-програми на стороні сервера написані 

мовою програмування Ruby, а рамки Rails полегшують цим додаткам роботу в 

Інтернеті. Параметри веб-запитів, що надсилаються до програм Rails, можуть 
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бути об'єктами Ruby, закодованими у XML, або у форматі YAML у форматі 

XML. YAML особливо бажаний, оскільки його легко читати, і Ruby має хорошу 

підтримку. Зокрема, Ruby дозволяє легко кодувати об’єкти Ruby в YAML, а 

також декодувати рядки YAML в об’єкти Ruby. Коли ці об'єкти Ruby 

представляють цілі числа, рядки або перелічені типи, поведінка веб-додатків 

продовжується, як ми можемо сподіватися. Однак YAML може кодувати будь-

який об'єкт, що і робиться шляхом вбудовування коду Ruby. Оскільки декодер 

YAML за замовчуванням може бути використаний для декодування довільних 

об'єктів, він таким чином може декодувати довільний код Ruby. Трохи 

попрацювавши, декодер можна змусити викликати код об’єктів, які він щойно 

розшифрував. Це означає, що зловмисник може надіслати ретельно створене 

повідомлення будь-якій програмі Ruby on Rails і змусити його запустити код 

від імені зловмисника. Ого, ще раз проблема тут полягає у прийнятті введення 

без перевірки його. Проблема прихована від розробників додатків, оскільки 

помилка знаходиться в рамках Ruby on Rails, а не в додатку. Виправлення для 

перевірки введення може полягати в тому, щоб взагалі відхилити YAML або 

відхилити кодовані YAML об'єкти, що вбудовують код.  

Звичайно, як і у випадку з XXS, діри у фільтрах означають, що вразливості 

зберігатимуться. На закінчення веб-безпека представляє безліч вразливих 

місць, від яких повинні захищатися автори програм. Усі вони можна з довірою 

звести до розбіжностей. Якщо не можемо повністю довіряти джерелу якогось 

вкладу, тоді ми повинні перевірити це введення, щоб переконатися, що воно не 

може завдати шкоди. При розгляді засобів перевірки перевагу віддають 

перевазі санітарній обробці, а білий список – чорному.  
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ЗАХИСТ КІНЦЕВИХ ТОЧОК КОРПОРАТИВНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ MCAFEE 

SECURITY ENDPOINT 

 Хотінь Кароліна Юріївна 
На сьогоднішній день існує багато типів кібератак. У зв’язку із цим, зростає необхідність в 

тому, щоб не тільки зупиняти ці кібератаки, а й запобігати їх появі. Тому дуже важливо, аби 

кожна корпоративна інформаційна система підприємства (незалежно від його розмірів) мала змогу 

захиститися від них шляхом добре розробленого програмного забезпечення та кваліфікованих кадрів. 

Кінцеві станції завжди були якщо не головним, то одним із основних джерел загроз інформаційній 

безпеці підприємства. При цьому саме поняття «кінцевої станції» істотно розширилося за останні 

кілька років, особливо з розвитком мобільних платформ. Зараз в область визначення «кінцевої 

станції» входять не тільки персональні комп'ютери користувачів і корпоративні сервера, але і 

мобільні пристрої (ноутбуки, смартфони, планшети) та пристрої IoT (Internet of Things).  
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У реаліях сьогоднішнього дня організаціям необхідна грамотна оцінка 

найбільш актуальних загроз для їх інформаційних систем, а також аналіз 

фінансових і репутаційних ризиків від можливих дій зловмисників. 

Основними проблемами[1] забезпечення кібербезпеки на підприємствах 

вважають: недостатня кваліфікованість кадрів на підприємствах; невміння 

запобігати та протидіяти кібератакам та шкідливому ПЗ; неправильне 

використання захисного програмного забезпечення; відсутність розроблення 

стратегічно правильних засобів захисту інформації в корпоративній системі; 

неправильний підхід або відсутність управління ризиками; крадіжка інформації 

через підключені пристрої. 

Вирішення цих проблем спрямоване на мінімізацію ймовірності таких 

загроз інформаційній безпеці (ІБ), як несанкціоновані дії з даними, атаки на 

канал передачі інформації між централізованими ресурсами і кінцевою точкою, 

авторизація іншої людини під ім'ям справжнього користувача. Використовувані 

для цього засоби захисту досить добре відомі. Це антивіруси, засоби 

аутентифікації (скажімо, електронний підпис), засоби захисту каналу 

(наприклад, VPN). Для мобільних точок доступу додатково буде потрібно 

встановити засоби криптографічного захисту даних, що розташовуються на 

носіях інформації (перш за все на знімних - наприклад, флешках), і 

персональний міжмережевий екран. 

Тож, подивимось на існуючі засоби захисту кінцевих точок 

корпоративної інформаційної системи. За даними «магічного квадранта» 

Gartner [2] (дослідницька компанія, що спеціалізується на ринку інформаційних 

технологій) за 2016 рік, лідерами ринку систем захисту кінцевих точок є 

компанії Symantec, Sophos, Intel Security, Trend Micro, «Лабораторія 

Касперського» та McAfee.  

Розглянемо детальніше такий продукт як McAfee.  

Саме для захисту кінцевих точок був розроблений окремий програмний 

комплекс McAfee Endpoint Security [3].  

Даний продукт забезпечує захист кінцевих точок корпоративної мережі та 

проводить збір інформації про стан безпеки системи у режимі реального часу. 

У випадку, коли атака вже відбулась, програмне забезпечення McAfee реагує на 

всі компоненти та процеси, щоб заблокувати атаку, повідомляти вас та 

записувати інцидент. 

Програмний комплекс McAfee Endpoint Security включає в себе такі 

модулі: 

 «Threat prevention» (попередження загроз) – захищає користувача від 

зловмисного програмного забезпечення заздалегідь визначеними діями 

для виявлення зловмисних програм та підозрілих предметів; 

 «Firewall» (міжмережевий екран) - фільтрує вхідний та вихідний 

мережевий трафік, щоб дозволити або заблокувати трафік, згідно з тим, 

як це визначено у правилах. Кожне з правил визначає набір умов, яким 

повинен відповідати мережевий трафік і виконувати дії згідно з 

пов'язаним правилом; 
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 «Web Control» (контроль інтернету) – здійснює моніторинг кожного веб-

сайту, до якого користувач отримує доступ або просто переглядає, та 

перевіряє його рейтинги безпеки задля того, аби дозволити чи 

заблокувати сайт згідно з конфігурацією політики безпеки підприємства;  

 «Adaptive threat protection» (адаптивний захист від загроз) – перевіряє 

вміст у середовищі підприємства та визначає, які дії слід зробити, на 

основі репутації файлів, правил та порогових значень репутації. 

Кожний з цих модулів доповнюють один одного, тому використання 

кожного з них у комплексі забезпечує захист кінцевих точок на підприємстві. 

Отже, виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що захист 

кінцевих точок – це дуже важливий крок, який гарантує безпеку корпоративній 

інформаційній системі, якщо притримуватися правил забезпечення безпеки та 

використовувати надійний програмний продукт. 
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ЗАХИСТ КІНЦЕВИХ ТОЧОК КОРПОРАТИВНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ SOPHOS 

INTERCEPT X 
 Кабанов Ярослав Вадимович 

 

У сучасному світі корпоративна інформаційна система використовується активніше та 

частіше. Необхідність цієї системи занадто масштабна , оскільки вона підтримує  автоматизацію 

функцій управління в корпорації , або на підприємствах. Важливим  фактом може слугувати 

постачання інформації для прийняття рішень ,яке в свою чергу піддається управлінню. У даній 

системі ефективно реалізована управлінська ідеологія , за рахунок цього спостерігається об’єднання 

бізнес- з прогресом стратегій інформаційних технологій. Заходи, спрямовані на протидію 

несанкціонованого доступу до конфіденційних даних, визнані створити оптимальні умови для 

вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки, що здійснюються за допомогою 

централізованого управління процесом обробки охороняється інформації.  
Управління безпекою корпоративної системи передбачає злагоджену 

координацію дій всіх структурних підрозділів щодо реалізації політики 

інформаційної безпеки, зосередження корпоративних ресурсів на вирішенні 

завдань в залежності від ситуації, що склалася, контроль за своєчасністю та 

повнотою виконання вимог затвердженої політики [1]. 

На сьогодні було сформовано новий тип продуктів – платформа захисту 

кінцевих станцій, або Endpoint Protection Platform (EPP). Endpoint Protection 

https://ko.com.ua/zashhita_konechnyh_tochek_v_sovremennyh_usloviyah_instrumenty_i_osnovnye_problemy_129548
https://ko.com.ua/zashhita_konechnyh_tochek_v_sovremennyh_usloviyah_instrumenty_i_osnovnye_problemy_129548
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(Endpoint_Protection_Platform,_EPP)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(Endpoint_Protection_Platform,_EPP)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(Endpoint_Protection_Platform,_EPP)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(Endpoint_Protection_Platform,_EPP)
https://www.mcafee.com/enterprise/ru-ru/products/endpoint-security.html
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Platform – це система комплексного захисту кінцевої точки, що включає в себе 

як класичну функціональність антивірусного захисту, так і розширені 

технології безпеки- персональні міжмережеві екрани, системи запобігання 

вторгнень, системи контролю портів і пристроїв, що підключаються, системи 

шифрування дисків та ін.. З певного моменту більшість EPP-рішень перестали 

задовольняти сучасним вимогам до безпеки кінцевих станцій. В першу чергу, 

це було пов'язано з ростом спрямованих атак, які в основному використовують 

уразливості нульового дня і відрізняються масовістю завдяки використанню 

ботнетів і внутрішньої архітектури горизонтального поширення. Також 

необхідно відзначити окремий клас загроз – кріптолокеров (або 

шифрувальників), які в принципі, з точки зору системного програмного 

забезпечення, не роблять нічого протиправного. Відмінною рисою всіх цих атак 

є те, що вони не використовують відомі підходи і проломи, а експлуатують ще 

невідомі уразливості і способи свого поширення. Безумовно, EPP-рішення були 

змушені еволюціонувати, щоб відповідати сучасним викликам в сфері захисту 

кінцевих станцій. З метою захисту інформації обмеженого доступу, що 

циркулює всередині автоматизованої інформаційної системи, застосовуються 

сертифіковані по встановленим вимогам программно-апаратні засоби захисту 

інформації [2].  

В наш час дуже важливо правильно вибирати засіб захисту кінцевих 

точок задля забезпечення безпеки корпоративної інформаційної мережі.  

Розглянемо один з найкращих продуктів на ринку, а саме Sophos X [3]. 

Sophos пропонує великий інтегрований набір безпечних рішень, що 

охоплюють кінцеву точку, мобільний, мережу, електронну пошту, публічну 

хмару, Інтернет та кероване виявлення та реагування. Пропозиція компанії в 

простір EPP компанії Intercept X витіснила Sophos за межі його кореневих SMB 

та підвищила рівень обізнаності в торгових організаціях підприємств 

У листопаді 2018 року Sophos вийшов на ринок EDR з Intercept X 

Advanced. Intercept X використовує машинне навчання завдяки придбанням 

Invincea та SurfRight та органічно розвинених функцій. У січні 2019 року 

компанія придбала DarkBytes, стартап, що спеціалізується на криміналістиці 

кінцевих точок, для забезпечення розширених можливостей EDR. DarkBytes 

тепер є основоположним елементом керованих служб виявлення та реагування 

Sophos. 

В першу чергу розглянемо сильні сторони. 

Клієнти Intercept X сповіщають про сильну впевненість не лише у захисті 

від більшості програм, що вимагається, але й у можливості відкотити зміни, 

внесені процесом вимога програмного забезпечення, що уникає захисту; 

Хмарна консоль адміністрування Sophos Central керує іншими аспектами 

платформи безпеки постачальника з однієї консолі, включаючи шифрування 

диска, захист сервера, брандмауер та шлюзи електронної пошти. 

Intercept X забезпечує простий робочий процес для управління справами 

та розслідування підозрілих чи зловмисних подій. 

Також, слід розглянути й недоліки. 
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Аналіз причин Intercept X не доступний для клієнтів, які використовують 

локальну версію захисту від кінцевої точки Sophos. Дійсно, Sophos навмисно 

орієнтований на Sophos Central як основну пропозицію, і замовники Sophos 

повинні очікувати, що він отримає більшість зусиль з розвитку. 

Клієнти повинні вивчити функції Intercept X EDR у версії Sophos Linux та 

визначити, чи відповідають їх потребам з точки зору паритету функцій. 

Робочий процес Intercept X EDR забезпечує основну співпрацю; однак 

клієнти повинні дослідити, чи забезпечує їх поточна пропозиція розширену 

співпрацю між групами реагування на інциденти. 

Повний журнальний криміналістичний знімок Intercept X EDR 

зберігається на кінцевій точці, що робить його чутливим до фальсифікацій та 

складним запитам. Розширені правила полювання та власні виявлення 

потребують криміналістичної консолі. Можливість роботи криміналістичної 

консолі від придбання DarkBytes ще не інтегрована в центральну консоль 

управління Sophos або її локальну консоль і повинна розгортатися окремо за 

допомогою окремого агента. (Зараз інтегрований агент перебуває в ранньому 

доступі, і, як очікується, він буде повністю доступний у вересні.) 

Деякі клієнти повідомляють, що встановлення агента та оновлення 

програмного забезпечення в місцях з низькою пропускною здатністю можуть 

бути проблематичними. 

Отже виходячи з цього, робимо висновок що аналіз алгоритмів глибокого 

навчання у Intercept X легко доступний та візуально привабливий для 

користувачів і надає клієнтам наочний спосіб підтвердити їхнє використання 

даним продуктом 

Можливості запобігання експлуатації зосереджуються на інструментах, 

прийомах та процедурах, які є загальними для багатьох сучасних атак. 
Література: 

1. Огляд ринку систем захисту кінцевих точок [Електронний  ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  

https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/endpoint-protection-platform#part2 

2. «Засоби та методи захисту інформації» [Електронний  ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://buklib.net/books/28625/ 

3.  SOPHOS Intercept X [Електронний  ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://roi4cio.com/catalog/product/sophos-intercept-x 

 
 

 

KRYPTOCIBULE: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

Смирнов Денис Сергійович 
На сьогоднішній день існує багато різноманітних шкідливих програмних забезпечень, однак 

не всі з них виявлені. В даній роботі розглянуто один з таких прикладів, а саме: майнер KryptoCibule. 

Проблеми його виявлення, використання та ліквідації вказують на необхідність проведення 

подальших досліджень та актуальність даної теми.  

KryptoCibule – це шкідливе програмне забезпечення, що складається з 

трьох компонентів і основною ціллю є викрадення криптовалют. Він 

використовує ресурси жертви для видобутку монет, намагається викрасти 

транзакції, замінюючи адреси гаманця в буфері обміну, і проникає у файли, 

пов’язані з криптовалютою, при цьому застосовуючи кілька методів, щоб 

https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/endpoint-protection-platform#part2
https://buklib.net/books/28625/
https://roi4cio.com/catalog/product/sophos-intercept-x
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уникнути виявлення. KryptoCibule[1] широко використовує мережу Tor та 

протокол BitTorrent у своїй комунікаційній інфраструктурі. 

У зловмисному програмному забезпеченні, написаному на C#, також 

використовується деяке легальне програмне забезпечення. Такі як Tor і клієнт 

торрент-передачі, інші завантажуються під час виконання, включаючи 

Apachehttpd та сервер Buru SFTP (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Компоненти та інструменти KryptoCibule 

 

Коли зловмисне програмне забезпечення виконується вперше, хосту 

присвоюється унікальний ідентифікатор у форматі {adjective} – 

{noun}, де {adjective} та {noun} – випадкові слова, взяті з двох жорстко 

закодованих списків, які забезпечують понад 10 мільйонів унікальних 

комбінацій. Потім цей ідентифікатор використовується для ідентифікації хоста 

у зв'язку з серверами C&C. 

Крім компонентів, пов'язаних з криптографією, KryptoCibule також має 

функціональність RAT. Серед команд, які він підтримує, є EXEC , що дозволяє 

виконувати довільні команди, і SHELL , який завантажує сценарій PowerShell із 

C&C. Потім цей скрипт завантажує бэкдор, створений інструментом Pupy після 

експлуатації . 

KryptoCibule поширюється через шкідливі тор ренти через ZIP-файли, 

вміст яких маскується під піратське програмне забезпечення або 

ігри. Незважаючи на те, що можуть бути включені й інші файли. 

Протокол BitTorrent також використовується для завантаження оновлень 

шкідливого програмного забезпечення та додаткового програмного 

https://github.com/n1nj4sec/pupy
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забезпечення. KryptoCibule встановлює торрент-клієнт для передачі та керує 

ним, видаючи команди через свій RPC-інтерфейс. 

В останніх версіях KryptoCibule використовується XMRig , програма з 

відкритим кодом, яка використовується для добування Monero за допомогою 

центрального процесора, і kawpowminer , інша програма з відкритим кодом, яка 

видобуває Ethereum за допомогою графічного процесора. Другий 

використовується лише в тому випадку, якщо на хості знайдено виділений 

графічний процесор. Обидві ці програми налаштовані на підключення до 

керованого оператором сервера через проксі Tor. 

На кожній ітерації основного циклу зловмисне програмне забезпечення 

перевіряє рівень заряду акумулятора та час з моменту останнього введення 

користувачем. Потім він запускає або зупиняє процеси майнера на основі цієї 

інформації. Якщо за останні 3 хвилини хост не отримав жодного введення від 

користувача і має принаймні 30% заряду батареї, майнери GPU і CPU 

працюють без обмежень. В іншому випадку майнер GPU призупинено, а 

майнер CPU обмежений одним потоком. Якщо рівень заряду батареї менше 

10%, обидва майнери зупиняються. Це робиться для зменшення ймовірності 

бути поміченим жертвою. 

Другий компонент маскується як SystemArchitectureTranslation.exe . Він 

використовується для моніторингу змін у буфері обміну та для застосування 

правил заміщення, отриманих із регулярних виразів, до його вмісту.  

Ці правила у формі «регулярне_вираження»«Гаманець» відповідають 

формату адрес гаманців криптовалют і замінюють їх адресами гаманців, 

керованих зловмисником. Це спроба перенаправити транзакції, здійснені 

жертвою, на гаманці зловмисника. Цей компонент 

використовує FileSystemWatcher [2] для перезавантаження правил заміни 

при зміні файлу settings.cfg . 

Третій компонент проходить через файлову систему кожного доступного 

диска та шукає імена файлів, що містять певні терміни. 

Шкідливе програмне забезпечення KryptoCibule з`явилося наприкінці 

2018 року і досі активно, але, схоже, до цього часу воно не привертало 

особливої уваги. Це, ймовірно, через те, що він використовував легальні 

інструменти з відкритим кодом, а також широкий спектр [3] застосованих 

методів для уходу від виявлення.  

Отже, KryptoCibule – це шкідливе програмне забезпечення, Яке 

складається з трьох компонентів, які надають йому можливість бути 

непоміченим протягом майже двох років. KryptoCibule використовує легальні 

програми та способи уникнення антивірусного програмного забезпечення. 

Особливістю є те, що дане шкідливе програмне забезпечення постійно 

оновлюється та поширюється, що вказує на потребу  в  пошуках його 

нейтралізації та подальшому дослідженні. 
Перелік літератури: 
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ПРОТИДІЯ КІБЕРЗАГРОЗАМ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ 

Кушнір Дмитро  Ігорович 

 
В умовах пандемії віддалена робота набуває актуальності та стає поширеною тенденцією в 

промисловості та бізнесі, що спонукає співробітників та компанії досягати нових успіхів в організації 

безпеки віддаленої роботи. 

Застосування тільки одного з методів організації безпеки буде недостатньо для запобігання 

кіберзагрозам, особливо це не гарантує безпеки віддаленої роботи. Лише використання комплексного 

підходу є гарантією ефективної кібербезпеки. 

 

Внаслідок розвитку хмарних технологій та широкої доступності Інтернету 

багато організацій дозволяють працівникам працювати віддалено. Зрештою, 

можливість працювати з будь-якого місця підвищує гнучкість та 

продуктивність. Це створює додаткові завдання для ІТ-професіоналів, яким 

потрібно створити інфраструктуру для підтримки віддаленої роботи. Оскільки 

вони прагнуть забезпечити безперебійний доступ до послуг та програм, інші 

важливі проекти втрачають свою актуальність, включаючи критичні ініціативи, 

пов'язані з безпекою. Кіберзлочинці помічають, що організації вразливі як 

ніколи, і посилюють свої атаки. 

Незалежно від того, наскільки далеко потрібно налаштувати інфраструктуру 

для підтримки віддаленої роботи, фахівці розробили наступні рекомендації для 

організації її безпеки:[2] 

1. При можливості варто використовувати зконфігуровані пристрої. Для 

кожного пристрою, який підключається до мережі потрібно: 

 увімкнути шифрування за допомогою BitLocker для Windows та 

FileVault для macOS; 

 встановити антивірусний захист та брандмауер; 

 переконатись, що всі операційні системи та інше програмне 

забезпечення на даний момент підтримуються постачальником; 

 зберігати всі операційні системи та інше програмне забезпечення 

оновлене, із встановленими всіма критичними оновленнями; 

 застосувати політику щодо паролів, вимкнути автоматичний вхід та 

ввімкнути автоматичне блокування; 

 увімкнути функцію «знайти мій пристрій» та можливості дистанційного 

блокування / стирання даних. 

https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/api/system.io.filesystemwatcher?view=netcore-3.1
https://github.com/eset/malware-ioc/tree/master/kryptocibule/
https://github.com/eset/malware-ioc/tree/master/kryptocibule/
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2. При користуванні зконфігурованими пристроями, потрібно надати всім 

працівникам посібник із безпеки, який пояснює заходи безпеки, необхідні та 

рекомендовані для віддалених працівників. 

