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СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ
БІЗНЕСУ

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Якименко Ю.М., к.в.н. доц., Шилан А.О.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
В

умовах

загострення

конкуренції

й

при

численних

фактах

інформаційних витоків бізнес усе більше залежить від якості процесу
забезпечення безпеки. У будь-якій галузі будь-якого масштабу бізнес може
зіштовхнутися із всілякими подіями інформаційної безпеки, які можуть
привести до негативних наслідків державної або комерційної

організації

(компанії, підприємства) у напрямку порушення безперервної діяльності і
взагалі - припинення виконання

функціональних задач. І чим більше

використовуються в бізнесі інформаційні технології, тем серйозніше він
потребує забезпечення безперервності процесів й відновлення після їх збоїв.
На сьогодні вже достатньо розвинена методологічна база в регулюванні
відосин в області управління безперервністю бізнесу [1]. При її практичному
використанні необхідно лише усвідомити сферу дії того або іншого документу
(наприклад, стандарт C0BIT орієнтований на безперервність безпосередньо
тільки ІТ-послуг) і вже тільки після цього - застосовувати у відповідних
областях діяльності конкретної організації. При цьому необхідно переконатися,
що обрана методологія задовольняє цілям й питанням

забезпечення

безперервності бізнесу і також вирішує всі інші критичні напрямки й аспекти
діяльності

самої організації. Безперервність по C0BIT забезпечується
7

наявністю діючого й протестованого Плану безперервності й відновлення ІТ,
який відповідає загальному Плану безперервності бізнесу, а також бізнесвимогам.
У стандартах ISO/IEC 27001 і IS0/IEC 27002 забезпечення безперервності
бізнесу визначається як одна з найважливіших завдань в області інформаційної
безпеки. В них розкрито: процес управління безперервністю бізнесу і аналіз
впливу на сам бізнес; компоненти планування безперервності бізнесу;
тестування, підтримка й переоцінка планів безперервності бізнесу.
Стандарт ISO 22301, перший міжнародний стандарт у світі розроблений
для управління безперервністю бізнесу, допомогає організаціям мінімізувати
ризик збоїв й формувати впевненість у стійкому виконанню всіх процесів.
Вимоги стандарту носять універсальний характер і можуть бути застосовані
будь-якою організацією, незалежно від типу, розміру або виду діяльності.
Виконання його вимог дозволяє вдосконавлювати системи управління бізнесом
завдяки

впровадженню сучасних наукових технологій і інших заходів, які

працюють на імідж організації і забезпечують вихід на абсолютно новий рівень
діяльності організації. В стандарті розкрито ключові елементи формування
Системи управління безперервності бізнесу (BCM) - політика і управління
безперервностью бізнесом. По плануванню – розробка планів: BCP (Business
Continuity Planning) – планування безперервності бізнесу і

DRP (Disaster

Recovery Planning) – план відновлення після збоїв. Значна увага приділяється
підтримці, виконанню, оцінці ефективності і удосконаленню процесів
планування.
Інститут безперервності бізнесу – BCI (the Business Continuity Instituteміжнародна некомерційна організація професіоналів у сфері забезпечення
безперервності бізнесу) також представляють цільовий розгляд усіх стандартів,
пов'язаних із забезпеченням безперервності бізнесу. Ціль і роль стандартів
BCI: просування вищих професійних стандартів і комерційної етики в області
підтримки планування безперервності бізнесу й
напрямку. 10

стандартів BCI

надання послуг у даному

визнчають напрямки в області управління
8

безперервністю бізнесу: організація й управління проектом, оцінка й контроль
ризиків,

аналіз

впливу

на

бізнес,

розробка

стратегій

забезпечення

безперервності, реакція на надзвичайні ситуації, розробка й впровадження
планів

безперервності

бізнесу,

програми

навчання

й

підвищення

поінформованості персоналу, підтримка й тестування планів безперервності
бізнесу, зв'язки із громадськістю й управління кризою і взаємодія з
регулювальними органами.
Управління безперервністю бізнесу організації є циклічним процесом,
який повинен ураховувати можливі зміни в бізнесі, сфері ІТ, законодавстві й
інших областях, що впливають на діяльність організації, а також допомагати їй
адаптуватися до цих змін. Інакше кажучи, управління безперервністю бізнесу є
процесом його постійного вдосконалювання. Тому створення і впровадження
системи управління безперервності бізнесу відповідають реалізації звісного
методичного процесного підходу, який включає в себе всі процеси управління
бізнесом. Процеси управління, які використовуються в СУІБ (системі
управління інформаційною безпекою -ІБ), є основою і прикладом для створення
системи BCM (Business Continuity Management– управління безперервністю
бізнесу) з використанням методики побудови класичної системи управління
Шухарта-Демінга з циклом стратегичного управління PDCA. Історично
почавшись із резервного копіювання інформації, система BCM поступово
охопила як питаня ІБ, так і

практично всі аспекти ділової активності,

перетворившись у цілісну структуру поглядів на методи забезпечення
безперервності бізнесу – стійкості організації до всіляких збоїв, руйнувань і
втратам. Практично регулювання забезпечення безперервності безпеки бізнесу
можна також реалізувати відповідно до циклу оперативного управління SDCA
[2] – щодо забезпечення процесів, який складається з чотирьох послідовних дій:
S – стандартизація (знання вимог стандартів), навчання і формування
навичок з планування безперервності бізнесу;
D - виконання на практиці вимог стандартів при реалізації планів;
9

С - виявлення проблем при виконанні бізнес - процесів і перевірка
відповідності їх до вимог стандартів;
А - прийняття рішення за виявленими проблемами (дії

щодо

вдосконалення і виправлення планів).
Управління безперервністю бізнесу в системі BCM, як і будь-який
менеджмент, починається з визначення стратегії й планування і воно полягає в
розробці плану по забезпеченню безперебійності бізнес-процесів (BCP) і плану
їх відновлення у випадку позаштатних ситуацій (DRP). Одночасно стратегія
управління безперервністю бізнесу виробляється також і на основі інструментів
управління

ризиками

(Risk

Management,

RM).

Національний

інститут

стандартизації та технологій США (NISТ) визначає та описує типові плани
щодо забезпечення безперервності бізнесу. Також, звертається увага на те, що
плани повинні передбачати не лише надання технічних рішень, а також запровадження організаційної моделі поведінки у кризових ситуаціях.
Оновлення планів здійснюється на регулярній основі, зважаючії на зміну
структури, технічних умов або вимог, законодавства, виявлення вразливих
моментів під час тестування.
Стратегія забезпечення безперервності повинна передбачати в першу
чергу рішення завдань: забезпечення безпеки співробітників; забезпечення
доступу до необхідної інформації; забезпечення технічними засобами;
забезпечення необхідними матеріалами і забезпечення взаємодії з бізнеспартнерами,

підрядниками

постачальниками,

клієнтами

та

іншими

зацікавленими сторонами.
Таким чином, впровадження системи BCM в організації означає
комплексний і багатоетапний підхід, що припускає впровадження технічних і
програмних засобів, регламентацію дій, розподіл відповідальності, навчання
персоналу. З огляду на викладене, забезпечення безперервності бізнесу є
важливим фактором ефективного функціонування організації.
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СЕКЦІЯ 2. НОВІТНІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
КІБЕРБЕЗПЕКИ

ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В
СИСТЕМІ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
Лоза В.М., к.т.н., ст. досл., Лукіянчук А.А.
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, м. Київ, Україна
Ефективність діяльності органів публічного управління безпосередньо
залежить від своєчасного прийняття грамотного управлінського рішення.
Процес прийняття управлінських рішень завжди базується на збиранні, відборі
та обробці необхідної інформації. Тільки її узагальнений аналіз надає
можливість прийняти обґрунтоване рішення. Особливого значення цей процес
набуває в умовах багатоваріантності та невизначеності, що призводить до
складностей швидкої і якісної обробки великих масивів даних і тим самим
підвищеної уваги до своєчасності, точності й правдивості інформації.
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 в кіберпросторі
[1]. Звідси забезпечення кібербезпеки – це діяльність, спрямована на
запобігання, своєчасне виявлення, припинення чи нейтралізацію реальних і
потенційних загроз життєво важливим інтересам людини і громадянина,
суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої
забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового
комунікативного

середовища

України
12

в

кіберпросторі.