3. Регулярно проводити навчання працівників щодо усвідомлення загроз[3, 

4]. 

4. Використовуйте VPN - пам’ятайте, що ваші співробітники можуть 

використовувати загальнодоступні мережі Wi-Fi. 

5. При можливості, потрібно використовувати багатофакторну 

автентифікацію (MFA) для захисту облікових записів VPN та хмарних служб 

від несанкціонованого доступу. 

6. Уникати використання протоколу віддаленого робочого столу (RDP). 

Якщо ж доведеться використовувати RDP[1], то не варто відкривати RDP в 

мережі Інтернет. Вся діяльність повинна проходити через безпечне з’єднання. 

Слід уникати прямих з’єднань RDP. Сеанси RDP слід примусово здійснювати 

через Remote Desktop Gateway (в ідеалі в DMZ). А також, обмежити доступ 

RDP до білого списку користувачів та серверів. 

7. Не використовувати номери портів за замовчуванням під час 

налаштування віддалених з’єднань. 

8. Обмежити віддалений доступ до білого списку відомих IP-адрес. 

9. Всюди вимкнути доступ для «everyone» і для «anonymous». 

Виконання кроків, наведених у попередньому списку, допоможе зробити ІТ-

середовище більш захищеним, але площа атаки все ще більша, ніж будь-коли. 

Фахівці пропонують використовувати наступні перевірені практики для 

подальшого зменшення ризику порушень та інших інцидентів безпеки: 

 Дотримуватись основних практик аудиту наявних систем. Зокрема: 

визначити всі застарілі та невикористані облікові записи, а потім 

видалити або вимкнути їх; переглянути всі дозволи та видалити надмірні 

та невикористані права, особливо права віддаленого доступу; вимкнути 

або видалити невикористані мережеві служби; зменшити кількість 

привілейованих акантів; переглянути модель делегування AD та 

налаштування своєї групової політики. [2] 

 Переконатись, що конкретна політика щодо паролів налаштована 

правильно. Перевірити свої вимоги до довжини та складності, 

зосередившись на паролях, щоб їх було легко запам’ятати та важко 

вгадати. 

 Створити політику блокування облікового запису, щоб запобігти 

потраплянню зловмисників у мережу, відгадуючи пароль користувача. 

Але не варто робити кількість невдалих спроб до блокування настільки 

низькою, щоб викликати розчарування та втрату продуктивності для 

законних користувачів, які випадково роблять помилки. 

 За допомогою груп Active Directory та Azure AD контролювати доступ до 

даної інфраструктури. Регулярно переглядати свої групи та членство в 

групах, щоб переконатися, що ніхто не має надмірних дозволів[3-4]. 
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 Переконатись, що дозволи NTFS та дозволи для спільних ресурсів, таких 

як SharePoint, SharePoint Online, OneDrive для бізнесу та команд, 

дотримуються принципу найменших привілеїв. 

 Дотримуватись найкращих практик аудиту в кожній із цих сфер, а саме: 

 Аудит конфігурації – переконатись, що конфігурація всіх 

критичних ресурсів відповідає базовому рівню безпеки, а також 

перевірити всі зміни конфігурації на наявність помилок та 

зловмисних дій.  

 Аудит доступу – відстежувати входи як до хмарних, так і до 

попередніх ресурсів, а також до входів VPN. 

 Аудит діяльності – відстежувати активність користувачів навколо 

даних, особливо діяльність навколо конфіденційних даних та 

хмарних рішень, що підтримують віддалених працівників, таких як 

SharePoint Online, OneDrive for Business та MS Teams. Слідкувати за 

підозрілими змінами в членстві та дозволами, які можуть свідчити 

про ескалацію привілеїв. Бути в курсі сплесків підозрілої діяльності 

навколо ваших мережевих портів та з’єднань VPN, особливо 

сканування портів та невдалих спроб входу, що може бути ознакою 

атак з використанням пароля або грубої сили. 

 

 Проводити оцінку ризиків на рівні всього підприємства. Звертати 

особливу увагу на всі віддалені служби.  

 Сформулювати власні правила та поширювати їх серед усіх, хто має 

доступ до даного ІТ-середовища. 

 

Отже, підсумовуючи можна врахувати досвід попередніх інцидентів та, 

при цьому, сконцентруватися на захисті критично важливих ресурсів. 

Застосувати якомога більше заходів безпеки віддаленої роботи для протидії 

кіберзагрозам. Важливо провести аудит критично важливих цінностей 

організації, а також, впровадити посилені заходи та засоби для їх захисту.  

 
Список використаної літератури: 

1. REMOTE EMPLOYEE MONITORING. URL : https://www.ekransystem.com/sites/default/files/file_ 

resources/remote-employee-monitoring.pdf 

2. Remote Access Security Best Practices. URL :  https://www.netwrix.com/ remote_access_security_best_ 

practices.html 

3. 8 Best Practices for Secure Remote Work Access. URL :  https://www.siemplify.co/blog/8-best-practices-for-
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ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РЕАГУВАННЯ НА 

ІНЦИДЕНТИ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НА БАЗІ 

ІНТЕГРАЦІЇ IBM QRADAR SIEM ТА IBM RESILIENT SOAR 

Красноштан Іван Вікторович 

 

Бажання підприємств швидко впроваджувати нові технології надає величезні можливості, 

але також приносить непередбачені ризики та непередбачувані наслідки, які можуть мати 

негативний вплив. Важливо мати розуміння того, що в будь-який момент будь-яка структура може 

стати мішенню кібернападу. Якісний план реагування на інциденти в кібербезпеці може 

перетворити потенційну кризу кібербезпеки організації на черговий усунений кіберінцидент. Для 

швидкого та якісного створення таких планів використовуються системи моніторингу та аналізу в 

зв’язці з системами автоматизації реагування на інциденти. Вони відіграють ключову роль, оскільки 

темп, з яким організація здатна розпізнати, проаналізувати та реагувати на інцидент, напряму 

впливає на заподіяну шкоду та витрати на відновлення. 

Сьогодні порушники удосконалюються у своїх методах ведення кібератак 

використовуючи все більш досконалі та складні методи. В той час, як 

корпоративні інформаційні системи постійно ростуть і розширюються, 

вміщуючи в себе все більше цінних даних та представляючи з себе критичний 

актив для захисту, забезпечувати їх стабільність та захищеність стає все 

складніше. Причиною тому можуть бути як і великі масштаби інформаційних 

систем та їх децентралізованість, так і, банально, недостатньо великий штаб 

спеціалістів, які могли б услідкувати за всіма точками захисту та діяти згідно 

необхідних рекомендацій, що різняться для кожного типу інциденту. 

Для забезпечення захисту компанії, спеціалістам потрібно моніторити 

величезну кількість дій в системі та сигнали тригерів кожного дня. Для 

одночасного полегшення та покращення процесів моніторингу та 

превентивного підходу компанія IBM розробила рішення IBM QRadar Security 

Intelligence Platform [1], яка надає єдину архітектуру для інтегрування 

інформації про захищеність та управління подіями (SIEM) і журналами, 

визначення аномальних ситуацій, аналізу інцидентів, управління 

налаштуваннями, а також усунення вразливостей. Зазвичай, коли організації 

планують обрати в якості основного сервісу захисту їх інформаційних систем 

IBM QRadar, вони звертають увагу на те, що дане програмне забезпечення 

пропонує модульний підхід до SIEM на основі додатків [2], який може 

масштабуватись для задоволення потреб більшості організацій щодо 

моніторингу та аналізу потоку подій та мережі. Додаткові інтегровані модулі 

для управління ризиками та вразливостями, криміналістичний аналіз та реакції 

на інциденти також доступні в якості опцій. Але перед тим як використовувати 

даний сервіс необхідно в першу чергу визначитись з його розміщенням та 

необхідним набором додатків для конкретної компанії. 

Як вже було згадано, командам, що відповідають за безпеку, доводиться 

реагувати на все більшу кількість складніших та деструктивніших кібератак на 

їхні організації. Це послугувало причиною розгляду методів та засобів, які 

зможуть автоматизувати процеси SOC та IR для скорочення часу як на 

стримування інцидентів, так і на повне усунення нападу, що стосується 

кібербезпеки. Якщо IBM QRadar відповідає більше за функції SOC в своїй 
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стандартній комплектації, то IBM Resilient Platform [3] цілком сконцентрований 

навколо IR. 

Інтегруючи платформу IBM Resilient Security Orchestration, Automation and 

Response (SOAR) з IBM QRadar Security Intelligence, команди безпеки можуть 

створити провідне рішення управління загрозами на ринку, яке охоплює 

виявлення, розслідування та виправлення загроз у широкому колі 

кіберінцидентів. Інтеграція технологій між двома рішеннями дозволяє 

аналітикам безпеки швидко та ефективно передавати підозри про порушення 

від QRadar до Resilient, запускати додаткові автоматизовані процеси та 

проводити повний процес розслідування. По мірі того, як інцидент 

розвивається, вся інформація синхронізується між QRadar та Resilient, 

забезпечуючи повну цілісність даних, а будь-яку нову інформацію, яку виявив 

Resilient, команда реагування може направити назад у QRadar для покращення 

процесу подальшого моніторингу [4, c. 2]. 

Таким чином, за допомогою покрокових дій, можна, фактично з нуля, 

створити методику захисту інформації всередині організації, завдяки чітким 

рекомендаціям та вибору спеціалізованого програмного забезпечення для 

компенсації слабких місць установи в кіберпросторі.  

Зрештою, відносячись відповідально до питань кібербезпеки та реалізації 

всіх аспектів технологій захисту на базі SIEM та SOAR систем, можна 

забезпечити комплексний та ефективний захист активів, а також належний 

рівень безпеки корпоративної інформаційної системи. 

 
Література: 

1. IBM QRadar SIEM Security Information Event Management Enterprise Product Overview 

[Електронний  ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.midlandinfosys.com/power-systems-iseries-

software/ibm-qradar/qradar-siem.html. 

2. Types of QRadar content extensions [Електронний  ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.4.0/com.ibm.appfw.doc/c_appframework_extComponents.h

tml. 

3. Incident Response Platform Automation and Orchestration [Електронний  ресурс] – Режим доступу  

до ресурсу: https://www.northdoor.co.uk/partners/ibm/security/ibm-resilient-incident-response. 

4. IBM Security Solution Brief: IBM Resilient SOAR Platform and IBM QRadar® Security Intelligence 

[Електронний  ресурс] / Claudio Neiva, Craig Lawson, Toby Bussa, Gorka Sadowski // Biz tech insights – 2019. – 

Режим доступу до ресурсу: https://advance.biz-tech-insights.com/whitepaper/IBM-Resilient-SOAR-Platform.pdf. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

НА БАЗІ РІШЕННЯ  MICROSOFT CLOUD APP SECURITY 
 

Студент групи БСДМ – 61 

Осьмак Д.П.  
Все більше компаній сьогодні будують свою роботу за межами периметру своїх мереж.  Тому 

вектор інформаційної безпеки даних бізнесу буде переміщатися в бік захисту хмарної інфраструктури 

та критично важливих даних, що там зберігаються. Можна припусти, що рішення Cloud Access 

Security Broker стане на ринку інформаційної безпеки займати одну з ключових тенденцій, які 

повинні забезпечити кібербезпеку при переході на хмарні сервіси та забезпечення безпеки доступу до 

інфраструктури будь-якої компанії. 

 

https://www.midlandinfosys.com/power-systems-iseries-software/ibm-qradar/qradar-siem.html
https://www.midlandinfosys.com/power-systems-iseries-software/ibm-qradar/qradar-siem.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.4.0/com.ibm.appfw.doc/c_appframework_extComponents.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.4.0/com.ibm.appfw.doc/c_appframework_extComponents.html
https://www.northdoor.co.uk/partners/ibm/security/ibm-resilient-incident-response
https://advance.biz-tech-insights.com/whitepaper/IBM-Resilient-SOAR-Platform.pdf
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Перехід в хмару надає більш гнучкі можливості роботи співробітників 

компаній. До основних переваг на такі сервіси є велика кількість зручних 

інструментів, зменшення витратна ІТ-інфраструктуру. Більшість співробітників  

компаній все частіше використовують публічні хмарні сервіси для виконання 

своїх робочих завдань, але це відбувається без участі ІБ-департаментів і, 

відповідно, без проведення оцінки ризику використання цих сервісів, а також 

без урахування можливого їх впливу на дотримання внутрішніх політик ІБ і 

відповідності вимогам зовнішніх регуляторів. Така модель використання 

хмарних сервісів приводить до відповідних ризиків, що вимагає від  ІБ 

департаментів знайти баланс між зручністю використання хмарних сервісів  та 

забезпеченням кібербезпеки. Отже, незважаючи на цілий ряд переваг 

використання хмарних сервісів і перенесення даних в хмари створює для 

компаній проблему щодо забезпечення кібербезпеки в питанні керування 

великою кількістю пристроїв, які використовують співробітника для доступу в 

хмарні сервіси. 

До основних проблем кібербезпеки хмари можна віднести наступне: 

-  відсутність видимості контролю; 

- тіньові ІТ; 

- ймовірність випадкової публікації даних; 

 

 
Рис 1.1. Проблеми безпеки хмари 

 

- навмисний виток даних; 

- спотворення або втрата критичних даних; 

- невідповідність вимогам регуляторів; 

- присутність хмарних шкідливих програм; 

- ймовірність розповсюдження шкідливого ПЗ на всю мережу 

 

Для забезпечення кібербезпеки виділимо функціональні можливості 

CASB при використанні хмар: видимість хмарних сервісів, що 

використовуються; контроль над їх використанням; забезпечення захисту 

хмарних даних від неправомірного спотворення або видалення, запобігання 

витоку інформації; захист даних від зовнішніх і внутрішніх загроз, що 
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передаються в хмари і зберігаються на їхньому боці; захист від хмарних 

шкідливих програм і їх поширення. 

 
 

Рис. 1.2. Функціональні можливості CASB 

 

Залежно від конкретного вендора системи CASB,  підтримують різні 

архітектурні можливості підключення до хмар: 

-  API  

- Proxy 

-  Гібридне виконання 

 
Рис.1.3.  Архітектура підключення до CASB 

 

Для забезпечення безпеки даних доцільно будувати розглянути систему 

захисту в хмарі згідно архітектури Cloud App Security рис.1.4. 
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1.4. Архітектура Microsoft Cloud App Security 

Основними перевагами такого рішення є те, Cloud App Security  інтегрує 

видимість  хмари за рахунок: 

- використання Cloud Discovery для співставлення та ідентифікації 

хмарного середовища і хмарних додатків, які використовує організація; 

- контролю санкціонованих і несанкціонованих програм в хмарі. 

- використання простих в розгортанні з'єднувачів додатків, які 

використовують API-інтерфейси постачальника, що забезпечує видимість і 

управління додатками, до яких підключаються клієнти. 

- використання захисту управління додатками з умовним доступом для 

забезпечення видимості і контролю доступу та дій в хмарних додатках в режимі 

реального часу. 

- отримувати постійний контроль, встановлюючи, а потім постійно 

налаштовуючи політики. 
 
Перелік посилань 

1. CASB  [https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/cloud-access-security-broker ]. 
2. Безпека хмар Microsoft Cloud App Security [ режим доступу https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-

security/daily-activities-to-protect-your-cloud-environment ]. 
 

 

 

 

 

 

https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/cloud-access-security-broker
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ВИЯВЛЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ В 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

Смолєв Євген Сергійович 
Ransomware є типом зловмисного програмного забезпечення, яке при відкритті блокує 

систему та шифрує пристрій, щоб ніхто більше не міг ним користуватися. Ransomware – одна з 

найскладніших та руйнівних загроз. Комп'ютер або сервер, які постраждали, залишатимуться 

заблокованими, поки від імені компанії не буде виплачено великий викуп, хоча деякі хакери схильні 

не виконувати розблокування, яке вони обіцяють, внаслідок чого бізнес ще більше страждає. За 

даними IBM X-Force використання зловмисного програмного забезпечення суб'єктами загроз 

продовжує коливатися, оскільки ransomware, криптовалютні майнери та ботнети лідирували у різних 

точках у 2019 році. Очікується, що ця тенденція продовжиться і в 2020 році, тобто організаціям 

потрібно буде захистити себе від різноманітних загроз, які змінюються з часом та навчитися їх 

виявляти. 

Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) визначає 

вразливість, як «слабкість в інформаційній системі, процедурах безпеки 

системи, внутрішньому контролі чи впровадженні, які можуть бути використані 

джерелом загрози». Таким чином, вразливість – це слабкість, яку можуть 

використовувати противники для досягнення зловмисної цілі. Традиційно 

фахівців з кібербезпеки навчають розглядати вразливості з технічної точки 

зору, наприклад, недоліки, виявлені в програмних платформах, або проблеми з 

конфігурацією, якими можуть скористатися хакери для отримання доступу.  

Необхідно також відзначити, що вектори атак на корпоративні 

інфраструктури ґрунтуються на експлуатації поширених вразливостей та 

недоліків, для усунення яких, як правило, досить застосувати базові принципи 

забезпечення інформаційної безпеки: використовувати сувору парольну 

політику; захищати привілейовані облікові записи; не зберігати конфіденційну 

інформацію у відкритому вигляді або у відкритому доступі; обмежити число 

доступних для підключення на мережевому периметрі інтерфейсів мережевих 

служб; захищати або відключати в локальній обчислювальній мережі 

протоколи канального або мережевого рівня, які не використовуються, та 

розділяти мережу на сегменти; мінімізувати привілеї користувачів і служб; 

регулярно оновлювати програмне забезпечення і встановлювати оновлення 

безпеки операційної безпеки; для своєчасного виявлення атак використовувати 

SIEM-системи; для захисту веб-додатків використовувати фаєрвол веб-

додатків; проводити регулярні тренінги, спрямовані на підвищення обізнаності 

користувачів в питаннях інформаційної безпеки; -для захисту від поширення 

шкідливого програмного забезпечення із застосуванням соціальної інженерії 

використовувати спеціалізовані антивірусні рішення; -регулярно проводити 

тестування на проникнення для своєчасного виявлення нових векторів атак і 

перевірки вжитих заходів захисту на практиці [2]. 

Через збільшення кількості загроз кібербезпеки, з якими стикаються 

організації, спостерігається відповідне зростання кількості інструментів 

сканування вразливостей. Існує безліч безкоштовних та преміальних 

інструментів для організацій на вибір. Два сканери, що найчастіше 

використовуються для виявлення вразливостей– це Nessus та Nmap (останній з 

яких може бути використаний, як основний інструмент для виявлення 

вразливостей через його функцію сценаріїв). Nmap відрізняється високою 
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гнучкістю і може бути налаштований на задоволення конкретних потреб 

користувачів у скануванні. Він швидко відображає нову мережу та надає 

інформацію про пов’язані з нею активи та їхні вразливості. Nessus можна 

розглядати як просунуту версію сканера Nmap. Це пояснюється тим, що Nessus 

може виконувати поглиблену оцінку вразливостей хостів, підключених до 

мережі [3]. 

Таким чином, грамотно використовуючи сканер безпеки мережі, можна 

значно посилити захист інформаційної системи. Сканер автоматизує аудит 

безпеки, сканує мережу і веб-сайти на предмет різних вразливостей. Також 

сканер може генерувати список пріоритетів за ризиками, які потрібно усунути, 

описувати уразливості і надавати список заходів щодо їх усунення. 
Перелік посилань: 

1.IBMX-ForceThreatIntelligenceIndex[Електронний ресурс]–Режим доступудо ресурсу: 

https://www.kommersant.ru/docs/2018/IBMXForceThreatIntelIndex2020.pdf (дата звернення: 17.10.2020). 

2. Актуальні кіберзагрози: III квартал 2017 року [Електронний ресурс] –Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics (дата звернення: 17.10.2020). 

3. VulnerabilitiesandvulnerabilityScanning. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/basics/paper/421 (дата звернення: 17.10.2020). 

 

 

ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ В КОРПОРАТИВНІЙ 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

Гізун Ігор Ігорович 
На сьогоднішній день процеси виявлення загроз та реагування залишаються складними. 

Проблема полягає лише в тому, що кібератаки продовжують зростати в обсязі та витонченості. Тобто,  

вони продовжують вдосконалюватися для збільшення своєї ефективності та ускладнення виявлення. 

Це передбачає потребу у пошуку шляхів виявлення вразливостей та забезпечення захисту 

корпоративних інформаційних систем. 

Понад три чверті (76%) спеціалістів вважають, що виявлення загрози та 

реагування на інцидент сьогодні складніші, ніж це було лише два роки тому. Це 

вражаючий результат, особливо зважаючи на величезну кількість уваги, 

ресурсів та інвестицій, витрачених протягом останніх кількох років на стратегії 

та продукти захисту для забезпечення кібербезпеки –  і це потенційно може 

підтвердити, що ситуація може тільки погіршитися в майбутньому [1]. 

Загрози інформаційної (комп'ютерної) безпеки – це різні дії, які можуть 

привести до порушень стану захисту інформації. Іншими словами – це  

потенційно можливі події, процеси або дії, які можуть завдати шкоди 

інформаційним та комп'ютерним системам [2].  

Загрози ІБ можна розділити на два типи: природні і штучні. До 

природних відносяться природні явища, що не залежать від людини, наприклад 

урагани, повені, пожежі і т.д. Штучні загрози залежать безпосередньо від 

людини і можуть бути навмисними та ненавмисними. Ненавмисні загрози 

виникають через необережність, неуважність та незнання. Прикладом таких 

загроз може бути установка програм, що не входять в число необхідних для 

роботи і в подальшому порушують роботу системи, що і призводить до втрати 

інформації. Навмисні загрози, на відміну від попередніх, створюються 

спеціально. До них можна віднести атаки зловмисників як ззовні, так і 
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зсередини компанії. Результат реалізації цього виду загроз – втрати коштів та 

інтелектуальної власності компанії. 

Все частіше зловмисники переходять від атак «в лоб» до більш складних і 

розподілених сценаріїв (APT – Advanced Persistent Threat). Загальні принципи, 

на яких будується APT, давно відомі. Наприклад, застосування соціальної 

інженерії, щоб спровокувати користувача перейти за посиланнями та відкрити 

прикріплений файл. Також зловмисники можуть використовувати вразливості 

для отримання доступу до системи. Проблема ж у тому, що в разі подібної 

атаки всі засоби захисту можуть мовчати, так як вирвані з контексту інциденти 

не будуть сприйматися як серйозна загроза. Але в той же самий час, аналіз 

сукупності інцидентів може явно вказати на атаку. Саме ці властивості 

приписують сучасним SIEM-системам – здатність виявляти атаки по частинкам, 

аномаліям, пост-аналізу подій і т.д. Система SIEM неспроможна самостійно 

запобігати інцидентам, як і не має вбудованих захисних функцій. Призначення 

даної системи полягає в аналізі даних, що надходять від різних інших систем,, 

таких як IntrusionDetectionSystem (IDS), DataLeakPrevention (DLP), 

міжмережевих екранів, антивірусів, активного мережевого обладнання, системи 

контролю доступу і аутентифікації, сканерів вразливостей, і тощо, а також 

реєстрації і повідомлення про інцидент при виявленні відхилення від норм за 

заздалегідь заданими критеріями. 

Універсальність системи SIEM обумовлюється гнучкістю її логіки. Однак 

для її ефективного функціонування необхідні корисні джерела і ретельно 

написані правила кореляції. 

Саме вони, в сукупності з розміром накопиченої статистики в базі, в 

подальшому визначать кількість хибно-позитивних спрацювань системи, які, на 

жаль, неминучі на момент початку її експлуатації. Як джерело вхідної 

інформації для SIEM може бути використана практично будь-яка подія. 

Збір даних від джерел в SIEM системі здійснюється встановленими на 

них агентами. У разі відсутності колектора відповідного джерела, події можуть 

бути відправлені в форматі стандарту Syslog.и Основним завданням SIEM є 

своєчасне виявлення, оперативне реагування та запобігання загрозам. Для цього 

необхідно складання правил кореляції з урахуванням актуальних для компанії 

ризиків, а також постійна актуалізація самих правил фахівцями. 

В цілому загрози кібербезпеки можуть завдавати шкоди та збитків 

корпоративним інформаційним системам. Основні джерела загроз – хакери, 

намагаються отримати доступ до систем організацій з метою крадіжки даних, 

коштів або виведення з ладу обладнання. 

SIEM-системи дозволяють домогтися практично повної автоматизації 

процесу виявлення загроз, але при не правильному налаштуванні призводять до 

нераціональної витрати коштів.  
Література: 

1. The Growing Challenges of Threat Detectionand Response[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/feature-stories/growing-challenges-threat-

detection-and-response. 

2. Кибербезопасность 2019-2020. Тренды и прогнозы [Електронний ресурс]– Режим доступу: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-2019-2020. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДАНИХ 

КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

Данильченко Юлія Сергіївна 

 
У даній роботі розглянуто рекомендації щодо захисту конфіденційних даних корпоративних 

мереж. Для цього було опрацьоване Законодавство України та Європи, виконано їх порівняння, 

вивчення літератури за даною темою, аналіз експлуатаційної та технічної документації. Було 

проведено аналіз проблеми забезпечення захисту конфіденційної інформації в корпоративних 

мережах. На основі дослідження було розроблено рекомендації щодо захисту конфіденційних даних 

корпоративних мереж. Найважливішою метою кібербезпеки є захист інформації від витоку, 

спотворення, знищення та оприлюднення, тому тема роботи є актуальною. 

За визначенням поняття конфіденційної інформації можна звернутись до 

двох законів, а саме до Закону «Про доступ до публічної інформації» та Закону 

«Про інформацію». Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також 

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 

суб’єктів владних повноважень[1]. Тільки особи приватного права можуть 

вирішувати, яка інформація про них є конфіденційною, а яка відкритою. Але 

іноді законами передбачається неприхованість певної інформації. На 

підприємстві найбільш цінується інформація про виробництво і продукцію, про 

ринок на який спрямована робота фірми, матеріально технічне забезпечення, 

систему безпеки фірми тощо. 

При розробці рекомендацій слід звернути увагу на міжнародне 

законодавство,а саме на Генеральний регламент про захист персональних даних 

(англ. GeneralDataProtectionRegulation, GDPR). Цей документ ЄС діє по всьому 

світу, передбачає значне посилення вимог щодо забезпечення захисту 

персональних даних та покладання за це відповідальності на організацію, якщо 

вона:запускає таргетовану рекламу на території ЄС, реалізує товари і послуги 

громадянам ЄС, приймає оплату в євро, відслідковує переваги потенційних 

покупців з ЄС, зареєстрована в одній із юрисдикцій ЄС [2]. 

Для створення рекомендацій також важливо знати які існують канали 

витоку інформації на підприємстві. Вони поділяються на: прямі і непрямі, 

фізичні та інформаційні, технічні.  

Важливим способом збереження інформації на підприємстві є створення 

резервних копій та відновлення по ним втрачених даних. Резервне копіювання 

поділяється на декілька видів за кількістю витрат на це коштів і часу: повне 

резервне копіювання, інкрементне та диференціальне. 

Для захисту конфіденційних даних на підприємстві використовуються 

DLP-системи (Data Leak Prevention або Data Loss Prevention) - програмні 

продукти, що захищають організації від витоків конфіденційної інформації. 

Вони виконують наступні функції: контроль передачі інформації через 

Інтернет, контроль збереження інформації на зовнішні носії, контроль 

виведення даних на друк, блокування спроб пересилання / збереження 

конфіденційних даних, інформування адміністраторів інформаційної безпеки 

про інциденти, створення тіньових копій, додавання файлів в карантинну 

папку, контроль життєвого циклу і руху конфіденційних відомостей. 
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IBM Security Guardium є програмним забезпеченням , яке підходить для 

реалізації захисту конфіденційної інформації будь-якого підприємства. Ця 

комплексна платформа дозволяє аналізувати події, які відбуваються в 

середовищі даних, щоб допомогти мінімізувати ризики, захистити 

конфіденційні дані від внутрішніх і зовнішніх загроз і безперешкодно 

адаптуватися до змін, які впливають на безпеку і цілісність даних. 

Функціональність і можливості системи можна розділити на кілька 

основних категорій: 

1. Захист баз даних: 

 Моніторинг і аудит всіх дій з даними; 

 Застосування політик безпеки в режимі реального часу; 

 Прискорення відповідності процесів і аудиту; 

 Легка адаптація до змін в середовищі даних; 

 Підтримка гетерогенних середовищ. 

2. Захист даних в файлах і файлових системах: 

 Моніторинг і аудит усіх дій з файлами; 

 Прискорення відповідності процесів і аудиту; 

 Захист файлів в гетерогенних середовищах; 

 Застосування політик безпеки для доступу до файлів і контролю змін. 

3. Виявлення вразливостей і аналіз ризиків. 

4. Шифрування даних: 

 Управління політиками доступу користувачів. 

5. Інтеграція з іншими системами безпеки [3]. 

Основні рекомендації яким повинна слідувати компанія аби забезпечити 

захист інформації від витоку по корпоративним мережам виходячи з 

виконаного дослідження: 

1. Компанія повинна розібратись у законодавчій базі України та Європи 

за приводу захисту конфіденційних даних. 

2. Слід дослідити свою корпоративну мережу на рахунок можливих 

шляхів витоку конфіденційних даних. 

3. Треба забезпечити захист мережевого обладнання. Для цього можна 

встановити захист у формі як фізичних механізмів, так і протоколів.. 

4. Також слід звернути увагу на резервне копіювання.Підібрати вид 

резервного копіювання звертаючи увагу на кількість витрат на це коштів і часу. 

5. Підбрати програмне забезпечення яке буде здійснювати захист 

конфіденційної інформації підприємства. Для цієї задачі підійде IBM 

SecurityGuardium. 

Отже, в даній роботі було проведено дослідження проблеми забезпечення 

безпеки корпоративних мереж від витоку конфіденційної інформації. 

Визначено, що дане питання є основним у безпеці компаній у яких присутні 

конфіденційні дані і потребує відповідального до цього ставлення. Були надані 

основні рекомендації яким повинна слідувати компанія для захисту 

конфіденційної інформації. 
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СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ІНСАЙДЕРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Нечипуренко Ксенія Олександрвіна 

Слово «інсайдер», яке використовують по відношенню до співробітника, який краде 

інформацію в своїй компанії і продає її конкурентам, досить давно і, без сумніву, надовго увійшло в 

нашу мову.  Інформаційна безпека, як відомо, має справу з двома категоріями загроз: зовнішніми і 

внутрішніми. Саме до останнього типу відносяться інсайдери. Їх діяльність в більшості випадків 

ненавмисного, і саме тому її важко передбачити і знешкодити. Для цього треба задіяти весь 

арсенал доступних засобів інформаційної безпеки. Розглянемо типи інсайдерських атак, 

характеристики, за якими можна відрізнити інсайдера на підприємстві, а також методи 

запобігання шахрайства та інсайдерства на підприємстві.  

Інсайдерські атаки – виток персональної та конфіденційної інформації – 

серед інших кіберзлочинів мають найвищий рівень латентності (приховування) 

і найнижчий показник розкриття. 

Залежно від ступеня підготовленості «зливу» можна розділити 

інсайдерські атаки на: 

 Ситуативні. Новий співробітник виходить на роботу, у нього є 

можливість вкрасти, моральні принципи йому це дозволяють, і він робить 

шахрайство. Або інший приклад: фахівець працює в компанії істотний 

період, але не отримує належного визнання. Або ж отримує його, але не в 

тій мірі, на яку розраховував. Природно, працівник не задоволений. 

Здійснюючи крадіжку інформації, він намагається «компенсувати» собі 

те, чого, на його думку, був незаслужено позбавлений. 

 Сплановані. Найбільш простий приклад - це промислове шпигунство. 

Про нього відомо більшості сучасних людей з фільмів, книг, рідше - з 

преси. Менш типовий приклад, коли співробітник «зливає інформацію» з 

помсти. Він чітко планує свої дії, він знайомий з тим, як його будуть 

ловити, знайомий з внутрішніми протоколами безпеки. Такий злочин 

найскладніше розкрити. [1] 

Схильність людини до шахрайства можна виявити, вивчивши його 

особистісні моральні цінності, особливості прийняття моральних рішень, 

саморегуляції, визначення його ставлення до себе, інших людей, до праці, до 

грошей і до норм закону. 

Людей, схильних до шахрайства, відрізняють: 

 домінування універсальних цінностей, що склалися на основі 

індивідуалізму і прагматизму; 

 жадібне відношення до грошей; 

 заперечення значення чесного і продуктивної праці; 

 ігнорування традиційних морально-правових норм; 

 авантюризм моральної саморегуляції; 
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 руйнівний цинізм, імпульсивність і схильність до ризику при 

прийнятті рішень; 

 егоїзм. [2] 

Високий розвиток цих ознак говорить про психологічну готовність 

людини до шахрайства. Але важливо пам'ятати і про здорову атмосферу 

всередині самої компанії. 

Що ж потрібно для запобігання шахрайства та інсайда на роботі? 

Психологічне тестування, для проведення якого кадрові відділи 

використовують спеціалізовані програмні продукти, які автоматично 

аналізують і інтерпретують дані, що значно спрощує процес діагностики. 

У загальному вигляді роботу можна будувати за алгоритмом: кадровий 

відділ проводить тестування при прийомі на роботу або в процесі чергової 

атестації; дані тестування передаються в службу забезпечення інформаційної 

безпеки; працівник служби ІБ визначає співробітників, схильних до інсайду; 

якщо співробітник-володар яскраво вираженого типу, що входить до «групи 

ризику», то забезпечується першочерговий контроль його діяльності. 

Крім цього для захисту від інсайдерської атаки потрібно: чітко окреслити 

умовно зараховують до групи ризику посади: хто працює з конфіденційною 

інформацією, персональними даними, документами, що містять комерційну 

таємницю, тощо; розробити нормативні документи, в яких пояснюється, як 

працівникам цих посад слід звертатися з конфіденційними даними; визначитися 

з профілем посади: які компетенції кадровики хотіли або не хотіли б бачити у 

фахівця на конкретній позиції; підібрати методики для діагностики морально-

психологічних якостей; приймати превентивні заходи: використовуйте рішення 

для запобігання витоків даних (DLP-системи); впроваджувати політику захисту 

даних, відстежуючи неавторизоване використання конфіденційної інформації. 

(Інформування співробітників про порушення допоможе підвищити обізнаність 

персоналу, утримуючи їх від крадіжки даних); проводити постійну 

роз'яснювальну роботу: наявність однієї тільки політики, без розуміння і 

ефективного її застосування співробітниками, не дасть результату; пам'ятати, 

що крадіжку передують ключові передумови: основні проблеми, пов'язані з 

мотивацією інсайдера, виникають ще до того, як він здійснює крадіжку; мати на 

увазі, що співробітника можуть «підштовхувати до дії» інші працівники. Це 

часто відбувається в разі зниження по службі або коли кар'єрні очікування не 

виправдовуються; домогтися інформування керівництва, HR-відділу і 

персоналу, що відповідає за інформаційну безпеку, про всі випадки, коли 

діючий або звільнений співробітник звертається до критично важливих даних, 

завантажує їх нетиповим чином тощо.[3] 

Отже, дотримуючись цих правил, можна в значній мірі убезпечити себе і 

свою компанію від перетворення людей, потенційно схильних до інсайду, в 

повноцінних інсайдерів. 
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Вступ 
 

Банківська сфера завжди була найважливішою складовою сучасного світу. 

Інформація якою володіє банківський сектор та її обсяг є колосальним. Однією с 

найважливіших частин банківського сектору завжди є захист інформації, збереження 

банківської таємниці та надважливої інформації. Основною ланкою розвитку 

банківського сектору є використання ЕПС (Електронних платіжних систем), саме 

вони відповідають за дуже великий обсяг інформації який передається банківськими 

системами та каналами. Ці системи захищенні використанням SSL сертифікату, вони 

проходять тестування PSI DSS та використовують технологію 3D-Secure для 

додаткової ідентифікації користувачів. Та чи є атаки на ці системи одним із 

найголовніших питань захисту інформації? 

Завжди існує найголовніша загроза будь-якій інформації в незалежності від 

систем які використовуються - це інсайдерські атаки. Їх суть закладається в 

найважчому в чому можливо розібратися та запобігти втраті даних – людський мозок 

та його поведінка. Інсайдереми можуть бути як люди які самі можуть бути джерелом 

небезпеки або вони можуть представляти собою зброю в руках більш крупних 

конкурентів, терористичних організацій тощо. Таким чином людина яка є інсайдером 

може здійснити ряд критичних правопорушень. Шахрайство та використання 

соціальної інженерії з подальшим проникненням також вважається інсайдерською 

атакою яка може спричинити втрату критичної інформації, розголошення банківської 

таємниці. 

 

Висновок 

 
Задача аналізу повинна вирішуватись за допомогою правоохоронних органів та 

використанням штучного інтелекту та машинного навчання задля ідентифікації 

можливості інсайдерської атаки. Потрібно створити підрозділ який буде включати в 

себе спеціалістів в області штучного інтелекту та підрядних правоохоронців. Це 

можуть бути статисти, експерти в області людської поведінки. Також одним із 

важливих рішень для покращення та прискорення розробки потрібних методик та 

покращення аналізу потрібно впровадити перевірку кадрів на поліграфі задля 

mailto:rogozilnikov99@gmail.com


141 
  

звітності яка піде в обробку для створення методик захисту від шахрайства та 

інсайдерських атак штучним інтелектом та моделями машинного навчання. 
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МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ РІШЕНЬ ESET 

Добреля Віталій Олексійович, БСДМ-52 
Державний університет 

 телекомунікацій, 

 м. Київ 

 

В сучасному світі нові технології надзвичайно тісно пов'язані з побутовим 

життям людей. Сьогодні вже нікого не здивуєш покупками через Інтернет, 

миттєвим пошуком необхідної інформації, чи бронюванням авіаквитків 

онлайн. Така колаборація здійснюється і в різних сферах бізнесу. Разом зі 

зміною економічних відносин ми спостерігаємо зміну використання 

інформаційних технологій у напрямку зростання. 

Дане питання постає особливо гостро на тлі пандемії, коли компанії все 

частіше задумуються про переведення бізнесу в онлайн. Зростання впливу 

інформаційних систем на бізнес зумовлює необхідність підвищення рівня 

безпеки інформаційних ресурсів. З огляду на це набувають необхідності 

дослідження теоретичних завдань та методичних рекомендацій з 

впровадження інформаційних технологій. Не менш важливими є дослідження з 

використання засобів та заходів для забезпечення безпеки інформаційних 

ресурсів підприємства. 

Важливо розрізняти підходи до забезпечення кібербезпеки інформаційних 

ресурсів корпорацій та малого і середнього бізнесу. При розробці рекомендацій 

для малого та середнього бізнесу потрібно враховувати доцільність 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1537/1/10_%D1%84%D0%B0%D1%85.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1537/1/10_%D1%84%D0%B0%D1%85.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/325942555.pdf
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використання тих чи інших засобів з погляду на фінансову спроможність 

компанії та вартість інформаційних ресурсів. 

Інформаційні системи для підприємств поділяються на наступні види: 

ERP (англ. Enterprise Resource Planning) - система планування (управління) 

ресурсами підприємства. 

CRM (англ. Customer relationship management) - модель взаємодії, що 

визначає, що центром всієї філософії бізнесу є клієнт, а основними напрямками 

діяльності є заходи з підтримки ефективного маркетингу, продажів і 

обслуговування клієнтів. 

ECM (англ. Enterprise Content Management) - це стратегічна інфраструктура 

і технічна архітектура для підтримки єдиного життєвого циклу 

неструктурованою інформації (контенту) різних типів і форматів. 

CPM (англ. Corporate Performance Management) - концепція управління 

ефективністю бізнесу, що охоплює весь спектр завдань в області стратегічного і 

фінансового управління компанією. 

HRM (англ. Human Resource Management) - галузь знань і практичної 

діяльності, спрямована на своєчасне забезпечення організації персоналом і 

оптимальне його використання. 

EAM (англ. Enterprise Asset Management) - це інформаційна система, 

призначена в основному для автоматизації процесів пов'язаних з технічним 

обслуговуванням устаткування, його ремонтом, а також післяпродажним 

обслуговуванням цього обладнання. 

Основну загрозу функціонуванню інформаційних систем становлять 

таргетовані (цільові) атаки. 

Особливість цілеспрямованих атак (APT) полягає в тому, що зловмисників 

цікавить конкретна компанія або державна організація. Це відрізняє дану 

загрозу від масових хакерських атак - коли одночасно атакується велике число 

цілей і найменш захищені користувачі стають жертвою. Цілеспрямовані атаки 

зазвичай добре сплановані і включають кілька етапів - від розвідки і 

впровадження до знищення слідів присутності. Як правило, в результаті 

цілеспрямованої атаки зловмисники закріплюються в інфраструктурі жертви і 

залишаються непоміченими протягом місяців або навіть років - протягом 

усього цього часу вони мають доступ до всієї корпоративної інформації. 

Під  інформаційною  безпекою  слід  розуміти  захищеність  від  будь-яких 

випадкових або зловмисних дій, результатом яких може з'явитися нанесення 

збитку самої інформації або її власникам. Завдання  забезпечення  

інформаційної  безпеки  повинно  вирішуватися системно, це  означає,  що  

різні  засоби  повинні  застосовуватися  одночасно  і  під централізованим 

управлінням. При цьому всі складові системи повинні «знати» про існування 

один одного, взаємодіяти і забезпечувати захист як від зовнішніх, так і від 

внутрішніх загроз. 

Існує багато методів забезпечення інформаційної безпеки: 

засоби антивірусного захисту; 
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засоби шифрування інформації, що зберігається на комп'ютерах і 

переданої мережами; 

інструменти перевірки цілісності вмісту дисків; 

віртуальні приватні мережі; 

міжмережеві екрани; 

засоби аутентифікації користувачів; 

системи виявлення вразливостей мереж і аналізатори мережевих атак. 

Кожен з перерахованих методів може бути використаний як самостійно, 

так і в інтеграції з іншими. Сучасні антивірусні технології дозволяють виявити 

практично всі вже відомі вірусні  програми  через  порівняння  коду  

підозрілого  файлу  із  зразками,  що зберігаються  в  антивірусній  базі.  Крім  

того,  розроблені  технології  моделювання поведінки,  що  дозволяють  

виявляти  новостворювані  вірусні  програми.  Виявлені об'єкти можуть 

піддаватися лікуванню, та можуть бути видалені. Захист від вірусів може бути 

встановлений на робочі станції, файлові і поштові сервери, міжмережеві 

екрани,  що  працюють  під  практично  будь-який  з  поширених  операційних  

систем (Windows, Unix-і Linux системи, Novell).  

Для забезпечення криптографічного захисту компанія Eset пропонує 

використання продукту ESET Endpoint Encryption (EEE).  

Важливо зазначити, що в ESET Endpoint Encryption використовується 

модуль шифрування DESlock. 

ESET Endpoint Encryption Server здійснює всі операції з клієнтськими 

робочими станціями за допомогою консолі DESLock + Enterprise Server. Також 

користувач має змогу здійснювати операції шифрування безпосередньо на 

клієнтській робочій станції. 

Для забезпечення аутентифікації користувачів в інформаційних системах 

малих та середніх підприємств компанія Eset пропонує використовувати Eset 

Secure Authentication. 

Принцип дії. 