Ефективність

функціонування системи забезпечення кібербезпеки насамперед залежить від
досконалості

нормативно-правового

регулювання

діяльності

відповідної

системи державних та громадських органів, а також неурядових організацій.
Система

забезпечення

кібернетичної

безпеки

України

створюється

й

розвивається відповідно до Конституції України та інших нормативно-правових
актів, що регулюють суспільні відносини у сфері управління національною
безпекою в цілому та кібернетичною безпекою зокрема. Законодавчо-правову
основу забезпечення національної безпеки України становлять Конституція
України, закони України ―Про національну безпеку України‖, ―Про Раду
національної безпеки і оборони України‖, ―Про Службу безпеки України‖, ―Про
основні засади забезпечення кібербезпеки України‖, а також Стратегія
національної безпеки України, Стратегія кібербезпеки України, Доктрина
інформаційної безпеки України, Положення про Національний координаційний
центр кібербезпеки, інші нормативно-правові акти державних органів влади та
управління, міжнародні договори й угоди, укладені чи визнані Україною, які
відповідають національним інтересам України.
До управлінських заходів насамперед слід віднести формування органами
публічного управління політики безпеки, що визначають загальний напрям
виконання робіт. Організаційно-адміністративне забезпечення кібербезпеки
складається

з

використання

регламентації
кіберпростору

діяльності
на

та

взаємовідносин

нормативно-правових

суб‘єктів

засадах,

що

унеможливлює розголошення, витік і несанкціонований доступ до інформації
або створює суттєві труднощі до її доступу за рахунок проведення
організаційних

заходів.

інформаційної

безпеки,

(Наприклад,
визначення

створення
посадових

спеціальної

інструкцій

служби

працівників,

організацію режимних заходів, охорону приміщень, контроль за роботою
персоналу з інформацією, визначення порядку зберігання, резервування,
знищення конфіденційної інформації й т. ін.) [2, 3].
Інженерно-технічні

(фізичні)

заходи

являють

собою

сукупність

спеціальних органів, технічних засобів і заходів, що функціонують спільно для
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виконання певного завдання щодо захисту інформації. Рівень забезпечення
кібербезпеки залежить від оточення, в якому працює система забезпечення
кібернетичної

безпеки.

До

інженерних

засобів

відносять

екранування

приміщень, організація сигналізації, охорона приміщень з персональними
комп‘ютерами [4].
Програмно-технічні засоби забезпечення кібербезпеки включають в себе
апаратні, програмні, криптографічні засоби

захисту,

які

ускладнюють

можливість атаки, допомагають виявити факт її виникнення, позбутися від
наслідків атаки [5].
Відтак, забезпечення кібербезпеки при прийнятті рішень органами
публічного управління це – діяльність, спрямована на запобігання, своєчасне
виявлення, припинення чи нейтралізацію реальних і потенційних загроз при
прийнятті рішень органами публічного управління під час використання
кіберпростору шляхом застосування легітимних механізмів забезпечення
кібербезпеки.
Література
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5. Кубанов Є. В. Теоретичні підходи до понятійно-категоріального апарату
кібербезпеки в системі публічного управління. Аспекти публічного управління.
2018. Том 6. Вип. № 8. С. 49–55.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ
БІЗНЕСУ ЗАВДЯКИ ВПРОВАДЖЕННЮ
ЦЕНТРУ КІБЕРСТІЙКОСТІ
Якименко Ю.М., к.в.н., доц.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
В даний час управління стійкістю і безперервністю бізнесу є одним з
найбільш актуальних та динамічно розвинутих напрямів стратегічного та
оперативного менеджменту сучасного підприємства.
Під терміном «управління стійкістю і безперервністю бізнесу» зазвичай
розуміється системний процес оцінки наслідків надзвичайних ситуацій, що
виникли, і прийняття належних рішень щодо збереження бізнесу компанії.
Тому головна мета відповідних корпоративних програм управління стійкістю та
безперервністю бізнесу (ЕСР -Enterprise Continuity Program) це мінімізація
ризику втрати бізнесу у разі його переривання та продовження діяльності
компанії у надзвичайних ситуаціях [1].
Дійсно, головною метою управління безперервністю бізнесу (Business
Continuity Management, ВСМ) є підтримання в актуальному стані достатньої
кількості структур, операцій та ресурсів (активів), необхідних для стабільного
(або сталого) функціонування організації у надзвичайних ситуаціях.
Сьогодні фокус концепції стійкості та безперервності бізнесу зміщується
на організацію в цілому та її критично важливі для бізнесу основні процеси, що
його забезпечують.
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Ініціатором процесу забезпечення безперервності бізнесу може виступати
служба безпеки. Однак найчастіше на питання безперервності бізнесу першим
звертає увагу ІТ-залежний бізнес. Саме ІТ-фахівці стають локомотивами цих
процесів, так як вина за будь-який збій у роботі організації, пов'язана з
інформаційними системами, автоматично лягає на ІТ-службу. Усвідомлення
керівництвом компанії необхідності забезпечення безперервності бізнесу як
зобов'язання перед партнерами та клієнтами – найбільш правильний,
еволюційний

шлях.

При

цьому

розуміється

важливість

розробки

і

запровадження найкращих практик із забезпечення безперервності бізнесу.
Висока стійкість критично важливої інформаційної інфраструктури
бізнесу в умовах зростання загроз безпеці зводиться виключно до здатності
оперативно реагувати на нові загрози – і це недостатньо . Потрібні принципово
нові підходи до забезпечення безперервності бізнесу за рахунок кіберстійкості
(cyber resilience) сучасних інформаційних систем та технологічних платформ,
що

існують

у

будь-якій

державній

та

комерційній

організації.

Під

кіберстійкістю розглядається здатність систем досягати цілей функціонування в
умовах зростання загроз їхньої безпеки або як властивість, що дозволяє їм
існувати в умовах безперервних або постійних атак. Кіберстійкість рівнозначна
"живучості", яка застосовується до будь-якого технічного пристрою для
забезпечення поставленого перед системою завдання. Немає необхідності
намагатися захистити все - достатньо сконцентруватися на життєво важливих
компонентах, забезпечуючи їх резервування, дублювання, кваліфікацію
персоналу та інші завдання, які можна підкреслити з теорії надійності та
застосувати до інформаційних систем. У той самий час майже немає єдиної
методології побудови кіберстійкості - немає методики виміру та оцінки
кіберстійкості, визнаної еталоном [2].
У багатьох організаціях окремо існують системи управління якістю IT,
управління кібербезпекою та безперервністю бізнесу — у всіх цих систем є
спільні процеси, наприклад, управління ризиками, проблемами, інцидентами,
навчанням

та

підвищенням

обізнаності.
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Найчастіше

ці

процеси

або

перебувають у зоні відповідальності різних підрозділів, або є паралельно і
дублюють одне одного. Більш того, виходи одного процесу не завжди є
вхідними даними для роботи іншого (наприклад, статистика інцидентів
кібербезпеки повинна надходити на вхід процесу управління ризиками
кібербезпеки), і процеси існують у відриві один від одного. Через відсутність
злагодженої взаємодії між цими напрямками своєчасне реагування на
інциденти, що впливають як на конфіденційність, цілісність, так і доступність
інформації, є складним.
Вирішити описані вище проблеми зможе єдина методологія на рівні всієї
організації, яку пропонується побудувати у вигляді Центру кіберстійкості на
основі стандартів:
• NIST Special Publication 800-160;
• ISO/IEC 27001;
• ISO 22301.
До групи Центру кіберстійкості повинні входити керівник групи та
представники

підрозділів,

які

відповідають

за

безперервність

кібербезпеку та якість IT (рис. 1).

Рис.1. Структура задач Центру кіберстійкості.
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бізнесу,

Центру кіберстійкості пропонується вирішувати такі завдання:
• інтеграція процесів безперервності бізнесу, надійності IT та
кібербезпеки в єдиний процес забезпечення кіберстійкості (у тому числі
виявлення прогалин у взаємодії) та його документування;
• розробка сценаріїв реагування на інциденти;
• проведення навчань, відпрацювання сценаріїв реагування на інциденти;
• координація реагування на інциденти, ухвалення рішення про ескалацію
керівництву;
• супровід атоматизованого збору та управління знаннями (єдина система
управління інцидентами);
• розробка планів розвитку системи забезпечення кіберстійкості та
моніторинг їх виконання.
В даний час потрібна методична база для оцінки рівня кіберстійкості та
реалізації заходів щодо її забезпечення. Достовірна, своєчасна, практично
застосовна інформація про кіберзагрози є основним фактором, що забезпечує
можливість швидкого реагування та відновлення бізнесу.
Таким чином, для успішного функціонування в умовах постійного впливу
кіберзагроз в організації мають створюватися Центри кіберстійкості.
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ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ КІБЕРРИЗИКАМИ ЗА ОЦІНКАМИ
АУДИТОРІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН ЄС
Пампуха І.В., Лукіянчук А.А.
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
м. Київ, Україна
Кібербезпека є важливою частиною інформаційної безпеки будь-якої
організації. Зважаючи на зростаючі темпи цифровізації економічного та
суспільно-політичного життя, ризики, пов‘язані з кібербезпекою, залишаються
ключовими ризиками. Джерелами ризиків в даному процесі виступають як
хакерські атаки, дії кіберзлочинців, так і необережні чи навмисні дії самих
працівників та внутрішніх користувачів інформаційних систем підприємства,
які не дотримуються встановлених процедур, правил й спричиняють негативні
наслідки. Ще у 2017 р. глобальна атака Wannacry заразила понад 2 мільйони
комп‘ютерів у 150 країнах світу і вивела питання кібербезпеки та ризиків
використання сучасних інформаційних систем у центр уваги [1, с.8]. Також
яскравим прикладом слугував вірус-вимагач Petya, який завдав значних збитків
та шкоди критичним підприємствам й приватному сектору в усьому світі, у
тому числі і в Україні. Уряди країн намагаються на державному рівні подолати
ризики у даній сфері, створюючи відповідні державні органи, експертні центри,
наприклад: Національний центр кібербезпеки Великобританії (UK‘s National
Cyber Security Centre), Іспанський національний криптологічний центр (Spain‘s
National Cryptologic Centre) [2, 3], Національний координаційний центр
кібербезпеки як робочий орган Ради національної безпеки і оборони в Україні
[4]. Наприклад, Мережа CSIRTs складається з Комп‘ютерної групи реагування
на надзвичайні ситуації для установ, агентств та органів ЄС (the Computer
Emergency Response Team for the EU institutions, agencies and bodies – CERT-EU)
[5], основними завданнями якої є обмін інформацією про послуги, можливості
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та співпрацю, що стосується інцидентів і пов‘язаних з ними ризиків,
вироблення скоординованої реакції на інцидент й надання підтримки державамчленам ЄС у вирішенні транскордонних інцидентів.
Для виявлення та реагування на кіберзагрози застосовуються так звані
індикатори – показники, технічні дані. Закон України «Про основні засади
забезпечення

кібербезпеки

України»

визначає

такі

поняття,

як

кіберзлочинність, кіберрозвідка, кіберінцидент, кібершпигунство [4]. Ризики
розглядаються з позиції кіберзагрози, що являє собою наявні або потенційні
можливі явища і чинники, які створюють небезпеку національним інтересам
України у кіберпросторі, чинять негативний вплив на кіберзахист і
кібербезпеку її об‘єктів.
У всьому світі представники держави та бізнесу вже давно працюють
спільно, щоб різними способами нейтралізовувати кіберзагрози [6]. Власні
кроки для захисту даних та регулювання питань кібербезпеки реалізовує Китай.
Зокрема, ще у 2017 р. в Китаї було прийнято Закон «Про кібербезпеку
Китайської Народної Республіки», де серед інших заходів передбачено
необхідність одержання згоди для збору даних та захисту від втрати шляхом
шифрування. Цей Закон також зобов‘язує підприємства подавати на перевірку
регуляторним органам відомості про операції перш ніж надавати великі обсяги
персональних даних закордон. Крім того, об‘єкти критичної інфраструктури,
такі як, банки, транспортні і комунальні підприємства, повинні зберігати
персональну інформацію, зібрану в Китаї в середині країни, що може вимагати
репатріації даних з закордонних хмарних сервісів. Загальноприйнятим є девіз
про те, що краще запобігати ризикам, ніж ліквідовувати наслідки. Через
кібератаки бізнес втрачає шалені кошти. За оцінками Стіва Лангана,
генерального директора Hiscox Insurance (Великобританія), впродовж 2016 року
світовий бізнес втратив 450 млрд доларів США внаслідок кібератак [6].
Виграти в битві із кіберзлочинцями можна, створивши всередині компанії
центри безпеки (Security Operation Centres). Крім спеціалістів з інформаційних
технологій, ризик-менеджерів, фінансистів, у таких центрах мають працювати
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внутрішні та зовнішні аудитори для забезпечення комплексного і ефективного
захисту бізнесу від небезпечних кібератак [6]. До посилення систем
кібербезпеки активно залучають різних фахівців, у зв'язку з чим їхні знання
мають постійно удосконалюватися, зокрема, у сфері інформаційних технологій,
управління ризиками та прогнозування можливих ситуацій розвитку подій. Для
подолання ризиків у кіберпросторі, їхнє зменшення до прийнятного рівня,
нейтралізації потрібна низка важливих і взаємопов‘язаних дій: 1) інвестицій в
досконалі технічні засоби безпеки, їхнє належне обслуговування і оновлення;
2) навчання кадрів, як користувачів інформаційних систем, проведення
тренінгів, встановлення суворих регламентів і процедур поводження з
інформацією та ІТ системами. На це також вказують міжнародні експерти,
додаючи, що для зменшення кіберризиків важливо одночасно інвестувати
ресурси в засоби контролю і технічного захисту даних, наприклад, сучасні
брандмауери, також важливо впроваджувати кіберкультуру через навчання і
підвищення обізнаності на всіх рівнях організації [1].
Кібербезпека та захист даних визнані сферами з найвищим рівнем ризиків
в останні роки. Діджиталізація визначалась як один з найбільших ризиків у
2019 - 2020 рр, проте ризики пов‘язані з оцифровуванням у 2021 р.
приймаються як факт, невіддільний від сучасного ведення бізнесу. Кожне
підприємство і кожна країна піклується про безпеку інформаційних мереж та
систем,

захист

даних,

створюючи

служби

захисту

великого

обсягу

конфіденційних даних. Поряд з цим зростають ризики, пов‘язані зі змінами
законодавства

та

правил

аутсорсингу,

процесів

нормативно-правового

постачання,

фінансові

регулювання,

ризики

ризики

ризики

та

макроекономічної й політичної нестабільності.
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні властивостей
та складових найбільш вагомих ризиків, що впливають на діяльність
підприємств, запозичення досвіду успішних

компаній

країн

ЄС, для

формування інструментів і заходів ефективного управління, зменшення та
нейтралізації негативного впливу ризиків у сучасних умовах господарювання.
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ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ОБРОБКИ РИЗИКІВ
ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕЦІ
Столярчук Д.Ю.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
У умовах бурхливого розвитку сфери інформаційної та кібербезпеки, появи
нових видів загроз і засобів деструктивного впливу на ІТКС компанії важливим
елементом корпоративної системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) є
оцінювання ризиків безпеці та планування відповідних заходів управління.
Оцінювання ризиків та планування їх обробки здійснюють за умови схвалення
керівництвом рішення щодо впровадження СУІБ, наявності політики безпеки, а
також визначення критичних інформаційних активів компанії. Для забезпечення
ефективного оцінювання ризиків до цього процесу долучають фахівців, які добре
знають цілі підприємства і розуміють проблеми безпеки у різних її аспектах.
Оцінювання ризиків безпеці має на меті визначення його методології,
встановлення, аналіз та власне оцінювання ризиків, щоб вибрати варіанти
обробки ризиків, а також цілі, заходи та засоби контролю й управління.
На рисунку 1. представлено опис етапу оцінювання ризиків безпеці.
Оцінювання
ризиків

Отримання санкції
керівництва на
впровадження СУІБ

Вибір цілей і
засобів
управління

Методологія
оцінювання ризиків

Список обраних
цілей і засобів
управління

Затвердження
впровадження СУІБ

Результати
оцінювання ризиків

План обробки
ризиків

Прийняття
залишкових ризиків
Опис дій,
в т.ч. цілей і обраних
засобів управління

Рис. 1. Етапи оцінювання ризиків безпеці
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Організація може використовувати різні типові методології оцінювання
ризиків, наприклад, представлену у стандарті ISO/IEC 27005 [3], а також може
розробити власну на основі вивчення кращих практик і з урахуванням специфіки
компанії.
У випадку, якщо підприємство планує сертифікувати свою СУІБ, доцільно
буде скористатися рекомендаціями стандарту ISO/IEC 27001, зокрема щодо
можливих варіантів обробки ризиків (модифікація, уникнення, передавання третій
стороні та прийняття). Також згаданий стандарт містить перелік цілей та заходів
(засобів) контролю, які використовують для управління ризиками [1]. Вибір
підходів залишається за конкретною компанією відповідно до специфіки її
діяльності та ситуації.
У результаті оцінювання ризиків компанія забезпечує виконання завдань:
 виявлення загроз безпеці та їхніх джерел;
 визначення існуючих і планових заходів, засобів контролю та управління, а
також вразливостей безпеки, які можуть у разі реалізації загрози завдати шкоди
корпоративним активам чи компанії;
 прогнозування наслідків втрати конфіденційності, безпеки, доступності,
невідмовності або порушення інших вимог щодо захищеності активів;
 оцінювання впливу на компанію потенційних або фактичних інцидентів
безпеки, а також ймовірності надзвичайних сценаріїв та рівнів очікуваних
ризиків;
 порівняння рівнів ризиків з критеріями їх оцінювання і прийнятності [2].
Таким чином, у рамках оцінювання ризиків безпеці компанія здійснює вибір
або розробку методології оцінки ризиків, визначає, аналізує й оцінює потенційні й
реальні ризики безпеці, обирає прийняті варіанти їх обробки, а також заходи та
засоби контролю й управління.
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МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ
ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЕТАЛОННОЇ КЛАСТЕР-МОДЕЛІ
Бойченко О. С., к. т. н., Гуменюк І. В., к. т. н.,
Самчишин О. В., к. т. н., ст. досл., Костерєв Д. С.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
м. Житомир, Україна
Враховуючи інтенсивність розвитку сучасних інформаційних технологій та
інформаційно-комунікаційних систем (ІКС), які забезпечують передавання,
оброблення та зберігання даних, актуальність захисту інформаційних ресурсів
набуває все більш важливого значення. На теперішній час для забезпечення
відповідного рівня інформаційної та кібербезпеки застосовують різноманітні
методи шифрування й схеми ідентифікації, які дозволяють надійно та ефективно
здійснювати