ESET Secure Authentication (ESA) додає автентифікацію Two Factor 

Authentication (2FA) до налаштувань доменів Microsoft Active Directory або 

локальної мережі. Після цього для входу в систему разом зі звичайним іменем 

користувача та паролем потрібно буде вводити згенерований одноразовий 

пароль (OTP). Також може створюватися push-сповіщення, яке має бути 

підтверджене на мобільному телефоні під керуванням ОС Android, iOS або 

Windows, коли користувач успішно пройшов автентифікацію за допомогою 

облікових даних загального доступу. 

Для забезпечення безпеки робочих станцій та серверів компанія Eset 

пропонує використання свого продукту Eset Endpoint Protection, до складу 

якого входять Eset Endpoint Security (для робочих станцій) та Eset File Security 

for Windows Server (для Windows Server) та аналогічні версії програми для 

інших операційних систем. 

ESET Security Management Center (раніше відома як ERA) - це додаток 

для централізованого управління продуктами ESET на клієнтських робочих 
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станціях, серверах і мобільних пристроях в мережевому середовищі. Завдяки 

вбудованій в ESET Security Management Center системі управління завданнями 

можна встановлювати рішення ESET по забезпеченню безпеки на віддалені 

комп'ютери і швидко реагувати на нові проблеми і загрози. 

Саме по собі рішення ESET Security Management Center не забезпечує 

захист від шкідливого коду. Для захисту середовища потрібно, щоб на робочих 

станціях було встановлено рішення ESET по забезпеченню безпеки, наприклад 

ESET Endpoint Security. 

Таким чином, правильна реалізація технології захисту інформаційних 

систем підприємства на базі рішень ESET повинна забезпечити ефективний 

захист інформаційних ресурсів підприємства та кібербезпеку інформаційної 

системи підприємства 
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Забезпечення ІТ-безпеки підприємства вимагає комплексного підходу, який збалансовує 

захист як від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз. Тим часом представники бізнесу приділяють 

достатньо уваги лише зовнішнім загрозам (шкідливим кодам, мережевим атакам і спаму), в той час 

як дії самих співробітників компанії здебільшого не контролюються. В даний час тенденції в сфері 

безпеки зводяться до того, що увага зосереджується на людині та її поведінці, так як все ж таки 

саме людина є основним джерелом ризиків, загроз, порушень та інцидентів. Основним інструментом 

для аналізу поведінки користувача є система User Behavior Analytics. 

 

User (and Entity) Behavioral Analytics (UEBA / UBA) – клас систем, що 

дозволяють на основі масивів даних про користувачів за допомогою алгоритмів 

машинного навчання і статистичного аналізу будувати моделі поведінки 

користувачів і визначати відхилення від цих моделей, як в режимі реального 

часу, так і ретроспективно. Як джерела даних для UEBA-систем можуть 

виступати файли журналів серверних і мережевих компонентів, журнали 

https://fossdoc.com/klassifikacija-informacionnyh-sistem
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:APT_-_Таргетированные_или_целевые_атаки
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:APT_-_Таргетированные_или_целевые_атаки
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систем безпеки, локальні журнали з кінцевих станцій, дані з систем 

автентифікації і навіть зміст листування в соціальних мережах, месенджерах і 

поштових повідомленнях [1]. 

Нижче наведено короткий опис найбільш популярних продуктів в 

сегменті UBA/UEBA для виявлення внутрішньої загрози в корпоративній 

інформаційній системі. 

1. Exabeam Advanced Analytics - на думку експертів Gartner, продукт 

Exabeam Advanced Analytics є одним з кращих в категорії UBA. В основі 

Exabeam Advanced Analytics лежить власна технологія, названа «Statefull User 

Tracking», яка в повністю автоматичному режимі будує нормальний профіль 

користувачів, спираючись на інформацію про сесії, пристрої, IP-адреси і 

облікові записи користувачів. Платформа Exabeam ліцензується за кількістю 

користувачів і не прив'язується до обсягу оброблюваних даних, як класичні 

SIEM-системи. 

2. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA Microsoft) - допомагає 

запобігати збиткам від кібератак і в реальному часі показує найважливішу 

інформацію про кожну атаку на часовій шкалі. Microsoft ATA може забирати 

дані як класичними засобами Microsoft (зі збирача подій Windows), так і з 

сторонніх SIEM-систем. Microsoft ATA виявляє три типи загроз: атака 

зловмисників, аномальна поведінка і проблеми або ризики безпеки.  

3. Splunk User Behaviour Analysis - виявляє невідомі загрози і аномальну 

поведінку за допомогою машинного навчання, автоматизує об'єднання сотень 

аномалій в єдину загрозу, що значно спрощує обов’язки аналітика безпеки, 

використовує глибокі слідчі можливості і потужні базові характеристики 

поведінки для будь-якої сутності, аномалії або загрози; 

4. Forcepoint UEBA - дозволяє командам безпеки проактивно 

відстежувати всередині організації аномальну поведінку з високим рівнем 

ризику, такі як: скомпрометовані облікові записи, корпоративне шпигунство, 

крадіжка інтелектуальної власності та шахрайство. 

5. ObserveIT Insider Threat Management - відмінною рисою архітектури 

рішення ObserveIT є наявність клієнтських агентів, що дозволяють здійснювати 

проактивне блокування певних дій користувача, в тому числі при визначенні 

поведінкових аномалій в них. ObserveIT, на відміну від класичних UEBA-

рішень, ліцензується за кількістю кінцевих станцій, що знаходяться під 

управлінням системи.  

6. IBM QRadar UBA - розширення для SIEM-системи IBM QRadar., що 

фокусується виключно на поведінковому аналізі користувачів. Виставлення 

оцінок ризику кожному користувачеві проводиться, як на основі простих 

статистичних правил, так і за допомогою методів машинного навчання [2].  

Хоча рішення UEBA з'явилися не так давно, вони швидко стали 

популярними у великих корпораціях. В ядро будь UEBA-системи включаються 

технології по роботі з великими масивами даних, тому, багато постачальників 

включають функціональність UEBA в інші інструменти безпеки, такі як SIEM, 
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системи аналізу мережевого трафіку, управління ідентифікацією та доступом 

(IAM) тощо.  

Отже, внутрішні фахівці найчастіше є слабкою ланкою в системі 

управління інформаційною безпекою. Демаскувати ці загрози досить важко, 

тому важливо розуміти, що одним з основних факторів виявлення 

інсайдерських загроз є моніторинг поведінки користувачів. Вище були наведені 

найуспішніші програмні продукти, що займаються UBA в інформаційних 

системах, адже саме інструменти контролю доступу та персоналу, разом з 

поведінковою аналітикою допоможуть розробити ефективні методи для 

виявлення внутрішніх загроз та заходи захисту від людського фактору і 

злочинних намірів. 
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Опитування інсайдерських досліджень показують, що конкретна поведінка людей, а не їх 

демографічні чи психологічні особливості, часто є найкращими показниками ризику, що може 

перетворитися на інсайдерську загрозу. Програмне забезпечення (ПЗ) для моніторингу мережі є 

критичним інструментом для виявлення внутрішніх та зовнішніх кіберзагроз. Після впровадження 

ПЗ для моніторингу,  відповідні фахівці повинні стежити за мережею, тобто за аномальною 

діяльністю користувачів. Для цього і існує механізм виявлення аномалій. 

 

Правила виявлення аномалій перевіряють результати збереженого потоку 

або виробляють пошук подій, щоб виявити, коли в мережі виникають 

незвичайні шаблони трафіку. Правила виявлення аномалій вимагають, щоб був 

збережений пошук, згрупований на основі загального параметра. Цьому 

пошуку, як правило, потрібно накопичити дані, перш ніж правило аномалій 

поверне будь-які результати для виявлення шаблонів аномалій, порогів або змін 

поведінки. 

Механізм виявлення аномалій (ADE) складається з: правил аномалій, 

правил порогів та правил поведінки [1].  

Правила аномалій – перевірка трафіку подій і потоків на наявність змін в 

короткострокових подіях, коли проводиться порівняння протягом більш 

https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/user-and-entity-behavioral-analytics-ubaueba
https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/user-and-entity-behavioral-analytics-ubaueba
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/enterprise-mobility-security/advanced-threat-analytics?rtc=1
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тривалого періоду часу. Наприклад, нові служби або програми, що з’являються 

в мережі, аварійне завершення роботи веб-сервера, брандмауери, які починають 

масово відмовляти в трафіку. 

Рис. 1 показує перевірку, чи середнє значення протягом поточного 

короткого інтервалу часу відхиляється вище заданого відсотка від базової лінії 

протягом більш тривалого періоду часу. 

 
Рис. 1. Спрацювання правила аномалії 

Правила порогів – це події або потоки, що перевіряються на наявність 

операції, яка більше або менше заданого діапазону. Ці правила корисні для 

виявлення: змін використання смуги пропускання в додатках, служб, які 

невдало завершили роботу, користувачів, які використовують VPN, вихідного 

трафіку великого обсягу тощо. 

Рис. 2 показує перевірку значень властивостей на предмет перевищення 

значень встановленої верхньої або нижньої межі. 

 
Рис. 2. Спрацювання правила порогу  

Правила поведінки – це перевірка зміни значень в звичайних шаблонах 

для подій або потоків, щоб виявити аномалії. Наприклад, у поштового сервера є 

відкрита ретрансляція і він раптово взаємодіє з багатьма хостами. Системи IPS 

запускаються, щоб згенерувати численні операції сповіщень. 

Рис. 3 зображує перевірку, чи поточні значення властивостей 

відхиляються від сезонних шаблонів. Правило поведінки вивчає швидкість або 

обсяг значення властивості протягом встановленого часу для заданої базової 

лінії. 
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Рис. 3. Спрацювання правила поведінки  

Отже, задля того, щоб вберегти організацію та й інформаційну 

корпоративну мережу в цілому, потрібно вчасно виявляти внутрішні загрози. 

Тому варто зосередити увагу на превентивних заходах та програмних засобах, 

комплексних рішеннях для моніторингу та реєстрації інсайдерської активності 

користувачів, що позначають підозрілу поведінку користувачів та надають 

інформацію, необхідну для реагування на інциденти порушення безпеки.  

 
Література: 

1. Anomaly detection rules [Електронний ресурс] // IBM Knowledge Center – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/c_qradar_rul_anomaly_detectio

n.html. 
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 На сьогоднішній день у зловмисників є досить великий вибір засобів для несанкціонованого 

отримання конфіденційної інформації. Одні зручні завдяки простоті установки, але, відповідно, 

також легко можуть бути виявлені. Інші дуже складно розшукати, але їх непросто і встановити. Вони 

розрізняються за технологією застосування, за схемами і способам використання енергії, за видами 

каналів передачі інформації. Важливо підкреслити, що на кожен метод отримання інформації по 

технічних каналах її витоку існує метод протидії, часто не один, який може звести таку загрозу до 

мінімуму. 

 

Залежно від схеми і способу використання енергії спецзасоби негласного 

отримання інформації можна поділити на пасивні (перевипромінюючі) і активні 

(випромінюючі). Обов'язковими елементами всіх активних спецзасобів є датчик 

або сенсор контрольованої інформації, що перетворює інформацію в 
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електричний сигнал. Підсилювач-перетворювач, який підсилює сигнал і 

перетворює його в ту чи іншу форму для подальшої передачі інформації. Форма 

сигналу може бути аналоговою або цифровою. 

Пасивні пристрої не випромінюють зовні додаткову енергію. Для отримання 

інформації від подібних пристроїв з віддаленого контрольного пункту в 

напрямку контрольованого об'єкта направляється потужний сигнал. Досягаючи 

об'єкта, сигнал відбивається від нього і навколишніх предметів і частково 

повертається на контрольний пункт. Відбитий сигнал несе в собі інформацію 

про властивості об'єкта контролю. До пасивних спецзасобів формально можна 

віднести практично всі засоби перехоплення інформації на природних або 

штучних каналах зв'язку. Всі вони енергетично і фізично потайливі. 

Найпоширенішим і відносно недорогим способом негласного знімання 

інформації до сих пір залишається установка різноманітних закладок (жучків). 

Закладні пристрої в силу великої різноманітності конструкцій і оперативного 

застосування, створюють серйозні-загрози безпеки мовної та іншої інформації, 

що захищається в місцях з обмеженим доступом. 

У загальному випадку закладний пристрій являє собою ретранслятор, на 

вхід якого надходить первинний сигнал, що несе інформацію, а на виході - 

сигнал, узгоджений з характеристиками середовища, в якому він буде 

поширюватися. Різноманітність доповідних пристроїв породжує різноманіття 

варіантів їх класифікацій. Сьогодні на ринку присутня величезна кількість 

подібних пристроїв. Вони розрізняються виконанням і способом передачі 

інформації - автономні або мережеві, вони можуть бути виготовлені у вигляді 

стандартних елементів існуючих силових і слабких струмів (вилок, роз'ємів і т. 

п.), Радіозакладки у вигляді авторучок, попільничок, картону, «забутих» 

особистих речей, стандартних елементів телефонних апаратів і т. п. До цієї ж 

категорії засобів відносяться різні варіанти мініатюрних диктофонів, 

мікрокамер, телекамер і ін. 

Дорожчі і призначені для тривалого контролю технічних засобів, 

заздалегідь встановлюються на об'єктах контролю (наприклад, в період 

капітального або косметичного ремонту). Це можуть бути провідні засоби з 

мікрофонами, глибоко замасковані закладки (наприклад, в обчислювальній 

техніці), засоби акустичного або відеоконтролю, автономні радіомікрофони або 

оптоелектронні мікрофони. 

Найбільш складні і відповідно найдорожчі - спеціальні технічні засоби, що 

дозволяють перехоплювати інформацію на деякому віддаленні від її джерела. 

Це різноманітні реєстратори віброакустичних коливань стін і систем 

комунікацій, що виникають при розмові в приміщенні; реєстратори ослаблених 

акустичних полів,(наприклад, системи вентиляції); реєстратори побічних 

випромінювань від працюючої оргтехніки; спрямовані і високочутливі 

мікрофони для контролю мовної інформації від віддалених джерел; засоби 

дистанційного візуального або відеоконтролю; лазерні засоби контролю 

вібрацій шибок і ін. 
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На сучасному ринку представлена широка номенклатура пристроїв пошуку 

та блокуванню засобів негласного отримання інформації. 

Це скануючі приймачі: AR 8200,  AR-ALPHA, AR8600 Mk2, AR5001D, SR-

2000A, детектор електромагнітного випромінювання Protect 1206i, індикатор 

поля “I-protect”, детектор сигналу SURESAFE SH-055DRV, сканер 

безпровідних відеокамер “C-Hunter”, багатофункціональний пошуковий прилад 

“Піранья ST 031”, аналізатор ліній “ULAN-2”, аналізатор спектру “Egilent 

N1996A”, пошукова система DigiSkan EX, багатофункціональний пошуковий 

прилад Andre, пошуковий комплекс “Delta-X”, автоматизований комплекс для  

виявлення  електромагнітних  випромінювань закладених пристроїв АК ВЗП 

"ТІКОС-18", автоматизовані комплекси виявлення і виміру 

радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від 

засобів ЕОТ АКОР та інші. 

Слід відмітити, що автоматизований програмний комплекс пошуку ЗНОІ, в 

своєму складі має: 

- пристрій вимірювання сигналів радіодіапазону; 

- антено-фідерної системи вимірювання та пеленгації; 

- обчислювальний пристрій; 

- програмний засіб (або набір декількох програмних засобів) обробки 

сигналів; 

- програмний засіб локалізації сигналів. 

Таблиця 1. 

Засоби пошуку  ЗНОІ Основний 

діапазон пошуку 

Наявність приладу, для 

збільшення діапазону частоті 

Апаратно програмні комплексі радіомоніторингу 

"Кассандра-М" 24кГц-3000 МГц СВЧ-конвертер до 18 

ГГц 

ОМЕГА 25кГц-3000 МГц ОМЕГА-К18 до 18 ГГц 

АК ВЗП "ТІКОС-18", 25кГц-3300 МГц  

OSC-5000 10 кГц - 3 ГГц MDC-2100 до 21 ГГц 

АКОР 30кГц-3300 МГц  

RS digital Mobile 50кГц-2000 МГц СВЧ-конвертер RS/DC 

до 12 ГГц 

Delta 2000/6 Real-time 40кГц-6000 МГц  

 

З таблиці 1., можливо зробити висновок, що основні частотні діапазони 

роботи цих засобів - НВЧ (30-300 МГц) плюс УВЧ (300-3300 МГц). Тобто вони 

не можуть повною мірою робити  аналіз цифрових пакетів, стосовно 

поставлених завдань пошукового радіоконтролю. Це доводить, що діапазон 

технічних приладів вже вийшов за рамки аналогових радіосигналів. Тому 

потрібно використовувати інші прилади вимірювання сигналів. 
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Сучасний комплекс радіомоніторингу повинен мати досить високоякісне і 

багатофункціональне програмне забезпечення, яке повинно дозволяти, 

виконувати наступні функції: 

 • швидко виконувати виявлення сигналів ЗНОІ, для чого використовувати 

нові методи перетворення сигналів (позбавитися недоліків методів які 

використовуються на теперішній час); 

 • забезпечувати розпізнавання сигналів ЦЗНОІ, за допомогою програмних 

засобів нового покоління, які повинні розпізнавати сигнали, крім класичних 

методик, ще і методом аналізу енергетичної щільності сигналів; 

• проводити аналіз амплітудно-частотно-часового подання результатів 

радіомоніторингу в режимі реального часу та в відкладеному режимі, мати 

можливість аналізувати весь сигнал через тривалий період часу; 

• виконувати аналіз сигналів по векторній діаграмі у режимі реального часу 

та у відкладеному режимі; 

 • здійснювати пеленгацію невідомих джерел радіосигналів, та мати 

можливість робити пеленгаційне поле. 

Висновок: 

На даний момент у зловмисників є досить великий вибір засобів для 

несанкціонованого отримання конфіденційної інформації, що являє собою 

велику проблему. Сучасний комплекс радіомоніторингу повинен мати досить 

високоякісне і багатофункціональне програмне забезпечення, щоб зменшити 

вірогідність зчитування інформації зловмисниками. Аналіз проблеми виявлення 

засобів негласного отримання інформації у автоматизованих пошукових 

комплексів радіозакладних пристроїв показав необхідність постійного 

удосконалення, як пристроїв вимірювання сигналів так і програмних засобів 

аналізу та розпізнавання сигналів.  
Література: 
1.Лаптєв О.А. Грозовський Р.І. Аналіз та тенденції розвитку засобів пошуку цифрових 

радіозакладок.Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони: науковий журнал К.: НУНО 

України імені Івана Черняховського, (2)35,2019, С 35 – 41.  

2. Лаптєв О.А. Порівняний аналіз методів розпізнавання сигналів радіозакладних пристроїв на основі 

частотних перетворень. Телекомунікаційні та інформаційні технології: науковий журнал. К.: ДУТ, №3,  2019. 

С71 – 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
  

Nakonechnyi Maxym  

STATE UNIVERSITY OF TELECOMMUNICATION 

SECURITY OF INFORMATION IN AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY 

The rapid growth of the virtual reality market makes the discussion of risks even more relevant. 

When developing and using mobile applications with augmented reality, it is necessary to take into account 

possible risks in terms of security and privacy. Existing methods and means of improving security (for 

example, encryption of data transmitted over wireless channels) can protect input and output information. 

For this reason  it is necessary to have a clear idea of the integration of security tools in the field of 

augmented reality [1]. 

Augmented  Reality (AR) is close to realizing the transition to the status of 

global distribution technology. But, like every other development, augmented reality, 

along with new features, also carries fresh dangers from the point of view of security. 

As a result, one needs to have an accurate idea of the integration of security tools into 

new solutions based on augmented reality technologies. Since augmented reality, 

along with fresh probabilities, is fraught with risks in terms of security and 

confidentiality, it is necessary to think about using means of data protection before its 

application [2]. 

In contrast to virtual reality, which transfers to the simulated visual world, 

augmented reality in real time superimposes visual, audio and tactile signals 

generated by the computer on the natural field of view of a person, as well as an 

audio and tactile background. This overlay can be navigation data for a car driver, 

fixing electrical devices schemes, including remote designing of a doctor’s hands 

during a difficult operation. 

If we consider the dangers of augmented reality, the more obvious the 

distractions will be. For example, too much information in the driver’s field of vision 

threatens with fatal consequences. The least obvious danger is the penetration of 

hackers into augmented reality systems with the following penetration into private 

life, theft of digital data and physical security risks. 

However, another scenario is also likely. As augmented reality applications 

need access to information collected with the support of various sensors, a malicious 

application has the ability to steal information about the user's field of view or 

location. For organizations, in fact, that have not prepared for the impact of 

augmented reality on the network and security, the risk is much more serious as more 

and more applications that use augmented reality appear. 

In AR applications, the possibilities for malware are almost endless, including 

keyloggers for capturing user credentials and mobile remote access virus (mobile 

remote access Virus -mRAT) programs that can infect a device and secretly intercept 

data and communications, or an agent, via a mobile device loads malware network 

support. As a result, to ensure control of augmented reality applications in their 

network is a very important issue for organizations, which is crucial for being 

proactive and taking necessary protective measures. 
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In addition, training and awareness raising is of great importance, because human 

errors and carelessness are often considered to be the main weak spot,  used by  

cybercriminals [4]. 

The next factor in the AR risk mitigation strategy should be the visibility of 

application traffic on the network. In order to guarantee protection from exposure to 

their own secret data or from the introduction of malicious data, firms are required to 

provide full visibility in real time and understanding of their network traffic 

throughout the entire time. 
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STATE UNIVERSITY OF TELECOMMUNICATION 

AUTOMATION OF THE PROCESS OF INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT 

When organizing the security management system of a modern enterprise, it is necessary to ensure 

close interaction between employees of information technology divisions and security assurance. The single 

information space of the enterprise is formed taking into account the need to use its elements for security 

management. Integrated Security Decision Making Information Support is based on the use of relevant 

knowledge that accumulates in a single information space. 

 

In order to guarantee the sequence and coherence of the implementation of 

information security measures, they must be managed. This involves planning, 

forecasting, evaluating performance and modifications. 

In this activity, the collection, processing, analysis and exchange of 

information is the necessary factor. This occupies the largest part of the information 

security management process. Even with a small area of implementation of the 

security system, this is a large amount of work: meetings, interviews, recording the 

information received, data analysis, developing strategies and corrective measures, 

developing plans, etc. 

http://www.osp.ru/cw/2016/12/13050187/
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In order to automate the processes of data collection, their analysis and 

interaction, creating of a common information field for all participants in information 

security processes, an information-logical model of an automated enterprise security 

management system has been developed. 

 

The following main management processes are distinguished [1]: 

 IS incident management; 

 implementation  of appropriate control mechanisms; 

 monitoring the functioning of control mechanisms, evaluating their 

effectiveness and implementing appropriate corrective actions; 

 collection and analysis of data on the state of information security in the 

organization; 

 risk assessment and management; 

 development and implementation of protective measures. 

These processes can be characterized by a conceptual apparatus in the form of 

four objects: “threat”, “risk”, “measure”, “remedy” sufficient to build an information 

security management system (ISMS). 

 

Automation of the control of polarization IS in the maintenance of a database 

of visits and the accumulation of statistical data through a journal. This database is 

the main tool for a security specialist, which is used to record work performed. 

Organizationally, it is necessary to guarantee the work of the security service in such 

a way that information about all the events carried out and the protective equipment 

is used are stored in the database. 

Based on the previously analyzed control processes, you can depict a diagram 

communication of objects required for building an ISMS (fig. 1). For each event, the 

risks worked out are indicated as well as the items that are combined with them. One 

measure is able to function simultaneously on several risks, reducing the probabilities 

and losses by all kinds of sizes. For each risk, its initial probability and losses are 

presented, and also the final ones, taking into account the established measures. 
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Figure 1. – Unified Modeling Language 

The main purpose of the system is to provide the employees of the unit 

responsible for IS with an event management tool, related to ensuring the security of 

individual information objects, and to the head of the security unit, which is a tool for 

monitoring and analyzing risks and evaluating the effectiveness of measures. 
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИНАМІЧНОГО 

ВІДЕОІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ 

М.Ю Наконечний  
У роботі проаналізовано метод підвищення безпеки динамічного відеоінформаційного ресурсу 

в інфокомунікаційних системах, проаналізовано способи запобігання виникненню загроз порушення 

доступності та цілісності інформації. Ключовим завданням роботи є розробка методу кодування 

відеоінформаційного потоку для підвищення його безпеки у відомчих інформаційно-комунікаційних 

системах на основі структурного опису областей стаціонарного фону, а також представлення 

методологічних принципів роботи диференційно представлених міжкадрових спектрограм. 

Якість функціонування стратегічно значущих для країни галузей багато в 

чому визначається рівнем інформатизації та забезпечення безпеки інформації. 

Інформаційна безпека визначається трьома основними категоріями. У тих 

прикладних сферах діяльності, де критичним є своєчасність і достовірність 

інформації, найбільшу вагу мають загрози категоріям цілісності і доступності. 

Прикладом можуть служити системи управління для відомчих організацій [1]. 

Відеоінформація надходить до центрів аналізу і прийняття рішень. 

 Від правильності і своєчасності прийнятих рішень залежать як людські 

життя, так ступінь нанесення економічних збитків державі. Тут існують загрози 

порушення властивостей доступності і цілісності. Така ситуація трапляється, 

коли вимоги щодо якості динамічного відеоінформаційного ресурсу призводять 

до суттєвого зростання інтенсивності, що перевищує пропускну здатність 

інфокомунікаційних мереж. Для такої ситуації неминучими є затримки по 

доставці інформації. Для вирішення проблеми, що склалася інтегруються 

технології обробки зображень [2]. У той же час для існуючих технологій 

характерні недоліки. Зниження інтенсивності відеопотоку досягається ціною 

збільшення затримок на час обробки і внесення перекручення інформації. У 

свою чергу підвищуються ризики втрати її цілісності. Це означає, що тематика 

досліджень, що стосуються вдосконалення технологій ефективного 

представлення динамічного відеоінформаційного ресурсу є актуальною.  

У той же час структурний аналіз послідовності кадрів зображень показав 

наявність у них високої надмірності. Ця надмірність обумовлена присутністю в 

сусідніх кадрах областей стаціонарного фону. Інформацію про стаціонарні 

області можна передавати використовуючи механізми структурної обробки. 

Взяття до уваги такої особливості не передбачений для існуючих кодексів 

відеопотоку. Тому пропонується використовувати підхід, який базується на 

обробці послідовності кадрів з використанням структурного підходу, що 

враховує наявність для послідовності кадрів областей стаціонарного фону.  

Отже, необхідною є розробка методу кодування відеоінформаційного 

потоку для підвищення його безпеки у відомчих інформаційно-комунікаційних 

системах на основі структурного опису областей стаціонарного фону. Потрібно 

створити методологічні принципи ефективного представлення диференційно 

представлених міжкадрових спектрограм (ДОС), які базується на тому, що 

пакети замінюються набором кодів, а кожна ДОС розглядається як рівномірний 

градієнтна послідовність з локально структурними обмеженнями. Це дозволить 

розробити метод кодування базових елементів ДОС без втрати інформації по 
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блоковій схемі як процес формування коду відповідного числа в градієнтному 

базисі. 
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ЕТАПИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В SIEM СИСТЕМАХ 

Кучер Владислав Ігорович 
SIEM системи збирають дані з сенсорів які встановлені у певних точках інфраструктури та 

надсилають їх на обробку до серверу для виділення найважливіших подій, які можуть становити 

загрозу інформаційній безпеці компанії та потребують автоматизованого чи мануального залучення 

методів реакції на такі події. У загальному випадку процес обробки даних у SIEM системах 

складається з п’яти основних етапів: збір даних, нормалізація, індексування, аналіз та кореляція. 

Кожен з етапів є критично важливим для процесу обробки подій що стосуються інформаційної 

безпеки, але не дивлячись на це, розглянутий порядок може мати у собі додаткові етапи або ж 

операції які можуть бути сформовані від реалізації SIEM системи або ж вимог до неї.  

SIEM (Security Information and Event Management System) – це системи 

забезпечення інформаційної безпеки, які аналізують події що відбуваються у 

системах обробки інформації та виділяють з них ті що становлять або можуть 

становити загрозу безпеці. Зазвичай джерелом даних для SIEM систем є логи 

[1], повідомлення про події які генерує система, які будь-яким чином 

доставляються на сервер обробки даних.  

У загальному випадку, процес обробки даних у SIEM системах 

складається з п’яти етапів: збору даних, нормалізації, індексування, аналізу та 

кореляції.  

Збір даних відбувається безпосередньо з кінцевих точок, на цьому етапі 

система або ж встановлені додатки генерують повідомлення про події, рівень 

детальності та кількість подій може відрізнятись у залежності від рівню 

логування даних. Об’єм згенерованих даних з усіх систем є головним фактором 

для розрахування ресурсів які будуть потребуватись для роботи SIEM системи. 

На цьому етапі, зазвичай, дані передаються на сервер завдяки одному з трьох 

варіантів: 1) безпосереднє надсилання повідомлень до SIEM системи, 2) 

вичитування даних з лог файлів кінцевої точки або ж спільного мережевого 

сховища на періодичній основі, 3) передача повідомлень за допомогою 

спеціального агенту, встановленого на кінцевій точці. Кожен з трьох видів 

передачі даних має використовуватись в залежності від архітектури та 

особливостей системи обробки даних.  

При нормалізації даних повідомлення, яке зазвичай формується та 

передається у вигляді строки, розбивається на поля [2], кожне з яких містить 

класифікатор для спрощення пошуку інформації. Одним з основних полів 

зазвичай є часова мітка, яка присвоюється усім повідомленням, у випадку якщо 

повідомлення не містить часової мітки у собі, така мітка буде присвоєна на 

основі часу у який повідомлення надійшло до SIEM системи.  
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Після нормалізації даних відбувається їх індексація, на цьому етапі 

нормалізовані дані записуються до бази даних SIEM системи, які називають 

індексами. Слід зауважити, що для деяких систем саме на цьому етапі 

відбувається збагачення даних, наприклад присвоєння значенню IP адреси, 

зазначеної у повідомленні, нового поля яке містить у собі країну реєстрації 

даної адреси, Але у деяких реалізаціях, дані збагачуються на наступному етапі.  

При аналізі даних відбувається створення логічного висновку з 

нормалізованих даних, результатом аналізу може бути графік, таблиця, або ж 

сповіщення. Зазвичай для аналізу використовуються запити які формує 

адміністратор або ж користувач SIEM системи, та саме завдяки таким запитам 

забезпечується сповіщення про загрози або ж вразливості. Аналіз використовує 

інформацію з нормалізованої бази даних та формує окремий прошарок даних, 

який записується у окремий індекс.  

Останнім етапом, який доволі часто об’єднують з аналізом даних, є 

кореляція подій. При цьому не рекомендується виділяти кореляційні правила з 

правилами аналізу, адже при кореляції подій система пов’язує саме ті події між 

собою, які на перший погляд можуть бути зовсім не пов’язаними одна з одною, 

але при поєднанні їх у логічний ланцюжок та збагачення можуть складати 

загрозу інформаційній безпеці, або ж іншу критично важливу інформацію. 

Також, принципову різницю для аналізу та кореляції даних складає джерело 

інформації для кожного з етапу, у той час як аналіз базується на даних які були 

отримані на етапі нормалізації, при кореляції основу складають дані отримані 

при аналізі, але вони можуть збагачуватись даними з етапу нормалізації.  

Отже, SIEM системи можуть складати критично важливу складову 

інформаційної безпеки при коректному їх адмініструванні, при цьому кожен з 

етапів обробки інформації у таких системах є критично важливим, а отже для 

забезпечення доступності системи, у випадках коли це доречно та актуально, 

кожен етап має бути резервованим, що значно збільшує вимоги до розгортання 

SIEM системи.  
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Державний університет телекомунікацій 

 
Розглядаються питання визначення та формування цифрових навичок та компетенцій, 

необхідних для ефективної діяльності у сфері  цифрової економіки. Визначені, відповідно до підходів 

провідних країн світу, Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

роки та порівняння їх з реальним станом, перспективи розвитку цифрових навичок громадян 

України. Запропоноване авторське бачення структури та змісту необхідних цифрових навичок. 

 

Розвиток цифрових технологій зумовлює необхідність переходу до 

цифрової економіки. Так 17 січня 2018 р. Кабінет Міністрів України схвалив 

«Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

роки» [1]. Концепція передбачає здійснення заходів щодо впровадження 

відповідних стимулів для цифровізації економіки, суспільної та соціальної 

сфер. Усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрової 

інфраструктури, набуття громадянами цифрових компетенцій, а також визначає 

критичні сфери та проекти цифровізації. 

Цифрова економіка - діяльність,  в якій основними засобами виробництва 

та ресурсом є цифрові дані,  як числові, так і текстові.  

Цифрова економіка відкриває нові потужні можливості для ефективного 

розвитку держави, суспільства та громадян. Вона формує нові умови для 

взаємовигідного співіснування штучного інтелекту та людини. 

Цифрові навички та компетенції виступають основою цифрової 

економіки. 

На сьогодні впровадження цифрових технологій в Україні відбувається 

порівняно повільно. Цифрові навички та компетенції громадян України дещо 

відстають від аналогічних навичок громадян інших країн світу. Проте, це не 

заважає українцям посідати лідируючі місця в інших складових цифрових 

відносин. Так, наприклад, в січні  2019 року Україна посіла четверте місце в 

світі за кількістю безконтактних платежів із використанням мобільних 

телефонів, браслетів, смарт-годинників. Згідно інформації НБУ на травень 2020 

року в Україні вісім із десяти операцій із платіжними картками є 

безготівковими. 

Стрімке розповсюдження цифрових технологій та взагалі цифровізація 

суспільних відносин перетворюють цифрові компетенції населення на ключові 

серед інших навичок. 
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Презентуємо власне бачення елементів щодо формування цифрових 

навичок, які можуть бути корисними для ефективної діяльності у сфері  

цифрової економіки: 

1. Довіра. 
Перехід до цифрової економіки потребує партнерства і співробітництва та 

повинен базуватися на довірі. 

Слово «довіра» втілює майже все, до чого можна прагнути заради 

досягнення успіху.  

Спробуйте назвати будь-які відносини, які можливі без довіри - шлюб, 

дружба чи інша соціальна взаємодія.  

В решті-решт, це доречно й для держави чи бізнесу, в рамках реалізації 

концепцій B2B, GR (відносин з владними структурами). Низький рівень довіри 

уповільнює процеси і в той же час збільшує витрати на процеси. Чим вищий 

рівень довіри, тим більша швидкість прийняття рішень і менші витрати 

2. Базова цифрова грамотність X та Y поколінь. 

Громадянам України, що належать до X покоління (тобто, народжені в 

проміжку 1965-1982 роках) та Y покоління (народжених з 1983-го по кінець 

1990-роках), властиво гостро реагувати на впровадження всього нового – 

особливо цифрових технологій. Йому властиво шукати в усьому новому - 

страхи та ризики. 

Штучний інтелект, машинне навчання, біотехнології, автоматизація, 

нанотехнології, Розумні міста, автономні автомобілі, блокчейн технології, 

хмарні технології  – безумовно, все це несе в собі певні ризики. Проте, 

головною метою впровадження нових технологій є покращення людського 

життя. 

3. Адаптація до потреб майбутнього.  
Країна рухається в майбутнє лише тоді, коли зберігає пріоритети 

майбутнього в сьогоденні. Розум – це основна цінність країни. Тому питання 

адаптації системи освіти до загальних тенденцій цифровізації суспільних 

відносин і потреб цифрової економіки є життєвою необхідністю.  

За прогнозами окремих фахівців, до 2025 року в світі з’явиться 186 новий 

професій, а 57 поточних зникнуть назавжди. 63% сьогоднішніх дітей будуть 

працювати в рамках тих професій, котрі ще не існують і ми навіть не можемо 

зараз сформувати обрисно перелік необхідних навичок та компетенцій для них. 

Згідно дослідження World Economic Forum [2] до топ 15 навичок 

необхідних в 2025 році відносять: 

1. Аналітичне мислення та інновації; 

2. Активне навчання і стратегія навчання; 

3. Комплексне вирішення проблем; 

4. Критичне мислення та аналіз; 

5. Креативність, оригінальність та ініціативність; 

6. Лідерство та соціальний вплив; 

7. Використання технологій, моніторинг та контроль; 

8. Технологічна розробка та програмування; 
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9. Стійкість до стресів і гнучкість; 

10. Міркування, вирішення проблем та роздуми; 

11. Емоційний інтелект; 

12. Виправлення неполадок та взаємодія з користувачем; 

13. Орієнтація на обслуговування; 

14. Системний аналіз та оцінка; 

15. Уміння переконувати та вести переговори. 

4. Кібербезпека.  
Окремим аспектом цифрової економіки стає забезпечення кібербезпеки 

інформаційно-комунікаційних технологій. Саме рівень безпеки та адаптивні 

технології управління ним, у тому числі із застосуванням штучного інтелекту, 

можуть сформувати додаткові гарантії захисту персональних даних. А це в 

цілому сприятиме збільшенню рівня довіри суспільства як до цифрової 

економіки, так і для електронного урядування взагалі. 

5. Цифрова трансформація бізнесу 

Незабаром кожна організація буде змушена перейти до цифрового 

формату роботи. Тому вже зараз, щоб бути конкурентно-спроможними, 

компанії мусять почати впроваджувати новітні технології у свої бізнес процеси. 

Автоматизації потребують всі бізнес процеси, де робота програмного 

комплексу дешевша і ефективніша ніж робота людини.  

Паралельно з автоматизацією, слід впроваджувати в роботу компанії 

кращі міжнародні практики з інформаційної безпеки для захисту своїх 

інформаційних активів. 

6. Перезбірка  
Згідно теорії VUCA, сучасному новому світові характерні наступні 

властивості: мінливість (volatile), невизначеність (uncertain), складність 

(complex) та неоднозначність (ambiguous).  

Як результат, щоб бути  конкурентно-спроможним бізнесом або 

професіоналом своєї справи, компанії та люди змушені піддаватися змінами 

частіше, ніж будь-коли раніше.  

Дослідження Reinvention Academy [3] зазначає, щоб бути конкурентно-

спроможнім, починаючи з 2020 року, ви повинні перезбирати свої професійні 

навички, продукт, діяльність компанії кожні 3,5 років.  

Зважаючи на це, до важливих навичок для роботи в цифровій економіці, 

слід віднести:  

1. Можливість створювати і обробляти складну інформацію і великі 

масиви інформації; 

2. Думати системно і критично; 

3. Розуміти суть процесів міждисциплінарного характеру; 

4. Бути адаптивними і гнучкими до нової інформації; 

5. Вміти взаємодіяти з базовим програмним забезпеченням; 

6. Користуватися технологіями розвідки на основі відкритих джерел 

інформації (OSINT); 
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7. Розуміти основи кібербезпеки та приватності в інформаційному 

просторі; 

8. Безпечно використовувати банківські сервіси та системи 

електронних платежів; 

9. Вміти програмувати. Вміння програмувати – це набагато більше, 

ніж просто технічна навичка. Написання програмних кодів розвиває аналітичне 

мислення, навчає людину мислити логічно, розвиває уяву та креативність; 

10. Уміти та бути готовим «Перезбиратися»; 

11. Бути ознайомленим з процедурою, коли та з якими повноважними 

органами (наприклад, органами забезпечення правопорядку, кіберполіцією, 

СБУ, наглядовими органами) треба контактувати і як терміново слід звітувати 

про інциденти інформаційної безпеки. 

Таким чином, перехід до економічної моделі «Розумної держави» 

ґрунтується на високому рівні знань, цифрових технологій, високого рівня 

автоматизації виробництва і наукомістких технічних процесів. 
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МЕТОД ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ВУЗЛІ B-IOT ТА БАЛАНСУВАННЯ 

НАВАНТАЖЕННЯ ЗА РАХУНОК  ОБРОКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ 

IOT 

Гай Д.О 

 
Анотація. Розглянуто та запропоновано спосіб обробки блокчейн в Інтернет-речах. Проведено 

дослідження виявляючи деякі нові факти щодо створення та оптимізації мережі. Виявлено позитивні 

наслідки впровадження даної технології в B-IOT. 

 

Роботу IoT можливо порівняти з павутиною Інтернет, користувачів які 

будуть місити мільйони вузлів, що водночас є різними об'єктами від маленького 

смартфону до веб-серверів і мега комп’ютерів. Тому наразі цей новий метод 

створює багато невирішених проблем, таких як: автономність, універсальність 

та великий обсяг даних.  Сенсорні мережі  IoT створюють великий обсяг даних 

що можуть створюватися з вбудованого та переносного пристрою. Для обробки 

таких обсягу даних в реальному часі знадобиться  зменшення кількості, замість 

розширення серверного обладнання.  Використання блокчейну полягає в тому 

що в представленні дані будуть використання в стандартному чи малому 

вигляді за допомогою хеш суми [1, c.7]. В результаті після проходження систем 

буде прийматися рішення обробки чи відкидання запиту. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://chiefreinventionofficer.com/titanic-syndrome
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Для генерування даних можливо використовувати методи селекції та злиття. 

Перший метод є простим в використанні але має великі похибки, а також 

можливість втрати дані. Найчастіше метод селекції використовується при 

прогнозуванні чогось в майбутньому та засновується з даними які зв'язані з 

теперішнім використанням [2].  Метод злиття є більш точним оскільки 

інформація не відкидається, а лише об’єднується з теперішніми записами які 

створенні в допустимому діапазоні [3].  Ціллю цієї методики є використання 

злиття даних на основі блокчейн для зменшенні навантаження на мережу та 

серверне обладнання.  Головною ідею є створення проміжного шару між 

мікроконтролерів чи мікрокомп'ютерів які зазвичай відповідають за передачу 

даних.  Графічно цей підхід виглядає наступним чином (рис 1). 

 

 
                            існуючій                                          запропонований 

Рисунок 1 — Порівняння структури обробки даних в IoT 

Спосіб обробки і прийняття рішень можливо розділити на наступні кроки: 

– Орієнтований вибір діапазону відхилення значень за який вважатиметься 

рішення вірним. 

– Оброблення отриманих записів із серверу. 

– Прийняття рішення про дані. 

– Відправка на даних сервер. 

– Розміщення запису на зберігання та зливши його з попереднім (схожий аспект 

з блокчейном). 

При такій обробці зменшиться навантаження на мережу, а також найголовніше 

створить меншу кількість даних які будуть зберігатись на сервері. 

 

 

Висновок.  Перевагою даного методу  є реалізація структур без додавання 

нових додаткових пристроїв. Реалізація створюється вже на існуючому 

контролері вузла. Для цього потрібно пере модулювати створення блоків в 

системі за допомогою блокчейну, а також врахувати невелику кількість вхідних 

даних на контролер. 
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СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Дунаєв Ярослав Сергійович БСДМ-61 

Державний університет 

телекомунікацій, 

м. Київ 

 

Одним з важливих аспектів діяльності служби інформаційної безпеки (ІБ-служби) стає технічний 

захист інформації. Незалежно від розмірів і спеціалізації підприємства, інформаційні ресурси 

цікавлять конкурентів, що призводіть до дій направлених на крадіжку інформації. Методи 

зловмисників різноманітні, тому ІБ-служба повинна вести постійний пошук каналів витоку 

інформації, відстежувати цілі і дії злочинців. 

 

СТУПІНЬ НЕБЕЗПЕКИ. ОЦІНКА РИЗИКІВ. 