захист

інформації

від

несанкціонованого

доступу

(НСД),

порушення цілісності та її витоку.
Проте, не зважаючи на наявність значної кількості програмних (сервісних)
та апаратних засобів забезпечення захисту інформаційних ресурсів та мережевих
складових ІКС, завдання досягнення відповідного рівня кібербезпеки є
невирішеним. Це пояснюється великою кількістю успішних кібератак на важливі
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об‘єкти критичної інфраструктури держави та світу в цілому. Саме тому будь-які
спроби модернізації існуючих та розроблення нових наукових підходів для
досягнення відповідного рівня інформаційної та кібербезпеки є актуальними,
необхідними та своєчасними. Виходячи з даних передумов, сформульовано мету
даної роботи, яка полягає у розробленні методики підвищення рівня
кібербезпеки ІКС шляхом формування її еталонної кластер-моделі.
Викладення основного матеріалу. Запропонована методика складається з
етапів, результатом виконання яких є забезпечення високого рівня кіберзахисту
інформації, яка циркулює в ІКС, а також її мережевих компонентів:
- розбиття ІКС на кластери (мережі), до складу кожного з яких входять
серверна частина, технічні засоби обробки інформації та сервер взаємодії;
- формування еталонів умовнозахищених мереж (створення бази даних
вузлів і сервера з їх мережними адресними даними);
- здійснення

постійного

контролю

(моніторингу)

стану

мережевих

компонентів та каналів зв‘язку кластерів ІКС, також виявлення під‘єднань нових
вузлів;
- здійснення аналізу мережевого трафіку виключно для нових вузлів;
- фізична ізолювання нових вузлів та/або кластерів за умови потенційної
загрози скоєння кібератаки та інформаційних ризиків.
Детально розглянемо кожен із етапів методики. На першому етапі для ІКС
проводиться розподілення її на окремі кластери (локальні підмережі) з виділенням
мережевих компонентів: контролерів кластера, вузлів-шлюзів і внутрішніх вузлів
(хостів) для кожного кластера. Для забезпечення надійності функціонування ІКС
та окремих її мереж функцію контролерів виконують серверні складові кожного із
кластерів, а вузлів-шлюзів – сервер взаємодії. Результат першого етапу (типова
топологія кластеризованої мережі) подана на рис. 1.
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3
Вузол-шлюз
кластера 1
(сервер взаємодії)

Конролер
кластера 2
(сервер)

Рис. 1. Поділ ІКС на кластери (підмережі)
Під сервером взаємодії у даному дослідженні слід розуміти окремо виділені
спеціальні апаратні та/або програмно-апаратні засоби, які призначені для
унеможливлення витоку інформації при їх передачі між кластерами ІКС.
На етапі формування еталонів умовнозахищених мереж формується база
даних мережевих IP- та MAC-адрес вузлів і сервера кожної підмережі, яка
зберігається на сервері взаємодії та використовується для аналізу цілісності
архітектури кожного кластера. Умовно приймається, що вузли кластера та сервер,
мережеві адреси яких зберігаються у базі даних, формують еталон мережі. Для
підтримання функціональної цілісності та надійності функціонування кожного
кластера та ІКС в цілому проводиться постійний контроль стану мережевих
компонентів та каналів зв‘язку. При виявленні під‘єднань нових вузлів (групи
вузлів) до певної підмережі (рис. 2) вони визначаються як потенційно-небезпечні
для цього кластера та для них проводиться аналіз вхідного та вихідного трафіку за
допомогою сервера взаємодії.
Виконання останнього етапу методики є під‘єднання нових хостів за умови
відсутності потенційної загрози інформаційним ресурсам або фізична ізоляція –
при наявності. Аналіз трафіку нових хостів, які здійснюють під‘єднання до
кластера, здійснює сервер взаємодії з використанням програмних засобів,
наприклад WireShark.
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Рис. 2. Під’єднання нового вузла до кластера 3
Висновки. Результати верифікації запропонованої методики свідчать про те, що
її застосування значно (на 25–30 %) підвищує рівень надійності функціонування та
кіберзахищеність

ІКС.

Доцільність

застосування

запропонованого

підходу

обумовлюється відсутністю сервісних та апаратних рішень щодо реалізації захисту
інформації, яка передається, обробляється та зберігається в окремих кластерах.

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Самко В.В.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
В умовах розвитку інформатизації, збільшення потреб людини в
інформаційній сфері та ускладнення обчислень розвиваються і системи
інформаційної безпеки. Зі збільшенням розмірів систем ІБ та їх розгалуженості
зростає складність забезпечення інформаційної безпеки.
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Такі критичні процеси як управління ризиками інформаційної безпеки
стають складнішими для проведення та потребують більше часу і ресурсів. Тож
в безперервному процесі управління ризиками задіяно багато інформаційних
активів, під-процесів і спеціалістів.
Однією

з

основних

задач

управління

ризиками,

вразливостями,

інцидентами та іншими важливими процесами інформаційної безпеки є
закриття ризиків, введення змін в інфраструктуру безпеки, та її покращення [1].
Проблема управління змінами є актуальною так як звертає увагу на
необхідність підтримки та забезпечення ефективності введення змін в
організації та в системі інформаційної безпеки.
Управління змінами
Управління змінами – це процес управління людськими і технічними
ресурсами що пришвидшує та спрощує планування, тестування і впровадження
змін[2].
Одними з найбільших викликів при прийнятті рішень та закритті ризиків є
саме складнощі що виникають при необхідності внесення змін в систему ІБ.
До таких складнощів можна віднести:
 комунікацію спеціалістів між собою;
 час затрачений на впровадження змін;
 перевірку ефективності змін;
 сприйняття змін в організації;
 тощо.
Для зниження негативного впливу таких складнощів, та загального
підвищення ефективності впровадження змін в організації та системі ІБ в
цілому, можливо створити систему управління змінами.
Система управління змінами
В якості найпростішого прикладу такої системи можна навести систему
‖Тікетів‖. Уявімо, що в процесі управління ризиками була знайдена критична
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вразливість в системі ІБ. Така вразливість потребує швидкого реагування і
закриття, що передбачає внесення певних змін до системи ІБ.
Завдяки системі ―Тікетів‖ можна організувати комунікацію спеціалістів
відділу ІБ та ІТ. Створивши в цій системі завдання для відповідних
спеціалістів, можливо, надати їм всі необхідні дані для проведення робіт по її
виправленню. За допомогою цієї системи можна встановити дедлайн
виправлення, здійснювати контроль за процесом на кожному його этапі та
отримувати інформацію у разі виникнення труднощів.
Так само більш складні системи можуть містити в собі набір
взаємопов‘язаних організаційних або програмних засобів, що підвищують
ефективність та швидкість впровадження змін в системах ІБ та організації в
цілому. Таким чином систему управління змінами можна використовувати для
підвищення ефективності процесів впровадження змін та покращення системи,
що є однією з найважливіших вимог до будь-якої сучасної системи
інформаційної безпеки.
Література
1.

Change management and how it is essential to your security. URL:

https://securitythinkingcap.com/change-management-and-how-it-is-essential-to-yoursecurity/
2.