Для створення надійної системи захисту конфіденційної інформації необхідно 

розсортувати наявні дані за специфікою і рівнем цінності. 

Як правило, на підприємстві зберігаються масиви інформації наступних 

категорій: 

 партнерські і клієнтські бази даних; 

 документація в електронному або паперовому вигляді; 

 інформація про технології, особливості виробничого процесу, склад 

обладнання; 

 фінансові відомості, що становлять комерційну таємницю. 

Нерідко основна небезпека загрожує не стільки від зовнішніх джерел, скільки 

від співробітників компанії і навіть від її керівництва. Перші мають доступ до 

цінної інформації, яку за певних умов здатні надати стороннім особам або 

зловмисникам. Другі не звертають належної уваги на системи забезпечення 

інформаційної безпеки, вважаючи загрозу несуттєвою чи уявної. 
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Оцінка інформаційних ризиків підприємств є базисом, на якому будуються 

системи технічного захисту інформації. До найбільш проблемних напрямків 

слід віднести: 

 спроби несанкціонованого доступу до захищеної інформації; 

 злочинні дії з даними (копіювання, зміна, знищення), що провокує 

репутаційні або фінансові втрати; 

 спроби доступу до технологій, власним розробкам. 

Пильної уваги вимагають і дії працівників підприємства. Основною помилкою 

служби безпеки є поділ на «своїх» і «чужих». Іноді вважається, що 

співробітники не становлять загрози для конфіденційної інформації, а всі 

проблеми можуть прийти тільки ззовні. Важливо розуміти, що у випадку з 

інформаційною безпекою ділити людей слід тільки на авторизованих 

(довірених) і неавторизованих користувачів [1]. 

ЙМОВІРНІ ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ 

Для організації максимально ефективних систем технічного захисту інформації 

необхідно чітко уявляти собі найбільш ймовірні джерела небезпеки. 

У список актуальних загроз входять: 

 апаратні збої систем обробки, передачі або збереження інформації; 

 шахрайські дії з метою заволодіння даними; 

 спотворення інформації, що здійснюється для нанесення шкоди репутації 

підприємства або для вилучення з цього матеріальної вигоди; 

 розкрадання, злочинна зміна баз даних за допомогою технічних засобів 

або програмного забезпечення, в тому числі за допомогою пристроїв, що 

використовують електромагнітне випромінювання, візуальне або акустичне 

спостереження. 

Найбільш поширеним способом є копіювання відомостей для передачі 

зацікавленим особам. Для виключення подібних дій слід ретельно 

контролювати носії інформації, що знаходяться в користуванні співробітників. 

Чим вище рівень допуску, тим інтенсивніше повинен бути контроль, аж до 

повної заборони використовувати флешки або зовнішні накопичувачі. 

Окремої уваги потребують мобільні телефони. Сучасні моделі мають широкі 

можливості передачі даних. Недобросовісний співробітник може 

сфотографувати документи, скопіювати дані в пам'ять свого гаджета і 

відправити файл зацікавленим особам. Для співробітників, які працюють з 

конфіденційною інформацією, необхідна заборона на використання мобільних 

телефонів всередині будівлі. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Для створення ефективної системи захисту конфіденційної інформації 

необхідно діяти продумано і послідовно. Процес складається з декількох етапів: 

1. Всебічний аналіз наявних інформаційних ресурсів. 

2. Вибір концепції інформаційної безпеки, що відповідає специфіці й 

особливостям використовуваних даних. 

3. Впровадження засобів захисту. 
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4. Розробка організаційних заходів захисту даних, що відповідають 

специфіці компанії. 

Важливим етапом є вивчення ризиків і визначення джерел небезпеки. Від цього 

залежить ефективність системи захисту інформації. Якщо всі можливі загрози 

правильно визначені, небезпека витоку даних знижується до мінімальних 

значень. Необхідно виконати наступні дії: 

 скласти перелік усіх пристроїв, що містять конфіденційну інформацію; 

 визначити найбільш відповідальні ділянки, розмежувати доступ в 

приміщення, встановити систему контролю за переміщенням 

співробітників і сторонніх осіб; 

 використовуючи результати аналізу, розрахувати величину збитку, 

визначити наслідки несанкціонованого доступу і шахрайського 

використання інформації; 

 скласти перелік документів і інформаційних масивів, що підлягають 

першочерговому захисту. Встановити рівень допуску і скласти списки 

довірених користувачів; 

 створити службу інформаційної безпеки. 

Методи, які використовуються для технічного захисту інформації, повинні 

відповідати специфіці підприємства. Серед них можна виділити найбільш 

ефективні заходи: 

 криптографічний захист інформації (шифрування); 

 використання електронного підпису для підтвердження авторства 

довіреного користувача; 

 резервне копіювання баз даних і операційних систем; 

 створення системи паролів для ідентифікації і аутентифікації 

співробітників; 

 контроль подій, що відбуваються в інформаційній системі. Фіксація 

спроб входу і виходу, дій з файлами; 

 застосування смарт-карт, електронних ключів в рамках системи допусків 

і обмеження переміщень працівників; 

 установка і використання на комп'ютерах міжмережевих екранів 

(файрволів). 

Крім цих заходів необхідно ввести процедуру перевірки і тестування 

співробітників з високим рівнем допуску. Рекомендується присутність ІБ-

співробітника в приміщеннях, де проводиться обробка конфіденційних даних 

[2]. 
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http://www.confident.org.ua/
https://uk.wikipedia.org/


167 
  

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ВЕБ-СЕРВІСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ELK STACK 
Гаврилей Олександр Петрович 

Масштаб, склад і структура кіберзагроз для організацій швидко еволюціонують. Будь-який 

бізнес потребує впровадження систем для моніторингу ІТ-інфраструктури та швидкого реагування 

на інциденти, щоб забезпечити запуск і подальшу роботу необхідних йому мережевих систем і 

сервісів. Однак здійснення моніторингу різних складових частин ІТ-інфраструктури може стати 

для організації складним етапом, якщо заздалегідь не було сплановано для цих цілей. Незалежно від 

масштабів інфраструктури, будь вона невеликого розміру або рівня підприємства, в будь-якому 

випадку організація не може обійтися без надійного інструментарію для моніторингу та реагування 

на інциденти. 

Сучасні порушники постійно намагаються вдосконалювати свої методи 

та інструменти задля успішного проведення кібератак. А стрімке збільшення 

інформаційного потоку змушує організації розглядати нові варіанти захисту 

критичної інформації, забезпечуючи стабільність та захищеність інформаційної 

системи яку щороку стає все складніше захищати. 

Для створення захищеної інфраструктури, спеціалістам потрібно 

слідкувати за величезною кількістю подій які відбуваються в системі. Для 

покращення процесів моніторингу за подіями та превентивного підходу до дій 

порушників, компанія Elastic розробила ряд рішень під назвою ELK Stack, які 

надають змогу поєднати інструменти для інтегрування інформації про 

захищеність, події та журнали, визначення інцидентів, та аномальних подій. 

Зазвичай організації вибирають ELK Stack через те що цей продукт має 

модульну основу і містить декілька інструментів які можна вилучити або 

модифікувати у разі необхідності.  

Інтегруючи компоненти Elasticsearch, Logstash і Kibana до 

інфраструктури організації вони будуть відповідати за наступні функції: 

Elasticsearch – це ядро всієї системи, яке поєднує в собі функції бази даних, 

пошукової та аналітичної системи; Logstash – це конвеєр обробки даних на 

стороні сервера, який може отримувати дані з декількох джерел одночасно, 

обробляти лог, а потім відправляє в базу даних Elasticsearch; Kibana дозволяє 

користувачам візуалізувати дані за допомогою діаграм і графіків в Elasticsearch, 

а також є можливість адмініструвати базу даних через зручний інтерфейс. 

Великі чи маленькі організації можуть використовувати ELK Stack для 

управління загрозами, виявленням та розслідуванням кіберінцидентів, щоб 

швидко передавати інформацію про події, та швидко усувати наслідки. 

Команда, що відповідає за безпеку, повинна реагувати на кількість щоденних 

складних кібератак та на їхню організацію. Це послугувало причиною розгляду 

методів та засобів, які можуть автоматизувати процеси для скорочення часу як 

на стримування інцидентів, так і на повне усунення нападу, що стосується 

кібербезпеки. 

Отже, за допомогою програмних продуктів  компанії Elastic можна 

створити чіткий механізм, який реалізовував би захист інформації для усунення 

слабких місць в інфраструктурі організації та швидке реагування спеціалістів з 

кібербезпеки на інциденти. 
Література: 
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1. Elastic Stack[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.elastic.co/elastic-

stack 

2. Deploying of infrastructure and technologies for a SOC as a Service ( SOCasS)[Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://medium.com/@ibrahim.ayadhi/deploying-of-infrastructure-and-

technologies-for-a-soc-as-a-service-socass-8e1bbb885149 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ. 

БОТНЕТ - НАЙБІЛЬША ЗАГРОЗА В ІНТЕРНЕТІ? 
Бугай Олексій Олегович  
Студент кафедри Інформаційна та кібернетична безпека, ННІЗІ ДУТ, Київ, Україна 

*email: bugai.alexeioff@gmail.com 
 

Що таке ботнет, і як дізнатися, що ваш комп'ютер «зомбі». 

Ваш комп'ютер поводиться підозріло?  

Упала потужність, занадто великі рахунки за інтернет-трафік?  

Часом гальмує інтернет і підвисає комп'ютер?  

Можливо вся справа в тому, що ваш ПК став частиною ботнету. 

 

Слово ботнет -  походить від англійських слів «robot» (робот) і «network» 

(мережа). По суті - це мережа комп'ютерів, що заражена шкідливим 

програмним забезпеченням які управляються зловмисниками з командного 

центру.  

Кіберзлочинці використовують ботнет-мережі, які складаються з великої 

кількості комп'ютерів для різних шкідливих дій без відома користувачів.  

За допомогою ботнетів часто передається спам , 

встановлюються шпигунські програми або здійснюється крадіжка облікових 

даних користувачів .  

Масштабний ботнет може використовуватися для атак типу DDoS 

(Distributed Denial of Service) для направлення додаткового трафіку на сайт і 

уповільнення роботи ресурсу або збоїв підключення. Шкідливі 

програми виду ботнет поширюються за допомогою вкладень електронної 

пошти і через завантаження файлів і підроблених програм.   

Ці шкідливі програми працюють непомітно, використовуючи при цьому 

системні ресурси комп'ютера користувача. І найчастіше користувач навіть не 

здогадується, що його комп'ютер «зомбі». Основні можливості ботнетів 

Перехоплення даних, які користувач вводить(логіни, паролі, дані кредитних 

карт) і передача їх в командний центр Атаки на конкретні інтернет-

ресурси.Зловмисники також націлюються на такі вразливі місця, що не 

оновлене програмне забезпечення та відсутність захисту в мережі Інтернет. Все 

частіше під приціл зловмисників потрапляють камери, смарт-телевізори і навіть 

автомобілі.  

 

Після зараження комп'ютер стає частиною бот-мережі - мережі інфікованих 

комп'ютерів, керованих на відстані кіберзлочинцем, який орендував її для 

здійснення незаконних планів. Таким чином, не лише компрометується ваша 

інтернет-безпека, але й ваші системні ресурси і пропускна здатність здаються в 
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оренду, щоб допомогти напасти на інших користувачів або організації. Цей 

величезний потенціал для кіберзлочинності робить бот-мережі однією з 

найбільш небезпечних загроз в Інтернеті, на думку деяких експертів. 

 

 Бот-мережі складаються з сотень або тисяч інфікованих пристроїв та 

мають ресурси, необхідні для виконання таких шкідливих дій, як доставка 

масових спам-повідомлень, DoS і DDoS-атаки, атаки шляхом масового зламу 

паролів, крадіжка акаунтів та інтернет-шахрайство шляхом збору особистої 

інформації від інфікованих користувачів.  

Більше 80% світового спаму розсилається з зомбі-комп'ютерів. 

Недобросовісна спам-реклама, атаки на певні ресурси, крадіжка банківських 

рахунків користувачів або просто продаж або здача в оренду ботнету дозволяє 

своєму власникові заробляти хороші гроші. Так що кіберзлочинці зацікавлені в 

зараженні якомога більшої кількості комп'ютерів і поширенні ботнетів. Тому 

нерідко в спамі, який розсилають, містяться шкідливі файли, що вражають не 

заражені ПК.  

 

Чому потрібно використовувати захист від ботнетів? 
Якщо Ваш комп'ютер став частиною ботнет-мережі , це може негативно 

впливати на роботу комп'ютера. 

Обчислювальна потужність одного ботнету дозволяє здійснювати шкідливі 

дії швидко і часто без виявлення. Наприклад, в 2016 році ботнет був 

використаний для створення найбільшої DDoS-атаки в історії, яка викликала 

збої в роботі таких сайтів як Twitter, Amazon і  Netflix . 

Щоб не стати частиною ботнету, важливо дотримуватися таких правил 

безпеки. 

-Виконуйте регулярне оновлення програмного забезпечення і виправлення 

помилок. 

-Використовуйте рішення для забезпечення безпеки в Інтернеті з  захистом 

від ботнет-атак . Такі рішення виявляють і блокують загрози і 

використовують брандмауер для фільтрації зв'язку між комп'ютером та 

Інтернетом. 

-Будьте обережні, завантажуючи файли або програми і відкриваючи 

вкладення. 

 

Як захистити свій комп'ютер 
 

 Зловмисники включають комп'ютери в ботнети за допомогою двох 

основних стратегій: Вони спробують спонукати користувача встановити їх 

шкідливе програмне забезпечення. Встановлення зловмисного програмного 

забезпечення через уразливими деяких програм або через злом облікових 

записів, які захищаються ненадійними паролями.  

https://eset.ua/ru/products/for_home/windows/ess_premium
https://eset.ua/ru/support/entsiklopediya_ugroz/brandmauer
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Перше, що потрібно зробити, щоб захистити комп'ютер від «зомбування» — 

це встановити антивірусну програму. Варто подбати про регулярне оновлення 

програмного забезпечення на комп'ютері.  

Також потрібно використовувати надійні паролі і зберігати їх у безпечному 

місці (наприклад, в менеджері паролів). Не варто відключати брандмауер. 

Брандмауер створює захисний заслін між вашим комп'ютером та Інтернетом. 

Вимкнення брандмауера навіть на хвилину збільшує ризик зараження ПК 

шкідливою програмою. Зараження «зомбі-вірусом» проблема, яка стосується 

кожного. Масштаб цієї загрози неймовірно великий, за оцінками експертів, 

чверть всіх комп'ютерів підключених до Інтернету можуть перебувати в ботнет. 

Тому потрібно починати думати про безпеку свого ПК вже зараз. 

 

1.https://rmrf.tech/uk_UA/blog/rmrf-1/post/17 

2.https://zillya.ua/shcho-take-botnet-i-yak-diznatisya-shcho-vash-kompyuter-

%C2%ABzombi%C2%BB 

3.https://eset.ua/ru/support/entsiklopediya_ugroz/zashchita_ot_botnetov 
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Технічне забезпечення захисту електронної пошти корпоративної системи 

сучасними засобами виявлення спаму 
 

         Стаття присвячена дослідженню та  застосуванню ефективних засобів захисту 

електронної пошти корпоративної системи від спаму. В роботі узагальнено існуючи сучасні 

підходи до визначення сутності проблем спама, розглянуто класифікації можливих типів 

спаму та перспективні напрями захисту електронної пошти. 

Ключові слова: загрози, спам, види спаму, користувач, електронна пошта корпоративної 

системи. 

         Постановка проблеми 

         Фахівці з інформаційної безпеки змушені усе більше сил і часу приділяти боротьбі з 

спамом у корпоративних системах тому, що такі розсилання завдають серйозної шкоди як 

організації так і користувачам. За останні роки було винайдено чимало способів боротьби з 

даною проблемою. На жаль, зловмисники стежать за протидією поширенню спама в 

електронній пошті й винаходять все нові прийоми для обходу фільтрів. До того ж нерідко 

фільтрація спам-листів приносить більше шкоди, чим користі: разом з рекламою не доходять 

до адресата й важливі ділові або особисті повідомлення. Таким чином, всі дослідження в 

області боротьби зі спамом електронної пошти надзвичайно актуальні в цей час. 

Аналіз, розробку технічного забезпечення захисту від спаму досліджено на прикладі 

звичайної електронної пошти у корпоративній системі. Кожен із варіантів захисту  має свої 

переваги та недоліки, для практичного застосування необхідно розібратися у проблемі та 

підібрати до неї відповідне рішення. 

         Постановка завдання 

https://rmrf.tech/uk_UA/blog/rmrf-1/post/17
https://zillya.ua/shcho-take-botnet-i-yak-diznatisya-shcho-vash-kompyuter-%C2%ABzombi%C2%BB
https://zillya.ua/shcho-take-botnet-i-yak-diznatisya-shcho-vash-kompyuter-%C2%ABzombi%C2%BB
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         Метою роботи є аналіз та класифікація методів розпізнавання спама для виявлення 

переваг й недоліків існуючих підходів фільтрації електронної кореспонденції у 

корпоративній системі й визначення перспективних підходів антиспамового захисту, які 

знаходяться в розробці. 

        Викладення основного матеріалу 

        Зі зростання мережі Інтернет зростали і масштаби спам-кампаній. Після 2000 року 

кількість нав’язливих розсилок стрімко зросла, досягнувши піку в 2008 році, коли такий 

контент становив більше 90% всього трафіку електронної пошти. Більше того, такі розсилки 

не просто поширювали небажані оголошення, фішингові посилання та інший шкідливий 

вміст, але й небезпечні сімейства шкідливих програм, що зробило їх серйозною загрозою для 

корпоративних систем. Причини отримання спаму до електронної пошти може бути як 

безпечним, так і несподіваним цілевим фішингом або вірусом  з метою несанкціонованого 

доступу до вашої системи.  

      Спам боти – актуальна проблема нашого часу. 

      Одною з найпоширенішою проблемою на даний момент є спам боти, які відсилають 

користувачу необмежену кількість спаму на електронну пошту. Електронну адресу, 

необачний користувач залишає сам, вказуючи його при авторизації на різних Web-ресурсах. 

 

 

 

Таб.1.Захист електронної пошти від спам ботів 

 

 

Метод Переваги Недоліки 

Захист, написанням e-

mailу на ілюстрації 

відносна легкість 

автоматизації, 

трудомісткість 

розпізнавання роботами 

користувачі з відключеними 

картинками не зможуть побачити e-

mail, а користувачі з включеними 

картинками не зможуть його 

скопіювати 

Захист, шифруванням 

пошти символами 

HTML 

легкість автоматизації, 

незалежність від таких 

параметрів, як включена 

графіка або JS у 

користувача. 

легкість розшифровування, обхід 

деякими сучасними спам ботів 

Захист методом 

кодування Java Script 

відносна легкість 

автоматизації, труднощі 

розпізнавання роботами 

спосіб не працює у користувачів з 

відключеним (з різних причин) 

JavaScript 

Захист з 

використанням CSS 

Спосіб працює у всіх 

браузерах, незалежно від 

вимкнутості графіки і 

JavaScript 

в деяких браузерах адреса 

доведеться набрати вручну, 

оскільки копіюється  тільки перша 

буква 

Будування тексту за 

допомогою CSS 

очевидні не буде копіюватися, не 

відображається в разі 

незавантаженого CSS 

«Білі Списки» для захисту від спама. 

         Для детального аналізу було створено таблицю з вартістю відновлення в компанії з 500 

працівниками: 
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Таб.2. Порівняльна таблиця ефективності використання Білих Списків для захисту 

кіберпростору. 

 

Тип витрат Без білих списків З білими списками 

Кількість відновлень з 

образів і кількість правил 

Щотижня потрібно 

відновлювати 1-2 

комп'ютера 

Щотижня потрібно 

досліджувати 2-3 нових 

додатки і створювати для 

них правила 

Вартість одного інциденту $ 50 на відновлення 

комп'ютера 

$ 50 за годину роботи 

системного адміністратора 

Втрата продуктивності $ 50 на очікування 

користувачем резервного 

комп'ютера 

$ 25 на очікування 

користувачем внесення 

додатки в білий список 

Щорічні витрати $ 5 200-10 400, не рахуючи 

більш високого ризику 

серйозного порушення 

системи безпеки 

$ 5 200-6 800 

 

Фішинг та Цільовий Фішинг. 

         З недавнього часу у інформаційному просторі з’явився новий тип фішингу – «цільовий»  

         Фішинг – це відправка підроблених електронних листів, які схожі на повідомлення від 

надійних адресатів. Метою цього виду шахрайства є крадіжка конфіденційних даних, таких 

як номери кредитних карт і облікові дані. Сьогодні це найбільш поширений тип кібератак. 

Цей тип атаки застосовує певні технології, щоб замаскувати комунікації або Web-сторінки 

під надійне джерело. По суті, фішингові атаки покладаються на методи, що мають викликати 

довіру, а також на технологічні хитрощі для досягнення своїх цілей. На відміну від них, 

цільовий фішинг спрямований на конкретну особу або компанію. Подібні атаки, як правило, 

застосовують наступні методи та технології: клонування сторінки входу в корпоративні 

інтернет-мережі, використання особистої інформації, зібраної заздалегідь для збільшення 

ймовірності успіху, та інші. Цільовий фішинг проти вищих керівників компаній є одним з 

найнебезпечніших у кібернетичному просторі. 

Користувач- як загроза кібернетичному простору. 
         Не дивлячись на велику кількість небезпек електронної пошти, розглянемо просту, але 
одну з самих очевидних факторів – самого користувача, неуважність якого і може призвести 

до небажаних наслідків. Створимо  графік людського фактору на прикладі отримання 

звичайного електронного листа: 
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Рис.1. Відношення користувача на отримання спам листа. 

 

Таб.3. Переваги та недоліки плагинів для браузерів. 