Огляд

управління

змінами

в

ІТ

інфраструктурі

https://uk.myservername.com/change-management-tutorial-what-is-changemanagement
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URL:

МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В
БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
Порадюк Б.В.
Державний університет телекомунікацій
М. Київ, Україна
Постановка проблеми. Одним з найважливіших аспектів забезпечення
інформаційної безпеки в банківській сфері є аналіз ризиків, що становлять їй
загрози, які як правило недооцінюються людським фактором та часто не
беруться серйозно до уваги. При цьому, захист інформації, яка циркулює в
організації, відповідно до Закону України "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних

системах"

повинен

здійснюватися

власником інформації та враховувати те, що інформація, яка є власністю
держави або інформація з обмеженим доступом, вимоги до захисту якої
визначені законом, повинні оброблятися з використанням комплексної
сиcтеми захисту інформації (далі - КСЗІ).
Організація забезпечення інформаційної безпеки в банківській сфері також
може бути реалізована за допомогою побудови системи управління
інформаційною безпекою (далі – СУІБ), вимоги до якої наведені у ДСТУ
ISO/IEC 27001:2013 Information technology -- Security techniques -- Information
security management systems – Requirements.
На даний час нажаль банківська сфера все більше піддається загрозам
інформаційної безпеки, при цьому більшість співробітників навіть не розуміє
яким небезпечним фактором вони являються. Невиконання правил з
інформаційної безпеки при організації роботи в банківській сфері чи їх
недотримання, може погано вплинути на загальний стан інформаційної
безпеки, а саме призвести до втрати інформації чи її пошкодженню, сприяти
заволодінню інформацією зловмисником, тощо. Таким чином, потрібно
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розробити

методи

аналізу

ризиків,

які

могли

б

використовуватись

співробітниками і зможуть забезпечити безпеку інформації.
Виклад основного матеріалу аналізу.
Зроблено акцент

на ідентифікацію ризиків інформаційної безпеки в

банківській сфері. Зокрема:
1. Ідентифікувати активи, що відносяться до області застосування СУІБ, і
визначити власників цих активів;
2. Ідентифікувати загрози цим активам;
3. Ідентифікувати

уразливість, яка

може

бути

використані цими

загрозами;
4. Ідентифікувати можливі впливи, які можуть привести до втрати
конфіденційності, цілісності і доступності активів.
Аналіз і оцінка ризику:
1. Оцінити збиток бізнесу, який може бути нанесений внаслідок
порушення

безпеки,

з

урахуванням

можливих

наслідків

порушення

конфіденційності, цілісності або доступності активів;
2. Оцінити реальну імовірність виникнення такого порушення безпеки в
світлі переважаючих загроз і уразливості, впливи на відповідні активи, а також
вживані заходи контролю;
3. Оцінити рівні ризиків;
4. Визначити, чи є ризик прийнятним або потрібно обробка ризику з
використанням певних критеріїв.
З вищесказаного слідує, що банкам необхідно підтримувати систему
інформаційної безпеки на належному рівні, достатньому для того, щоб не
тільки гарантувати збереження банківської таємниці, але і залишатися
привабливими для потенційних клієнтів за рахунок підвищеної турботи про
запобігання

розголошуванню

персональних

даних

своїх

вкладників

і

позичальників так само, як і про надійність їх фінансових вкладень.
Процес аналізу і оцінки ризиків є одним з ключових етапів найбільш
відомих методик побудови систем захисту інформації, таких як Symantec
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Lifecycle Security і методика компанії Microsoft. Крім того, існують
спеціалізовані методики і програмні продукти для аналізу і оцінки ризиків, такі
як CRAMM, FRAP, RiskWatch, ГРИФ та інші.
Також ми можемо підкреслити той факт, що ідеально захищених систем
безпеки, а як в послідовності і систем управління безпекою не існує. Кожна
система аналізу ризиків, має свої прогалини та вразливі місця, за допомогою
яких зловмисники отримують доступ та можуть заволодіти базою даних
організації, завдяки якій будуть здійснювати шантаж співробітників
організації та інші злочини. На даний час так звані чорні хакери здійснюють
багато атак на сайти державних органів, на державні та приватні банки.
Висновок: Отже, можна сказати, що потрібно завжди проводити аналіз
ризиків по найкращим світовим методикам, або розробляти свої та
дотримуватись їх, щоб забезпечити інформаційну безпеку в банківській
сфері. В кожній організації повинна бути людина, яка буде забезпечувати
якісний аналіз ризиків та контролювати серед співробітників знання ризиків
в інформаційній безпеці, які можуть перед ними постати та дотримання їх
ними
Література
1. "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах",
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.
2. ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи
управління

інформаційною

безпекою.

https://www.iso.org/standard/54534.html.
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Вимоги»,

РИЗИКИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПИЄМСТВА
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Легомінова С.В., д.е.н., проф., Пасечнік А.С.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Хмарні технології пропонують організаціям безліч переваг, проте ці
переваги можуть бути зведені нанівець нездатністю забезпечити належний
захист інформаційної безпеки та конфіденційності при використанні хмарних
послуг, що призведе до погіршення репутації, збільшення витрат та потенційної
втрати бізнесу.
Розглядаючи можливість переходу на хмарні обчислення, підприємства
повинні мати чітке уявлення про потенційні переваги та ризики безпеки,
пов'язані з хмарними обчисленнями, а також встановити реалістичні очікування
від постачальників хмарних послуг. Необхідно враховувати різні категорії
послуг [1] – інфраструктура як послуга (IaaS), платформа як послуга (PaaS) та
програмне забезпечення як послуга (SaaS) – оскільки кожна модель пред'являє
різні вимоги до безпеки та відповідальності.
Важливо пам'ятати, що перехід до публічних хмарних обчислень
передбачає передачу постачальнику послуг хмари відповідальності та
контролю над інформацією, а також над компонентами системи, які раніше
знаходилися під безпосереднім контролем підприємства.
Незважаючи на таку втрату контролю, підприємство все одно повинно
відповідати за використання хмарних послуг, щоб зберігати поінформованість
про ситуацію, зважувати альтернативи, визначати пріоритети та вносити зміни
в безпеку та конфіденційність на користь організації. Підприємства досягають
цього, забезпечуючи, щоб угода про хмарні послуги для кожної хмарної
послуги містила відповідні положення про безпеку та конфіденційність.
Зокрема, угода має сприяти підтримці правового захисту для конфіденційності
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даних, що зберігаються та обробляється в системах провайдера. Підприємства
також повинні забезпечити належну інтеграцію хмарних послуг із власними
системами управління безпекою та конфіденційністю.
Існує низка ризиків безпеки та конфіденційності, пов'язаних з хмарними
технологіями, які мають бути усунені [2]:
-

Втрата права власності управління. При розгортанні публічної

хмари клієнти поступаються постачальнику хмарних послуг контролю над
рядом питань, які можуть вплинути на безпеку та конфіденційність. Однак
угоди про надання хмарних послуг можуть не передбачати зобов'язань щодо
вирішення таких питань з боку постачальника хмарних послуг, що залишає
проломи у захисті безпеки.
-

Неоднозначність відповідальності. Відповідальність за аспекти

безпеки та конфіденційності може бути розподілена між постачальником
хмарних послуг та підприємством, при цьому життєво важливі елементи
захисту можуть залишитися незахищеними, якщо не вдасться чітко розподілити
та розмежувати відповідальність. Розподіл відповідальності, швидше за все,
залежатиме від моделі хмарних послуг (наприклад, IaaS або SaaS).
-

- Аутентифікація та авторизація. Той факт, що доступ до

конфіденційних
кіберпростору,

хмарних
підвищує

ресурсів

здійснюється

необхідність

точно

з

будь-якої

встановити

точки

особистість

користувача - особливо якщо до користувачів тепер входять співробітники,
підрядники, партнери та клієнти. Сувора автентифікація та авторизація стають
критично важливими.
-

Збій ізоляції. Розрахована на багато користувачів оренда і загальні

ресурси є визначальними характеристиками розгортання публічної хмари. Ця
категорія ризиків охоплює відмову механізмів, що розділяють використання
сховища, пам'яті, маршрутизації та навіть репутації між орендарями.
-

Відповідність вимогам та юридичні ризики. Інвестиції замовника

хмарних послуг на досягнення сертифікації (наприклад, для демонстрації
відповідності галузевим стандартам або нормативним вимогам) можуть бути
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втрачені, якщо постачальник хмарних послуг не зможе надати докази власної
відповідності відповідним вимогам. Тому, підприємство має переконатися, що
постачальник послуг хмари має відповідні сертифікати.
-

Опрацювання інцидентів безпеки. Виявлення, звітність та подальше

управління інцидентами безпеки можуть бути делеговані постачальнику
хмарних послуг, але ці інциденти впливають на підприємство. Правила
повідомлення повинні бути визначені в угоді про хмарні послуги, щоб
підприємства не були захоплені зненацька або поінформовані з затримкою.
-

Вразливість

інтерфейсу

керування.