 

№ Засіб Недоліки Переваги 

1 PGP Mail 

 

Підтримуються не всі 

браузери. 

Для більшої безпеки треба 

використовувати TOR, що 

може викликати труднощі у 

недосвідчених користувачів 

Шифрування/розшифрування на стороні 

користувача 

2 S/MIME Необхідно мати сервер ключів 

для компактної роботи. 

Важкість налаштування. 

Необхідно кожен поштовий 

клієнт налаштовувати окремо. 

S/MINE підтримують велику кількість 

поштових сервісів, а також мобільні. 

Повідомлення на клієнті зберігаються у 

зашифрованому вигляді. 

Розшифровування виконується засобами 

поштового клієнта, а не стороннього ПЗ 

3 HushMail Можливість розшифровування 

повідомлень шахрайською 

адміністрацією сервісу або з 

рішення суду. 

Шифрування відбувається на 

стороні сервера, а не 

користувача 

Простота використання 

4 Secure Gmail Тільки для Chrome 

Ключ відомий, як відправнику 

так і отримувачу 

Простота використання 

Таб.4. Порівняння ефективності плагенів з різними загрозами. 

55%

29%

10%

4%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Не відкрию Відкрию

Що спонукає Вас відкрити підозрілий 
лист?

Тощо

Халатність

Неуважність

Відповідальність

Загроза PGP 

Mail 

 

S/MIME HushMail Secure Gmail 

Зловмисник прослуховує 

ваше Інтернет- з’єднання 

 

Так 

 

Так 

 

Так 

 

Так 

Зловмисник отримує доступ до e-

mail, яка зберігається на сервері 

 

 

Так 

 

 

Так 

 

 

Так 

 

 

Так 
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Таб.5. Технічна інформація підтримки кожного апаратного забезпечення. 

 

 HushMail Secure Gmail S/MIME PGP Mail 

 

Шифрування на 

стороні 

сервера клієнта клієнта клієнта 

Тип шифрування асиметричне симетричне асиметричне асиметричне 

Підтримка поштових 

клієнтів 

- - Усі,підтримка  

S/MIME 

- 

Підтримка браузерів 

 

Усі,підтримка 

SSL 

Chrome 

 

- FireFox,Opera,Chrome,

Safari 

 

Вимагання 

додаткового ПЗ 

Ні Ні Так Ні  

Відкритий код Так Так - Ні 

Важкість 

налаштування 

Не важка Не важка Середня Не важка 

  

Для ефективної протидії спаму рекомендується впровадити ієрархічну модель 

протидії спаму (Рис.2).  Чим більше частин реалізується, тим ефективнішою є Модель. У цій 

ієрархічній моделі п'ять частин поділені на три рівні: рівень інфраструктури, рівень 

обслуговування і прикладний рівень. На рівні інфраструктури знаходяться методи, що 

відносяться до обладнання і методи, що відносяться до мереж, які є основою ієрархічної 

моделі. Реалізація цих методів може бути міцним і надійним підставою для технічних 

методів на верхніх рівнях. 

 

Рис.2. Ієрархічна модель протидії спаму. 

 

Методи фільтрації Метод здійснення 

зворотного зв'язку 

Методи обслуговування 

Методи, які стосуються 

устаткування 

Методи, які стосуються 

мереж 

  

 

На рисунку 3 показано взаємозв'язок між різними частинами: 

 

Зловмисник компрометує Web-

сервер після того, як ви отримали 

доступ до e-mail 

 

Так 

 

Так 

 

Ні 

 

Так 

Зловмисник контролює Web 

сервер поки ви переглядаєте e-
mail 

 

Так 

 

Так 

 

Ні 

 

Так 
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Рис.3. Взаємозв'язок між різними частинами. 

 

Технічні рішення повинні бути засновані переважно на міжнародних стандартах з 

метою досягнення між мережевої взаємодії і поширення в світовому масштабі. Крім того, 

стандартизація буде сприяти повторному використанню рішень і компонентів. Це допоможе 

швидко і з невеликими витратами впроваджувати нові рішення щодо протидії спаму. 

В контексті ситуаційного підходу процедури оцінювання імовірними реалізаціями 

сучасних загроз, доцільно починати з ряду відомих класифікаторів загроз щодо вибраної 

організації. Враховуючи таку імовірність реалізацій і-тої загрози, по відношенню j-того 

визначимо, використовуючи рівняння: 

𝑑𝑟𝑗 = 1 − 𝑝𝑟𝑖 × ∏ .𝑚
𝑖=1 (1 − 𝑝𝑟𝑗𝑖) (1.1) 

Де n – кількість загроз; 

     m – кількість активів; 

     𝑝𝑟𝑖 −можливість здійснення і –ої загрози; 

     𝑑𝑟𝑗 − можливість реалізації хоча б однієї загрози j-му активу: 

При цьому:                    𝑝𝑟𝑖 = 𝑝𝑡𝑖 × 𝑝𝑣𝑖  

𝑝𝑡𝑖 – можливість появи i- ої загрози; 

𝑝𝑣𝑖    - можливість появи уразливості щодо реалізації і-ої загрози. 

 

Наступним етапом щодо виявлення спаму, буде метод Баєсовського класифікатору. 
Для початку виявимо нашу ціль за формулою: 

с𝑀𝐴𝑃 =  𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥𝑃 (𝑐|𝑑)             (1.2) 

Використовуючи теорему Баєса, розкладаємо нашу формулу та отримуємо: 

𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑃(𝑑|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃(𝑑)
                        (1.3) 

Щоб знайти аргумент, викреслюємо значення повної імовірності Р(d) і маємо: 

𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥𝑃(𝑑|𝑐)𝑃(𝑐)                     (1.4) 

Використовуємо те, що x > 0 і знаючи що максимум функцій f(x) = ln(f(x)) отримуємо: 

𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥ln(𝑃(𝑑|𝑐)𝑃(𝑐))              (1.5) 

         Метод Баєса має два допущення, що робить її легко навчальною для користувача: 

1. Порядок проходження ознак об`єкта не має значення; 

2. Ймовірності ознак не залежать одне від одного при даному класі: 

𝑃(𝑓𝑖 ∩ 𝑓𝑖|𝑐) = 𝑃(𝑓𝑖|𝑐)𝑃(𝑓𝑖|𝑐) 
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         Продовжимо висновок формул. 

𝐶𝑀𝐴𝑃 = 𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥ln(𝑃(𝑑|𝑐)𝑃(𝑐))  (1.6) 

Враховуючи наслідок застосування припущень ми отримуємо наступне: 

𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥ln𝑃(𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛|𝑐)𝑃(𝑐)   (1.7) 

𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥ln𝑃(𝑐) ∏ .𝑛
𝑖=1 𝑃(𝑓𝑖|𝑐)       (1.8) 

Враховуючи фактор логарифму при роботі з дуже маленькими значеннями, завершуємо 

формулу: 

𝑎𝑟𝑔𝑐∈𝐶𝑚𝑎𝑥ln𝑃(𝑐) + ∑ .𝑛
𝑖=1 ln𝑃(𝑓𝑖|𝑐) (1.9) 

 

Висновки 

 

         Безумовно, спам атаки електронної пошти є однією із самих актуальних проблем на 

сьогоднішній день. З розвитком комп`ютерних технологій, користувачі все частіше 

починають обмінюватися інформацію через електрону пошту. Також з розвитком, з`явилися 

люди, які хочуть заробити як найшвидше і використовують недоліки електронної пошти у 

своїх цілях, насилаючи на них спам в який, окрім реклами, вкладають віруси та файли які 

можуть зашкодити, або навіть викрасти інформацію. 

         В цій статі ми прийшли до висновку що кожен із варіантів захисту має свої недоліки та 

переваги та володіє різним рівнем освоєння. Не дивлячись на просту, та робочу систему 

фільтрування спама Баєса, або налаштування Білих списків, опираючись на дослідження 

факторів, ми дійшли до висновку що симетричне шифрування даних є одним з 

найнадійніших і безпечних варіантів забезпечити цілісність інформації при обміну нею через 

електронну пошту. 
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Анотація 

Розглянуто переваги використання програмних рішень для роботи з персоналом у сфері 

інформаційної безпеки, зокрема у контексті спрощення роботи служб персоналу та підвищення 

результативності забезпечення інформаційної безпеки. Визначено основні напрями застосування HR-

спеціалізованого ПЗ для вирішення завдань інформаційної безпеки. 

 

В епоху розвитку цифрових технологій ІТ-рішення впроваджуються у всі 

сфери життєдіяльності людини й організації, прискорюючи і спрощуючи 

вирішення багатьох поточних і стратегічних завдань. У сфері інформаційної 

безпеки практично всі аспекти діяльності давно автоматизовані і 

комп’ютеризовані, а більшість активностей здійснюється завдяки 

використанню програмного забезпечення, яке постійно вдосконалюється.   

Для вирішення проблем інформаційної безпеки використовують багато 

програмних розробок з дотичних сфер. Зокрема, доцільним для використання є 

ПЗ з управління персоналом.  

Використання таких програмних засобів забезпечує організації отримання 

низки переваг. Зокрема, у контексті спрощення роботи служб персоналу 

впровадження ІТ-розробок сприяє скороченню витрат часу і зусиль на збір і 

обробку даних про персонал; оптимізації часу на прийняття управлінських 

рішень, підвищенню рівня їх обґрунтованості; накопиченню, систематизації й 

зберіганню повної інформації про кожного працівника на інформаційному носії 

[1]. 
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Водночас у рамках забезпечення інформаційної безпеки спеціальні 

програмні засоби в HR-сфері допомагають якісно й більш об’єктивно оцінити 

кандидатів на зайняття вакантних посад (за професійними характеристиками і 

особистісними якостями) і, як наслідок, відібрати найбільш підходящих 

фахівців; відстежити результативність праці, встановити відповідність 

працівника займаній посаді та потребу в професійному розвитку, раціонально 

використовувати професійно орієнтовані здібності персоналу.  

Також завдяки застосуванню новітнього програмного забезпечення 

полегшується вирішення проблем, пов’язаних з недостатнім рівнем обізнаності 

персоналу у сфері інформаційної безпеки, з’ясуванням потреби в підвищенні 

кваліфікації й навчанні, оцінюванням навчально-тренінгових програм.   

Окремим напрямом роботи з персоналом у сфері інформаційної безпеки, за 

яким доцільно використовувати ІТ-рішення, є здійснення контролю лояльності 

й надійності персоналу, аналіз ситуацій професійного вигорання та чинників 

плинності кадрів, виявлення ознак психологічної нестабільності й підозрілої 

поведінки працівників.  

Також значного поширення у сфері інформаційної безпеки набувають 

програмні засоби, що дозволяють прогнозувати моделі поведінки працівника, 

базуючись на зборі великих даних з різних джерел, наприклад соцмереж чи 

браузерів. Це забезпечує проведення аналізу даних про персонал і сприяє 

ефективному управлінню людськими ресурсами [2,3].  

Таким чином, у сфері інформаційної безпеки найчастіше використовують 

вузькоспеціалізовані програми або окремі функції багатофункціонального ПЗ з 

управління персоналом або іншого спрямування для вирішення таких завдань 

як: підбір і оцінка новоприйнятого персоналу, управління кар’єрою та 

професійним розвитком, організація й оцінювання якості навчання та його 

відповідності потребам, контроль і оцінювання результативності праці, аналіз і 

прогнозування динаміки лояльності персоналу.  
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Анотація 

 
У сучасному світі відбувається безперервна боротьба за контроль над інформаційними 

потоками. Виграє той, хто не лише їх формує та вміє регулювати у своїх власних інтересах, але й 

здатний забезпечити цілісність свого інформаційного ресурсу. 

Розвиток теорії інформації сигналів та радіоелектроніки, призвели до виникнення 

інформаційного суспільства. Основою такого суспільства є інформаційні технології та інформація, 

яка в таких умовах стає товаром й основним продуктом виробництва та створення додаткової 

вартості.  

Зворотнім боком цієї “медалі” є тотальні незаконні зазіхання на чужу інформацію, що, в свою 

чергу, вимагає її захисту. Особливу небезпеку складають спроби викрадення інформації, що є 

власністю держави та містить державну або іншу таємницю.  

Ключові слова: виток інформації, конфіденційні дані, середовище сигналів, кібербезпека. 

 

Отже, для розуміння принципів технічного захисту інформації треба 

знати способи і засоби її зняття, оцінити реальність загроз використання для 

цього різних каналів.  

На рис. 1 наведено практично всі методи та засоби комбінованого зняття 

акустичної інформації: спочатку вказано канал витоку, а потім можливі 

способи та засоби зняття інформації. Відповідно до розташування та 

облаштування об’єкту, що охороняється, можливо використання різних каналів 

витоку. При цьому можуть використовуватися різні види перетворення та 

способи і засоби перенесення інформації. Наприклад, акустичну інформацію 

можна зняти в приміщенні за допомогою радіомікрофону, який живиться від 

струму електромережі, а можна виконати цю операцію за допомогою дротового 

мікрофону, який також підключено до електромережі. В цьому випадку 

інформація буде передаватися електромережею і її можна зняти навіть на 

трансформаторній підстанції.  

Для зняття акустичної інформації з закритого приміщення дедалі частіше 

використовується так зване ВЧ-нав’язування, коли для зняття інформації 

використовується будь-який “цінний” подарунок (наприклад, картина або 

естамп), виконаний так, що він стає резонансним елементом модуляційної 

системи. При ВЧ опромінюванні цього елементу відбувається модуляція 

мовними сигналами спрямованого на цей елемент високочастотного 

радіовипромінювання. Таким самим чином, розрахувавши або 

експериментально з’ясувавши резонансні характеристики дзвінкового кола 

https://www.capterra.com/hr-analytics-software/
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телефонного апарату чи, наприклад, трансформаторного кола радіоточки, 

можна зняти мовну інформацію за допомогою ВЧ-нав’язування . 

 

 
 

Рис. 1 – Комбіновані методи та засоби зняття акустичної інформації 

 

В закритих приміщеннях акустичну інформацію можна знімати за 

рахунок того, що будівельні конструкції (стіни, підлоги, стелі, вікна, труби, 

зачинені двері) є по суті акустичними мембранами та чудово передають звукові 

коливання.  

Таким чином, за допомогою віброперетворювача та підсилювача можна 

знімати акустичний сигнал з будь-якого приміщення через стіну, підлогу або 

стелю.  

На відстані акустичний сигнал можна зняти з зачинених вікон, 

спрямувавши випромінювання лазеру на скло чи скористувавшись 

спрямованим мікрофоном.  

Акустичну інформацію можна знімати також з побутових приладів та 

апаратури зв’язку.  

Особливо небезпечним приладом є телефон. Наявність незахищеного 

телефонного апарату в режимному приміщенні дає змогу без зайвого клопоту 

прослухувати в ньому всю акустичну інформацію навіть не використовуючи 

радіомікрофони чи іншу дорогу спецтехніку. При чому це можна робити навіть 

тоді, коли трубка лежить на апараті, тобто телефон, здається, виключено. Але 

дзвінкове коло телефону має елементи, що створюють резонансний контур, 

який постійно підключений до телефонної мережі під напругу від 40 до 60 В. 

Частина з них ще й мають властивості мембрани, яка коливається під дією 

акустичного сигналу, тобто механічних коливань повітря. При коливаннях 

такої мембрани відбувається зміна резонансних характеристик контуру 

(мікрофонний ефект). При розмові у разі наявності такого “шпигуна” на 

резонансному контурі відбувається модуляційний процес звуковими 
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коливаннями мови, тобто акустичний сигнал перетворюється в електричний. 

Цей сигнал надходить до дротів телефонної мережі, звідки його можна зняти за 

допомогою простого пристрою. Не говорячи вже про застосування ВЧ 

нав’язування або зняття сигналів за допомогою індукційного датчика, чи 

датчика з високим вхідним опором, які можна підключити до лінії зв’язку за 

межами приміщення чи, навіть, об’єкту, які взагалі надзвичайно важко ви- 57 

явити (практично неможливо без застосування спеціальних приладів, що 

вимірюють неоднорідність мережі).  

Мають свої резонансні контури та мембранні елементи інші побутові 

прилади: кондиціонери, оргтехніка (наприклад, електрична друкарська 

машинка). В цьому випадку акустичну інформацію можна зняти з електричної 

мережі, до якої вони підключені. Нарешті, завжди існує загроза встановлення 

радіомікрофону (інколи його звуть радіозакладним пристроєм чи 

радіозакладкою, або “жучком”). 

З розгляду способів та засобів зняття акустичної інформації видно, як 

багато загроз для викрадення цього виду інформації надає сучасна техніка. Але, 

нажаль, крім акустичної інформації, сучасна техніка перехоплення надає 

можливості знімати електронну чи електромагнітну інформацію, тобто 

фактично викрадати будь-які документи, що створюються, передаються та 

зберігаються у незахищених засобах електронної обробки інформації. 
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Завдання з управління комп'ютерною мережею в багатьох випадках є головним обов'язком 

мережевого інженера або адміністратора. В даний час практично для будь-якого підприємства,  

комп'ютерна мережа є бізнес-критичним інструментом. Навіть п'ятихвилинний простий мережі 

може призвести до значних збитків, тому перед мережевим інженером ставиться завдання 

уникнути подібних ситуацій. 

Для запобігання непередбачено відмови мережі інженер повинен 

застосовувати комплексний і структурований підхід до задачі управління 

мережею, що включає, в тому числі, виконання проактивних дій. 

Завдання управління комп'ютерною мережею може бути розділено на дві 

складові: 
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 Структуровані роботи – заплановані  роботи з підтримки мережі; 

 Реактивні роботи - роботи з усунення виявлених недоліків; 

Існують певні моделі (ITIL, FCAPS, TMN, Cisco Lifecycle Services), що 

описують задачу підтримки IT-інфраструктури в цілому або мережевої 

інфраструктури. Рекомендується використовувати такі моделі як відправні 

точки при розробці структурованої схеми управління комп'ютерною мережею.  

Спробуємо позначити найбільш важливі, на наш погляд, засоби та 

інструменти управління, використання яких буде гарантувати надійну і 

передбачувану роботи комп'ютерної мережі. 

Виділимо основні вимоги, які потрібно виконувати в рамках вирішення 

завдання управління мережею. 

Забезпечення доступу до мережевих пристроїв для керування ними. 

Безумовно, мережевий інженер повинен мати можливість в будь-який момент 

часу підключитися до мережного пристрою, щоб внести зміни в налаштування 

або подивитися телеметричну інформацію. Основний інструмент управління 

мережним пристроєм - командний рядок (CLI), однак, практично всі сучасні 

мережеві пристрої надають зручний графічний інтерфейс (GUI). 

Слід зазначити, доступ до мережевих пристроїв необхідний Не тільки для 

мережевого інженера, а й для системи моніторингу. Крім того, при вирішенні 

завдання забезпечення доступу до мережевих пристроїв вкрай важливо 

дотримуватися належним чином рівень безпеки. 

Завдання забезпечення доступу до мережевих пристроїв не тривіальне, 

особливо для великих територіально розподілених мережевих інфраструктур. 

Управління може бути організовано по тих же каналах зв'язку, де передається 

для користувача трафік, по виділених каналах або з хмари. 

Моніторинг мережевої інфраструктури доцільно розбити на наступні 

компоненти: 

 Моніторинг мережевих пристроїв; 

 Моніторинг каналів передачі даних. 

У свою чергу, завдання моніторингу мережевих пристроїв може бути розділено  

на наступні підпункти: 

 збір системних повідомлень - логів пристроїв; 

 моніторинг доступності мережевого пристрою; 

 оповіщення інженера про зміни в мережі; 

Постійний моніторинг мережевої інфраструктури дозволяє інженеру мережі 

отримувати всю необхідну інформацію про мережі в режимі реального часу. 

Крім того, моніторинг допомагає визначити робочий рівень (baseline) для 

параметрів мережевих пристроїв і каналів передачі даних. Для різних 

мережевих інфраструктур межі значення допустимих параметрів можуть 

змінюватись. Так, наприклад, для однієї мережевої інфраструктури 

завантаження процесора маршрутизатора на периметрі мережі в нормальному 

режимі роботи не перевищує 10%. В іншій мережі, аналогічний маршрутизатор 

працює постійно і стабільно з навантаженням 30 - 40%. При цьому, хоча 

завантаження маршрутизатора в другому випадку відносно висока, всі сервіси 
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та бізнес-критичні програми працюють нормально. В такому випадку інженер 

мережі може прийняти запропоновані значення за показник нормального 

режиму роботи мережевого пристрою. При перевищенні даних значень, 

мережевий інженер бачить, що в мережі відбувається аномалія, можливі 

виникнення проблем в роботі сервісів і додатків, отже, потрібне оперативне 

втручання: пошук причини перевищення допустимих показників і усунення 

джерела проблеми. 

Налаштування мережевого обладнання для забезпечення функцій 

управління і моніторингу повинно відповідати рекомендаціям виробника 

обладнання. Паролі повинні мати достатній ступінь надійності. Для віддаленого 

підключення повинні такі протоколи як, SSH і HTTPs. Доступ до пристрою 

повинен бути обмежений. Список таких рекомендацій можна продовжувати 

досить довго. При цьому є ще рекомендації по коректному налаштуванню 

кожного протоколу управління, рекомендації по налаштуванню якості 

обслуговування (QoS), рекомендації по зняттю телеметрії з обладнання і т.д. Як 

визначити золоту середину між достатнім рівнем безпечної керованості 

пристроями та потрібної глибиною моніторингу та складністю налаштування 

мережевого обладнання? Адже, напевно, немає сенсу налаштовувати весь 

спектр функції при будь-якому зручному випадку.  

Наведемо короткий перелік рекомендацій, який можна розширити або 

доповнити, звернувшись до документації на обладнання: 

 Для віддаленого підключення рекомендуємо використовувати тільки 

захищені протоколи, такі як, SSH і HTTPs. Для тренування можна 

спробувати провести захоплення трафіку підключення по протоколу telnet. У 

цьому трафіку ви без зусиль знайдете логін з паролем, що передаються у 

відкритому вигляді. 

 На всіх пристроях повинні бути налаштовані логіни і паролі з достатнім 

ступенем надійності. Всі облікові записи слід видалити. Всі паролі повинні 

зберігатися в конфігурації в зашифрованому вигляді. 

 Весь трафік моніторингу та управління, передається по відкритих каналах 

повинен бути зашифрований: або за допомогою vpn з'єднання, або з 

використанням захищених протоколів (snmpv3, sftp, scp). 

 Доступ до пристрою повинен бути обмежений тільки для певного кола 

користувачів. Наприклад, на обладнанні Cisco це можна зробити за 

допомогою списків доступу (ACL). 

 На пристроях повинна бути налаштована синхронізація часу. Це дозволить 

більш точно визначати моменти, коли проводилася спроба легітимного або 

нелегітимного підключення. 

 Всі підключення рекомендується залогувати. Особливо це актуально в разі 

управління пристроєм кількома людьми. 

 Кожен користувач повинен підключатися, використовуючи свою унікальну 

облікову запис. 
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 Крім того, при необхідності, різні користувачі можуть мати різний рівень 

доступу на пристрій. При підключенні повинно виводити повідомлення про 

те, що доступ дозволений тільки авторизованим користувачам. 

Як було зазначено раніше, крім рекомендацій, що стосуються безпосереднього 

керування пристроями, існують такі ж рекомендації щодо безпечної 

налаштування різних протоколів (наприклад, EIGRP, OSPF та ін.), що 

забезпечують роботу мережі. Наприклад, рекомендується завжди включати 

логування змін стану протоколу (додавання / видалення маршрутів та ін.), а 

також аутентифікацію між пристроями при встановлення суміжних відносин. 

Також є набір рекомендацій по налаштуванню якості обслуговування (QoS) 

трафіку управління та моніторингу. Туди ж можна віднести питання фільтрації 

і обмеження швидкості для того чи іншого протоколу з метою запобігання 

атаки типу «відмова в обслуговуванні». 

Висновок 
Основна ідея полягає в наступному: для ефективного управління мережею 

потрібно не тільки реактивний підхід до вирішення поточних завдань і 

проблем, але і набір проактивних дій. Моніторинг мережевої інфраструктури є 

головною метою проактивного завдання. 

Основне завдання моніторингу мережі - збирати необхідну і достатню 

інформацію про роботу мережевої інфраструктури.  

Досвід фахівців показує, що виконання перерахованих вище пунктів 

моніторингу дозволяє інженеру мережі мати в будь-який момент часу 

достатньо інформації для вирішення практично будь-який проблеми або 

завдання. При цьому, невиконання того чи іншого процесу моніторингу, як 

правило, призводить до нестачі даних для пошуку причини і усунення 

мережевий проблеми. 

 
Література: 

2.Nagios - The Industry Standard in IT Infrastructure Monitoring [Електронний ресурс] 

Nagios - URL: http://www.nagios.org. – (дата звернення: 10.10.2020). 

3. Zenoss The Cloud Management Company [Електронний ресурс]  

Zenoss - URL: http://www.zenoss.com. – (дата звернення: 10.10.2020). 

 

 

МОДЕЛІ КІБЕРАТАК: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 

 

Шпуй Валентин Іванович 
Здійснено аналіз основних моделей кібератак, Розглянуто ряд питань, що стосуються 

безпосередньо захисту інформаційних систем або «атакуючої безпеки». Зокрема, яким чином 

діяльність узгоджується із загальноприйнятими уявленнями про реалізацію кібератак. Визначено 

актуальність дослідження та вказано на основні проблеми в сфері захисту від кібератак. 

На сьогоднішній день, розробка моделей та системний підхід показали 

свою необхідність та доцільність. Це допомагає діяти ефективніше, тобто не 

витрачати дорогоцінні ресурси на зведення воєдино розрізнених результатів 

або надлишкові кроки. Також система дозволяє швидше залучати до її 

реалізації нових учасників, що особливо актуально зараз, при дефіциті готових 
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фахівців з інформаційної безпеки і необхідності вирішувати багато питань в 

режимі ASAP. 

Безумовно, будь-яка систематизація починається з аналізу поточних 

досягнень в даному напрямку: про які вже говорять авторитетні джерела, та які 

реалізовуються в найкращих практиках. Сама ж модель повинна, по-перше, 

легко сприйматись і по можливості мати графічне представлення, а по-друге, 

бути інваріантною до зміни цілей і засобів атакуючих, тому що в іншому 

випадку потрібно буде кожного разу її переробляти. 

Говорячи про кращі практики в області інформаційної безпеки, в 

більшості випадків мають на увазі стандарти ISO / IEC, такі як ISO / IEC 27001 

до: 2013 «Information technology - Security techniques - Information security 

management systems - Requirements» і ISO / IEC 27002 до: 2013 «Information 

technology - Security techniques - Code of practice for information security controls 

». Тут відразу варто зазначити, що ці стандарти є основою при побудові систем 

управління інформаційною безпекою на підприємствах. Однак, навряд чи 

можна спиратися на них під час формування моделі кібератак. 

Беручи до уваги, що в основу цих стандартів закладений ризико-

орієнтований підхід (що враховує взаємозв'язок ризиків, загроз, вразливостей і 

контрзаходів), а кібератаки розглядаються тільки як один з варіантів загроз, це 

не може бути єдиним орієнтиром. 

В даному випадку необхідно розглянути й  інші кращі практики. 

Зокрема, розглянемо наступні матеріали: 

- Cyber Kill Chain від Lockheed Martin Corporation; 

- MITRE ATT & CK; 

- Special Publication 800-115 від National Institute of Standards and 

Technology (NIST); 

- пропозиціями від EC-Council в рамках їх навчальних програм, 

зокрема. Certified Ethical Hacker (CEH); 

- пропозиції від компанії Microsoft Corporation в рамках їх Security 

Guides; 

- тактики з проекту методичного документа "Методика моделювання 

загроз безпеці інформації" від ФСТЕК. 

 
Безумовно, найбільш насиченим виглядає MITRE ATT & CK і його 

умовно авторський переклад для проекту методичного документа ФСТЕК, але 
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при цьому всі шість моделей прекрасно корелюють між собою і доповнюють 

один одного. 

У сухому залишку можна виділити чотири послідовні ключові етапи в 

рамках реалізації кібератаки: 

 підготовка, 

 отримання доступу, 

 виконання завдання / дії, 

 приховування слідів присутності. 

Практика показує, що кібератака часто не обмежується одноразовим 

послідовним проходженням по зазначених вище етапах. Її реалізація 

розвивається швидше по спіралі: потрібно виконати одне завдання, перш ніж 

приступити до іншого. Більш того, склад завдань може змінюватися після 

проходження будь-якого з етапів і буде залежати від якості його реалізації. 

 
 

Виявляючи відповідні інциденти інформаційної безпеки і співвідносячи 

їх з етапами реалізації кібератаки, наведеними в моделі, можна припустити, як 

багато вже пройшов атакуючий, куди ще може проникнути або в якому 

напрямку може рушити далі (хоча останнім далеко не завжди прозоро). 

Додатково можна розглянути варіант розстановки для себе пріоритетів щодо 

виявлення кібератак на певних етапах, хоча тут є нюанси: ми з самого початку 

не знаємо скільки кілець в даній конкретній атаці може бути. 

Отже, можна застосовувати різні моделі в роботі, займаючись 

безпосередньо захистом або «атакуючою безпекою». Можна використовувати і 

представлені тут варіанти, зокрема адаптувати і вдосконалювати їх. При цьому 

варто розуміти, як співвідносяться різні моделі, що дозволить обрати необхідну 

методологію та покращити результати досліджень в сфері інформаційної 

безпеки. 

 
Список використаної літератури 

1. Computer Security Incident Handling Guide//https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/archive/2004-01-16 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ АКТУАЛЬНИХ ЗАГРОЗ ТА ЗАХИЩЕНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
Нощенко Станіслав Андрійович 

З розвитком сучасних технологій і електронної комерції з кожним днем з'являється все більше 

загроз безпеки інформації. Сьогодні організації все частіше використовують інформацію в бізнес-

процесах, для полегшення управлінських рішень і ведення бізнесу. Така інформаційна залежність 

привела до істотного збільшення впливу рівня безпеки інформаційних систем на успіх, а іноді і 

просто можливість ведення бізнесу. Тому безпека інформаційних систем є одним з найважливіших 

питань, яке привертає велику увагу з боку аналітиків, інженерів та інших фахівців в області 

інформаційної безпеки. 

 В загальному в світі існує кілька десятків різного роду методик і підходів 

до оцінки ризиків ІБ, таких як: Austrian IT SecurityHandbook, AS / NZS4360, BSI 

100-3, CRISAM, EBIOS, HB167: 200X, ISF IRAM, CRAMM, ISO 27005, 

MAGERIT, MARION, MEHARI, NIST SP800-30, OCTAVE, OSSTMMRAV, 

SOMAP та інші, але частина з них вже застаріла і не розвивається, частина не 

володіє актуальними перекладами на англійську мову з мови країни 

походження, що робить складним їх вивчення для широкої аудиторії. В даній 

роботі будуть розглянуті саме ті методики, які містять розгорнутий підхід, 

досить широко відомі в Україні і продовжують розвиватися (або ще не 

втратили своєї актуальності) і відносно легко доступні. Вибір тієї чи іншої 

методики залежить від рівня вимог, що ставить перед собою підприємство до 

забезпечення безпеки інформації, характеру загроз, що беруться до уваги, і 

ефективності контрольних заходів щодо захисту інформації.  

ISO 27005 – це стандарт із серії 2700-x, що описує підхід до організації 

всього процесу з управління ризиками інформаційної безпеки. Представлена в 

стандарті методика оцінки є класичною і має за недоліки зайву академічність і 

загальність формулювань. Даний стандарт описує настанови і рекомендується 

до ознайомлення з метою формування загального уявлення про організацію 

процесу з управління ризиками ІБ. 

В NIST SP800-30 представлені підходи не тільки до оцінки ризиків, а й до 

організації діяльності з управління ризиками інформаційної безпеки на різних 

рівнях (від стратегічного до прикладного на рівні окремих інформаційних 

систем). На відміну від ISO 27005 даний документ містить більш розгорнуті 

описи кожного з елементів, а також рекомендації щодо застосування на 

практиці в різних ситуаціях. 

Методика NIST SP800-30 передбачає попереднє оцінювання двох 

параметрів: потенційного збитку і ймовірності реалізації загрози. Застосування 
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системи управління ризиками безпосередньо пов’язано з можливістю 

підприємств виконувати свої основні функції в умовах постійного розширення 

сфери використання інформаційних технологій. 

OCTAVE (OperationallyCriticalThreat, Asset, andVulnerabilityEvaluation) –

методика проведення оцінки ризиків в організації, що була розроблена 

інститутом SoftwareEngineeringInstitute (SEI) при університеті Карнегі Меллон 

(CarnegieMellonUniversity). Цей підхід був створений, щоб допомогти 

організаціям ідентифікувати і оцінити ризики інформаційних систем, 

поліпшити їх можливості і захистити себе від цих ризиків. Особливість даної 

методики полягає в тому, що весь процесс аналізу проводиться силами 

співробітників організації, без залучення зовнішніх консультантів. Для цього 

створюється спільна група, що включає як технічних фахівців, так і керівників 

різного рівня, що дозволяє всебічно оцінити наслідки для бізнесу можливих 

інцидентів в області безпеки і розробити контрзаходи. 

Інструментальні засоби аналізу ризиків дозволяють автоматизувати роботу 

спеціалістів в області захисту інформації, які здійснюють оцінку або переоцінку 

інформаційних ризиків підприємства.  

Спеціалізоване ПЗ, що реалізує методики аналізу ризиків, може 

відноситись до категорії програмних продуктів (продається на ринку) або бути 

власністю відомства або організації і не продаватися. Якщо ПЗ розробляється 

як програмний продукт, воно повинно бути в достатній мірі універсальним. 

Відомчі варіанти ПЗ адаптовані під особливості постановок задач аналізу та 

управління ризиками, і дозволяють врахувати специфіку інформаційних 

технологій організації. 

Пропоноване на ринку ПЗ орієнтоване в основному на рівень 

інформаційної безпеки, який трохи перевищує базовий рівень захищеності. У 

2005 році був прийнятий міжнародний стандарт ISO / IEC 27001, за основу 

якого було взято Британський стандарт BS 7799. В результаті більшість 

інструментальних засобів (ПЗ аналізу ризику) було останнім часом 

модифіковано таким чином, щоб забезпечити відповідність вимогам саме цього 

стандарту. Спеціалізоване ПЗ умовно можна розділити на дві групи: ПЗ 

базового рівня і ПЗ повного аналізу ризиків.  

Отже, для розв'язання задачі оцінки ризиків інформаційної безпеки в даний 

час найбільш часто використовуються наступні програмні комплекси: CRAMM, 

FRAP, RiskWatch, Microsoft SecurityAssessmentTool (MSAT), CORAS і ряд 

інших. 
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Розглянуто зміст та структуру організації периметру безпеки корпоративної інформаційної 

системи. Визначено основні засоби захисту інформаційних систем та основні загрози 

корпоративним інформаційним системам. Розглянуто доцільність використання систем захисту 

наступного покоління. 

 

Більшість бізнес-процесів, обіг службової інформації та документів 

переноситься до інформаційного простору. Зупинка даних процесів веде до 

втрати грошей, втрата інформації призводить до втрати бізнесу. Саме тому 

одним з перших заходів організації інформаційної безпеки є побудова 

периметру безпеки. 

Організація периметру безпеки включає в себе два основних завдання. 

Перше – організація зовнішнього периметру, тобто захист від загроз, що 

існують в глобальній мережі. Друге – організація внутрішнього периметру, 

тобто захист від загроз, які умисно чи неумисно несуть користувачі мережі. 

Обидва цих завдання вирішуються спільно, інакше система захисту не буде 

функціонувати у повній мірі. 

Правильно організований периметр безпеки включає в себе програмно-

апаратні рішення та організаційну частину. З організаційною частиною питань 

виникає найменше, адже вона містить в собі правила користування мережею, 

документи та закони. З програмно-апаратною частиною питання складніше, 

оскільки необхідно врахувати актуальну статистику по загрозам, дослідити 

ринок вендорів, з’ясувати потенційні загрози для мережі, периметр безпеки якої 

організовується, а також провести включення та налаштування необхідного 

обладнання з мінімальним часом переривання зв’язку. 

Актуальну статистику загроз завжди можна знайти на інформаційних 

сторінках вендорів захисного обладнання. Визначити найбільш оптимального 

вендора ж спеціалісту допоможе дослідження Gartner Magic Quadrant for 

Network Firewalls.  
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Дослідження Gartner Magic Quadrant з самого початку орієнтує спеціаліста 

з безпеки, що міжмережеві екрани, які застосовуються для захисту периметру 

безпеки, містять в собі декілька функцій безпеки та пропонують можливості 

інтеграції з іншими рішеннями безпеки інформаційного простору. 

Згідно з даними дослідження Gartner, до 2024 року рішення для захисту 

периметру мережі на основі Next Generation FireWall, які дозволяють повною 

мірою використовувати розподілені мережі SD-WAN та захист хмарних 

технологій, збільшиться до рівня 25% від всіх пристроїв, що працюють та 

під’єднані до мережі. Лідерами ж у розвитку NGFW є компанії Palo Alto 

Networks, Fortinet, Cisco та Check Point Software Technologies [2, с. 1,2] 

З метою більш повного розуміння слід розглянути те, яким чином 

спеціалісти дослідження Gartner Magic Quadrant визначають ринок 

міжмережевих екранів. 

В дослідженні розглянуто рішення, які пропонують двонаправлений 

контроль трафіку для захисту мереж. Мережі можуть бути локальними, 

гібридними, приватними або з загальним доступом. Окрім цього мережеві 

брандмауери також мають такі додаткові функції, як контроль програм, 

виявлення та запобігання вторгнень, розширена можливість по виявленню 

шкідливого ПО, ведення журналів та створення звітів. Окрім цього компанії 

приділяють увагу мережевим засобам керування брандмауерами та їх 

підтримка [2, с. 2]. 

До Magic Quadrant під час дослідження віднесли такі типи мережевих 

пристроїв: спеціалізовані фізичні пристрої; віртуальні пристрої; виділені модулі 

міжмережевого екрану; засоби управління брандмауером, надані 

постачальниками IaaS. 

Спираючись на дані дослідження Gartner, спеціаліст при організації 

периметру безпеки може з’ясувати переваги та недоліки продукції того чи 

іншого вендора та визначитися з необхідним програмно-апаратним 

устаткуванням. 

Для розуміння актуальних типів загроз та основних цілей атак існують 

дослідження вендорів, таких як FortiGuard Labs, які є частиною одного з лідерів 

ринку FortiNet. 

Одним з останніх досліджень FortiGuard Labs є «Global Threat Landscape 

Report». Дослідження включає в себе дані з мережевих сенсорів та обладнання, 

що складає мільйони подій з усього світу. За наявності даних такого роду та 

кількості спеціалісти мають можливість більш повно дослідити горизонт подій 

кібернебезпеки. 

Активність Системи запобігання вторгнень (Intrusion Prevention System – 

IPS), що зафіксована датчиками мережевих пристроїв FortiNet, показує, як 

зловмисники досліджують та намагаються зламати системи з уразливостями. 

Активація однієї з сигнатур виявлення не вказує на успішність атаки, однак 

надає відомості про типи уразливостей та систем, які знаходяться в полі зору. 

Основні платформи та технології, які стали цілями різного роду експлойтів, 
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подано на рис. 1. Розглянемо нижче ті, які демонструють найбільший розвиток 

як ціль атаки. 

За одним виключенням (Shenzhen) список технологій на початок року 

(зліва) та на середину року (справа) на рисунку схожий на попередні звіти 

компанії. Постійна присутність систем управління контентом (CMS), таких як, 

наприклад, ThinkPHP, Joomla, Drupal та vBulletin, на верхніх позиціях діаграми 

служить нагадуванням про постійні атаки на ці платформи зі сторони 

кіберзлочинців. [1, c. 4] 

 

 
Рисунок 1 Платформи та технології з найбільшим показником атак 

 

Підсумовуючи все вищесказане, організація периметру безпеки на основі 

міжмережевих екранів наступного покоління (NGFW) є оптимальним та 

універсальним рішенням для переважної більшості задач, від захисту 

периметру віддаленого філіалу до захисту від атак дата-центрів хмарних 

технологій. 
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Все частіше в бізнесі зустрічається впровадження електронного документообігу, віддаленої 

роботи персоналу, та при цьому виникає проблема довіри до ідентифікації користувачів певної 
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інформаційної системи підприємства. Використання методів та алгоритмів асиметричної 

криптографії створило середовище безпечного обміну криптографічними ключами користувачів з 

системою, які можуть знаходитись далеко один від одного, але проблема аутентифікації цього 

ключа залишається. Уникнути цієї проблеми можна за допомогою розгорнутої інфраструктури 

відкритих ключів, основний компонент якої – центр сертифікації ключів, що візьме на себе функцію 

перевірки його автентичності. 

На сьогоднішній день існує три типи побудови мережі центрів: побудова 

по типу дерева (ієрархічна), побудова по типу мережі та комбінована схема, 

при якій кореневі центри дерев можуть бути об’єднані в мережу. Кожна модель 

має свої переваги та недоліки. 

Ієрархічна модель, основана на ієрархії ЦС, що починається від єдиного 

кореня. Усі ЦС підпорядковані одному кореневому ЦС.  

Якщо розглянути ієрархічну модель побудови центрів сертифікації, то 

для неї характерні наступні переваги [1]: повна підпорядкованість системи; 

швидкодія системи по доступу до сертифікатів; невеликий шлях сертифіката 

між двома центрами; невелика кількість ключів інших центрів сертифікації, 

якими повинен володіти центр. Серед недоліків структури такого типу можна 

відзначити: великий трафік з передачі ключів відразу після сертифікації; 

величезний об’єм бази при формуванні нового центру сертифікації у тому 

випадку, коли вже є достатньо розгалужена та об’ємна система центрів 

сертифікації та велика кількість ключів. 

Друга архітектура сертифікації – мережева модель, заснована на взаємній 

сертифікації (крос-сертифікації) ЦС, що не підпорядковані один одному. 

Що стосується моделі з мережевою структурою, то основними 

перевагами такої структури є [1]: можливість прямої передачі сертифікатів між 

центрами будь-яких рівнів; сертифікат може бути перевірений будь-яким 

абонентом, незалежно від його підпорядкування. Серед недоліків структури 

такого типу можна відзначити: необхідність виділення одного головного 

центру, який буде виконувати сертифікацію ключів усіх інших центрів 

сертифікації; необхідність усім центрам знати сертифікаційні ключі інших 

центрів; величезний обмін даними між центрами, які по запитам від інших 

центрів чи абонентів повинні видавати сертифікати. 

Комбінована схема має переваги мережевої та ієрархічної систем, але 

збільшується навантаження на кореневі центри, які самі по собі повинні бути 

розподіленими системами. Тому можна сказати, що найбільш вірною для 

невеликих відкритих систем сертифікації є мережева модель. Якщо система 

сертифікації є внутрішньою, корпоративною або банківською, то можна 

однозначно вважати найбільш придатною до застосування систему ієрархічного 

типу з системою поширення сертифікатів по адресам. Якщо створюється 

система PKI для групи самостійних підрозділів, тим більше для 

загальнодержавного масштабу, то використовується комбінована схема [2]. 

Отже, при виборі оптимальної ієрархії ЦС слід шукати баланс між 

гнучкістю і практичною доцільністю з урахуванням капітальних і операційних 

витрат на утримання центрів сертифікації. 
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