Інтерфейси

управління

ресурсами публічної хмари зазвичай доступні через Інтернет. Оскільки вони
надають доступ до ширшого набору ресурсів, ніж традиційні хостингпровайдери, вони становлять підвищений ризик, особливо у поєднанні з
вразливістю віддаленого доступу та веб-браузера.
-

Захист програм. Традиційно програми захищаються за допомогою

рішень щодо забезпечення безпеки "захист у глибину", заснованих на чіткому
розмежуванні фізичних та віртуальних ресурсів, а також на довірених зонах. З
передачею відповідальності за безпеку інфраструктури постачальнику послуг
хмари організаціям необхідно переосмислити захист периметра на мережному
рівні, застосовуючи більше засобів контролю на рівні користувачів, додатків і
даних. До робочих навантажень, розгорнутих у хмарних сервісах, повинен
застосовуватися той самий рівень контролю доступу користувачів та захисту,
що й до робочих навантажень, що працюють у традиційних центрах обробки
даних. Це потребує створення та управління політиками, орієнтованими на
робочі

навантаження,

а

також

реалізації

централізованого

управління

розподіленими екземплярами робочих навантажень.
-

Захист

даних.

Основними

проблемами

є

розкриття

або

розголошення персональних даних та/або конфіденційних даних, втрата або
недоступність даних, а також надмірне зберігання даних. Замовнику хмарних
послуг (підприємству) може бути важко перевірити практику обробки даних
провайдером хмарних послуг. Ця проблема ускладнюється у випадках
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багаторазової передачі даних (наприклад, між кількома хмарними сервісами
або коли постачальник хмарних послуг використовує субпідрядників та
сторонніх постачальників), що призводить до відсутності прозорості прав
власності та неясності цілей обробки даних.
Хмарні обчислення не тільки створюють нові ризики для безпеки та
конфіденційності, але й надають можливості для надання покращених послуг
безпеки та можливостей конфіденційності, які перевершують ті, що багато
організацій реалізують самостійно. Постачальники хмарних послуг можуть
запропонувати розширені можливості безпеки та конфіденційності, які
використовують їх масштаб та навички автоматизації завдань управління
інфраструктурою, включаючи хмарні сервіси, що пропонують можливості
безпеки та інструменти безпеки, вбудовані у пропозиції SaaS. Це потенційно
корисно для підприємств, які мають мало кваліфікованого персоналу з безпеки.
У результаті, у міру того, як підприємства переводять свої додатки та дані
на хмарні технології, їм дуже важливо підтримувати або перевищувати рівень
захисту безпеки та конфіденційності, який вони мали у своєму традиційному
ІТ-середовищі.
Література
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Kaspersky

-What

is

Cloud

Security?

URL:

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cloud-security
2.

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) - Cloud Security

Guide for SMEs

URL:

https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-security-

guide-for-smes
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СЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КІБЕРСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ
Вишнівський В.В. д.т.н., професор, Пампуха А.І.

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Лукіянчук. А.А.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
м. Київ, Україна
Сучасне суспільство інформаційних технологій засноване на повсякденному використанні
кібернетики: комп'ютерів, телекомунікаційних мереж, інших гаджетів та засобів
комунікації. Процеси глобалізації та впровадження інноваційних технологій в тому числі з
використанням засобів комунікацій та автоматизації процесів у всіх без винятку сферах
життєдіяльності, призвели разом з цим до нівелювання кордонів і переплетення
національних економік і національних інфраструктур країн світу.

В Україні за останні декілька років прийнято ряд нормативних актів щодо
боротьби з кіберзлочинністю, зокрема: Указ Президента України Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про
Стратегію кібербезпеки України" [1], Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2018 р. № 481-р Про затвердження плану заходів на 2018
рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України [2] тощо. Така тенденція
заслуговує позитивної оцінки, але напрацювання потребують значних
організаційних, матеріальних, політичних зусиль і часу. Тому надзвичайно
важливим є необхідність ознайомлення з досвідом країн, які працюють в
зазначеному напрямку не перший рік. Зрозуміло, форми, засоби, принципи
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діяльності суб‘єктів протидії кіберзлочинності можуть мати інше забарвлення
але загальні риси можуть бути використані в сучасному державотворенні.
З прийняттям у 2017 році Закону України «Про основні засади
забезпечення кібербезпеки України» [3] (далі - Закон). було вкрай необхідним,
вироблення єдиного понятійного апарату, як першого кроку на шляху до
правової

боротьби

з

кіберзлочинністю.

Але

до

визначення

поняття

кіберпростір, кіберзлочин, кіберзлочинності і кібербезпеки потрібно підходити
ретельно не тільки тому, що в результаті неправильної законодавчого
формулювання можна знівелювати всю раніше проведену роботу, у зв'язку з
неможливістю застосувати норму на практиці. Враховуючи відмінні ознаки
цього виду злочинності, законодавство про протидію та запобігання таких
порушень норм права повинно прийматися в з врахуванням міжнародних норм
та напрацювань. Заходи запобігання кіберзлочинності що закінчуються по лінії
кордону країни будуть безрезультатними, без врахування досвіду інших
держав, а також без міжнародного співробітництва, в сучасних умовах не
представляється

можливим

досягнення

кібербезпеки

жодної

навіть

найрозвинутішої країни.
За останні десятиліття питання боротьби з кіберзлочинністю стає не
тільки відомим пересічному громадянину, а й нагально потребує обговорення в
рамках не лише науковими та практичними ресурсами окремої держави, а і
міжнародного співтовариства. Експерти відносять кіберзлочинність до відносно
нового специфічного виду злочинності, хоча остання, безумовно пов‘язана та
має схожі, родові властивості з транснаціональною злочинністю. Визначення
єдиної політики, принципів і методів запобігання кіберзлочинності, а також
окреслення системи інституцій діяльність яких спрямована на боротьбу з
кіберзлочинністю на національному і міждержавному рівні, – нагальна потреба
сучасного суспільства за для досягнення цілей запобігання кіберзлочинності.
Кібербезпека і шляхи досягнення кіберзахисту інформації входять до
повноважень низки міжнародних інституцій, передусім спеціалізованих
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організацій ООН, зокрема ЮНЕСКО, МСЕ, Інтерпол та Європол, а також таких
міждержавних організацій, зокрема:
1. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (The Asia-Pacific
Economic Cooperation), 2. Велика сімка (G7),
3. Організація економічного співробітництва та розвитку, (Organisation for
Economic Cooperation and Developmet, OECD),
4. Шанхайська організація співробітництва, тощо.
Спроби врегулювання кібервідносин здійснює Міжнародний союз
електрозв‘язку (International Telecommunication Union, ITU). Зокрема на тепер
затверджено ряд актів нормативного характеру врегульованих кіберпростір, та
окреслення основних термінів, зокрема таких як: кібербезпека, загрози
кібербезпеці та уразливості, систематизовані основні способи вчинення
кіберзлочинів. Визначено заходи запобігання кіберзлочинності, приміром: з
технічного захисту, втручання в роботу мереж.
Таким чином, жодна з класичних теорій та схем функціонування
державних інституцій не дає повноцінної відповіді на питання як саме слід
концептуалізувати наявні знання про кібербезпеку та про функціонал основних
суб‗єктів міжнародних відносин щодо неї. Кіберзлочинність є новим виміром
людської діяльності, яка характеризується глобальністю та не обмеженістю
кордонами держави. У кіберзлочинність впливає на різноманітні верстви
населення, для неї властива специфічна система внутрішнього контролю та
протидії правоохоронним інституціям. Поширенню кіберзлочинності сприяють
наступні чинники: процеси глобалізації світової економіки; гіперпопит на різні
види інформаційних послуг у розвинутих країнах світу; розвиток сучасних
інформаційних технологій, особливо Інтернет-ресурсів, що забезпечують
майже неконтрольований процес формування спокус тощо. Порівняльний
аналіз

досліджень

передового

зарубіжного

досвіду

боротьби

з

кіберзлочинністю свідчить, що вона має тенденцію до росту. Однією з умов її
росту є ускладнення сучасних телекомунікаційних та технічних систем
глобального зв'язку і спрощення доступу до використання комп'ютерних
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технологій широкого круга користувачів через персональні комп'ютери.
Виходячи з викладеного актуальним є питання узгодження дій між
правоохоронними і іншими органами різних держав покликаних забезпечити
стабільність кібер простору і кібербезпеку. Безспірною є потреба в діяльності
спільних міжнародних підрозділів по розслідуванню кіберзлочиннів і вжиття
заходів щодо кібербезпеки як окремих держав так і всього людства. Таким
чином, удосконалення чинного законодавства через врахування зарубіжного
досвіду дозволить не лише визначити межі кіберзлочинності в Україні та
правильно кваліфікувати дії осіб, які причетні до скоєння кіберзлочинів, а й
запобігти їх вчиненню у майбутньому.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ
КІБЕРШАХРАЙСТВУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Сябро В.Б.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
У нашому сучасному світі шахрайство вважається одним із основних ризиків, які заважають
розвитку та прогресу банківської галузі. Серед усіх перерахованих засобів, які можуть бути
використані для шахрайства банку, багато респондентів підтвердили, що відмивання грошей,
підробка та фальсифікація документів, кібершахрайство є основними засобами, які застосовуються
для шахрайства в банківському секторі.
Ключові слова: внутрішнє шахрайство, зовнішнє шахрайство, змішане шахрайство, ризик
шахрайства

Деякі з основних форм шахрайства в банківському секторі включають
шахрайство з документацією, переведення коштів, крадіжку особистих даних
спрямовані безпосередньо на клієнтів за допомогою кібератак, мережевих
інструментів для зламу тощо.
Супутні ризики – це відмивання грошей, збільшення чорних грошей та
втрати позик через відсутність належного процесу моніторингу [1, c.5].
Основна проблема - нараження клієнтів на ризик банківського спуфінгу,
викрадення мобільних телефонів та клонування SIM-карт.
Перегладаючи тенденції прослідковується значне зростання активності
скімінгу, візингу та клонування карток.
Проблема, полягає в тому, що є два типи шахраїв: ті, хто намагається
швидко заробити гроші, і ті, хто більше зосереджений на постійній
вигоді. Перша група в основному націлена на клієнтів і маніпулює ними, щоб
отримати важливу інформацію, а потім використовувати її для отримання
доступу та вчинення шахрайства. Однак друга група, яка розвідує, щоб
маніпулювати людьми, націлена на слабкість ІТ.
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Незважаючи на те, що в Україні наявні нормативні документирекомендації щодо запобігання та виявлення шахрайства, керівники безпеки
вважають, що важливо покращити внутрішні процеси, засоби контролю та
системи управління

ризиками шахрайства,

щоб

мінімізувати

можливості

шахрайства, а також скоротити час виявлення.
Дослідження рекомендує три лінії захисту [2]:
 Управління із залученням ключових зацікавлених сторін, включаючи
ради та вище керівництво, до формування культури обізнаності , навчання та
гігієни безпеки;
 Операції з розгортання основних компонентів процесу та систем
моніторингу для запобігання шахрайству;
 Нові стандарти моніторингу та тестування.
 Користування перевагами електронних або текстових сповіщень, які
можуть сповістити компанію про платіжні доручення, надіслані з вашого
облікового запису
 Щоденна перевірка та звірка банківських рахунків, щоб перевірити на
наявність розбіжностей, що допоможе майже відразу помітити підозрілі або
відсутні платежі чи перекази
 Перевірка всіх платіжних дорученнь або зміни облікового запису, видані
керівниками компанії, клієнтами або постачальниками по телефону або
особисто, замість того, щоб покладатися на підтвердження електронною
поштою
 Розділення функції співробітників:
 Жоден працівник не повинен нести відповідальність як за запис, так і за
обробку транзакції
 Обмежте кількість людей, які можуть авторизувати покупки
 Встановіть ліміт у доларах, який може авторизувати кожна особа тощо
Експерти рекомендують, щоб відображення мобільних додатків до
пристрою також виявилося корисним для запобігання шахрайських транзакцій.
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Один із способів — розгорнути інфраструктуру безпеки на основі
аналітики в режимі реального часу, а також прискорити судові процеси з
юридичної сторони, щоб встановити відповідальність на основі фактів випадків
шахрайства.

Перш

ніж

запускати

будь-яку

послугу,

банки

повинні

переконатися, що їхня серверна платформа є надійною та безпечною, а також
перевірена на серйозні вразливості.
Література:
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МЕТОДИКА ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК
КІБЕРСТІЙКОСТІ
Костроміна М. О.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Розглянуто

поняття

кіберстійкості.

Досліджена

різниця

між

поняттями «кубербезпека» та «та куіберстійкість». Розглянута методика
зміцнення імунітету підприємства за рахунок кіберстійкості. Надані
рекомендації з щодо покращення кіберстійкості підприємств у нових реаліях у
тому числі за рахунок автоматизації процесів із забезпечення кібербезпеки.
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Пандемія COVID-19 перевернула світ з ніг на голову , торкнувшись усіх
аспектів життя та роботи, включаючи раптові та серйозні зміни в
кібербезпеці. У

відповідь

професіонали

з

кібербезпеки

намагалися

не

відставати та пристосовуватися, оскільки зловмисники накинулися на збої
та діри в безпеці, створені тенденцією роботи на дому, кампаніями
дезінформації щодо пандемії та загальною невизначеністю, створеною цією
кризою [1].
Організаціям
кібербезпеки. Щоб

більше

недостатньо

підприємства

вижили

мати
та

хорошу
процвітали

програму
в

новій

реальності, необхідно підвищити кіберстійкість підприємств. П‘ять порад
щодо підвищення кіберстійкості організації.
1. Думайте як зловмисник
В першу чергу необхідно дати відповідь на питання: що насправді
кіберзлочинці хочуть скомпрометувати і вкрасти? Визначте чутливі данні вашої
організації [2].
2. Розставте пріоритети
Окрім визначення найважливіших бізнес-процесів, необхідно оцінити,
куди ви можете дозволити собі витратити гроші — і скільки. Після того, як ви
зосередилися на захисті своїх найважливіших функцій, слід зрозуміти від чого
ви можете відмовитися у разі кібератаки?
Як зазначає NIST у своїй доповіді "Developing Cyber Resilient Systems",
стійкі до кібернетики системи працюють більше як людське тіло, ніж як
комп‘ютер. «Cyber resilient systems, like the human body, cannot defend against all
hazards at all times», – йдеться у звіті. «While the body cannot always recover to
the same state of health as before an injury or illness, it can adapt; similarly, cyber
resilient systems can recover at least minimal essential functionality» [3].
3. Створіть методику преривання ланцюга кібер-вбивства (Cyber-Kill
Chain)
Передбачайте напади, будьте пильними та готовими. Заходи реагування
повинні

бути

узгоджені

з

загрозами,
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притаманними

навколишньому

середовищу, тобто бути проактивними. Це означає, що основна технічна та
бізнес-архітектури повинні продовжувати працювати, навіть якщо вони мають
обмежені можливості [2].
4. Розширте використання автоматизованих інструментів
Як рекомендовано у звіті CyberEdge Group «2020 State of Security
Operations»,

одним

із

способів

досягнення

більшої

кіберстійкості

є

автоматизація трудомістких і повторюваних ручних процесів [4]. На додаток до
використання інструментів для керування конфігурацією безпеки (SCM),
управління інформацією та подіями безпеки (SIEM) та аналізу мережевого
трафіку (NTA), слід розглянути можливість використання інших типів
інструментів, таких як: oрганізація безпеки, автоматизація та реагування
(SOAR), threat hunting, yправління та оцінка вразливостей, aналітика поведінки
користувачів і сутностей (UEBA) [2].
5. Перенесіть функції SecOps у хмарні сервіси та MSSP
Це ще одна чудова рекомендація зі звіту CyberEdge. Однією з переваг
переходу з локальних центрів обробки даних до хмари є те, що групи безпеки
можуть легше отримати доступ до функцій SecOps з будь-якого місця, у тому
числі з дому, що є актуальним під час пандемії.
Між тим, MSSP допомагають розширити персонал SecOps організацій, а
отже, їхню здатність своєчасно реагувати на інциденти. У звіті CyberEdge
перелічено кілька функцій безпеки, які зазвичай передані на аутсорсинг MSSP,
зокрема:


Моніторинг та керування технологіями SIEM



Управління вразливими місцями



Аналіз і звітність подій, зібраних із журналів ІТ



Моніторинг і керування брандмауерами веб-програм

Кібербезпека

та

кіберстійкість

часто

використовуються

як

взаємозамінні. Хоча це споріднені поняття, вони далекі від синонімів, і
кожному важливо зрозуміти різницю [2].
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Безпека — це як носіння маски чи використання інших засобів
індивідуального захисту, щоб зменшити ризик зараження вірусом. Стійкість –
це після зараження боротися з хворобою і дати вашому організму шанс
повернутися до хорошого здоров‘я.
Це означає, що кібербезпека — це захист і відновлення ІТ-активів —
апаратного й програмного забезпечення, у хмарі та локально — і даних, які
вони містять, для забезпечення їх доступності та цілісності.
Стійкість, з іншого боку, зосереджується на здатності бізнесу протистояти
і відновлюватися після цих порушень. Сфера застосування виходить за межі ІТ
та інформації до бізнес-операцій і процесів.
Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) визначає
кіберстійкість як «здатність інформаційної системи продовжувати працювати в
несприятливих

умовах

або

стресі,

навіть

якщо

вона

знаходиться

в

деградованому або ослабленому стані, зберігаючи при цьому основні
оперативні можливості; і відновлюватися на ефективну оперативну позицію в
часові рамки, що відповідають потребам місії» [3].
Як пояснює звіт Міністерства внутрішньої безпеки США за програмою
публічно-приватного аналітичного обміну за 2018 рік [2]:


Адаптація передбачає зміну підходу до управління або активне

коригування стратегій реагування на основі уроків попередніх зривів, подій і
загроз.


Еволюція також включає передбачення, передбачення та планування

потенційних загроз, а також виявлення та моніторинг критичних функцій
систем, які знаходяться під загрозою.


Витримка — це підтримка бізнес-операцій під час атаки без погіршення

продуктивності або втрати функціональних можливостей.


Відновлення передбачає відмову від атаки та відновлення повноцінного

функціонування бізнесу, продуктивності та функціональних можливостей.
Все

це

означає,

що

ви

повинні

припустити,

що

порушення відбуватимуться, і, цитуючи NIST, «передбачати, витримувати,
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відновлюватися та адаптуватися до несприятливих умов, стресів, атак чи
компромісів».
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ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
МЕТОДАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Запорожченко М.М.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Соціальна інженерія є однією з найважливіших задач безпеки для багатьох
ІТ-директорів, оскільки внутрішні порушення безпеки виникають набагато
частіше за зовнішні атаки. Незалежно від засобів захисту, які застосовуються в
організації, у випадку кібератаки людський фактор може стати вирішальним.
Соціальна інженерія поєднує в собі сукупність психологічних та технічних
прийомів, які мають на меті вкрасти конфіденційні дані. Додатково ситуацію
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ускладнює те, що досвідчені соціальні інженери завершують атаку таким
чином, що у того, на кого вона спрямована, може навіть не виникнути підозри
про якісь протиправні дії, що досить ускладнює своєчасне виявлення та
розпізнавання подібних атак.
Тип аудиту, який полягає в тестуванні інформаційної безпеки організації
методами соціальної інженерії, призначений для того, щоб перевірити
обізнаність персоналу організації. Він дозволяє оцінити дії співробітників та
отримати інформацію щодо дотримання ними відповідних політик та
інструкцій, яка в подальшому дозволить захиститися від атак такого типу [1].
Першим етапом аудиту, як і при реальній атаці, є розвідка, або ж збір та
вивчення

доступної

інформації

про

організацію та її

співробітників.

Проводиться збір адрес електронної пошти, телефонів та інших даних про
персонал організації з пошукових систем, соціальних мереж, веб-сайту
організації, публікацій на форумах і блогах, чи опублікованих резюме.
Проводиться аналіз структури організації, сфери її діяльності, новин організації
та відповідної галузі. Зазвичай на цей етап витрачається від 1 до 3 днів.
Додатково аналізуються налаштування засобів комунікації, таких, як поштові
сервери, та наявних в організації технічних засобів захисту, таких, як
антивіруси, спам-фільтри тощо.
Після збору інформації визначаються можливі способи взаємодії зі
співробітниками організації. Це може бути розсилка корпоративною та
особистою електронною поштою, дзвінок, повідомлення в месенджерах,
особиста зустріч тощо. Команда аудиторів та керівництво організації, в якій
проводиться аудит, узгоджують сценарії атак, які актуальні для досліджуваної
організації, та команда аудиторів починає тестування з метою отримати
конфіденційну інформацію. Найбільш розповсюдженими сценаріями атак є
фішингові e-mail розсилки, приманки – заражені USB-накопичувачі, e-mail
розсилки зі шкідливим прикріпленим файлом [2].
За результатами аудиту повинен бути сформований звіт, в якому
зазначаються всі методи соціальної інженерії, які були застосовані, перелік
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скомпрометованих робочих станцій, в деяких випадках вказуються імена та
посади співробітників, відносно яких було реалізовано вдалу соціоінженерну
атаку. Також аудиторами проводиться пошук вразливих місць та їх перелік
вказується у звіті, фіксуються результати оцінки ризиків інформаційної безпеки
та надаються рекомендації щодо усунення виявлених вразливостей та
підвищення рівня захищеності інформаційної системи організації. В звіті
описується методика проведення тестування, яка була застосована, а також
формуються висновки для керівництва організації за результатами проведення
аудиту.
Незважаючи на відносну простоту застосування методів соціальної
інженерії, навіть зараз багато організацій стають їхніми жертвами. Тому дуже
важливим є підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки,
якого можна досягти, зокрема, за рахунок проведення внутрішніх або
замовлення зовнішніх аудитів інформаційної безпеки з використанням методів
соціальної інженерії.
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СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ
Черніченко Є.О.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
У сучасних динамічних умовах розвитку інформаційно-телекомунікаційних
технологій, які є безпосереднім чинником успішного функціонування кожної
організації чи підприємства у будь-якому куточку світу, критичного значення
набуває менеджмент інформаційної та кібербезпеки. Однією із передумов
успішного функціонування системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) і
забезпечення стійкості організації до інформаційних загроз є впровадження
передових методів і засобів захисту інформаційних активів та корпоративних
ІТКС. Цій меті слугує сертифікація СМІБ на основі стандарту ISO 27001, який є
узагальненням кращих практик управління у сфері інформаційної та кібербезпеки.
Відповідно до статистики Міжнародної організації із сертифікації ISO на
кінець 2020 року у світі майже 44,5 тисяч СУІБ були сертифіковані на основі ISO
27001, а кількість об‘єктів у кожній країні, на яку поширюються їхні сертифікати,
досягла майже вдвічі вищої позначки у понад 84 тисячі. В Україні, зокрема,
діючими були 49 сертифікатів на 109 об‘єктах. Для порівняння найвищі
показники у Китаю – 12402 сертифікати на 12489 об‘єктах та Японії – 5645 і 2059
відповідно.
Аналіз сфер діяльності організацій, які сертифікують свої СУІБ, показав, що
лідерство у сертифікації утримують підприємства галузі ІТ, які становлять майже
третину від загальної кількості організацій-власників сертифікатів ISO 27001 [1].
Сертифікацію ISO/IEC 27001 проводить акредитований орган із сертифікації,
який у ході незалежного аудиту підтверджує дотримання організацією вимог ISO
/ IEC 27001 і видає відповідний сертифікат. Сертифікація підтримується за
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результатами щорічних аудитів. Повторна сертифікація виконується раз в три
роки.
Органи сертифікації отримують акредитацію національними організаціями з
акредитації. В Україні такою державною організацією є Національне агентство з
акредитації України (НААУ).
Типовими етапами процесу сертифікації ISO/IEC 27001 є такі:
 розробка необхідного пакету документів і впровадження СМІБ;
 укладення

договору

з

органом

сертифікації

на

проведення

сертифікаційного аудиту на відповідність СМІБ вимогам стандарту ISO;
 діагностика ключових документів СМІБ замовника;
 незалежний аудит СМІБ з тестуванням і оцінкою впроваджених заходів;
 сертифікаційний аудит СМІБ на відповідність вимога стандарту;
 оформлення

документів

і

видача

сертифіката

з

обов‘язковою

реєстрацією в єдиному реєстрі органу сертифікації [2].
Серед основних переваг сертифікації за цим стандартом виділяють такі:
розширення можливостей виходу компанії на міжнародні ринки; залучення
нових клієнтів за рахунок зростання рівня довіри до організації; забезпечення
відповідності вимогам національного законодавства; удосконалення управління
організацією; покращення ділового іміджу компанії; підвищення капіталізації
та вартості акцій тощо [3].
Підсумовуючи, варто зазначити, що сертифікація за стандартом ISO/IEC
27001 засвідчує партнерам, клієнтам та іншим зацікавленим сторонам
організації її здатність побудувати ефективну СМІБ, підтримувати стійкість до
інформаційних ризиків та забезпечувати безперервність діяльності, що сьогодні
є запорукою надійності і конкурентоспроможності компанії на ринку.
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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛОГО,
СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ: БАЛАНС ТЕОРІЇ ТА
ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАКЛАДАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ
КОМПАНІЇ ВІД МАЛОЇ ДО ВЕЛИКОЇ
Звєздогляд О.В.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна

Однією з найважливіших складових успішного розвитку бізнесу є
захищеність його інформаційних ресурсів. Інформація в сучасному процесі
повсемісної цифровізації процесів в суспільстві перетворилась на один з
провідних елементів бізнесу та стала предметом купівлі-продажу, що має
вартісні

характеристики.

Будь-які

процеси

у

фінансово-промисловій,

політичній чи соціальній сфері нині безпосередньо пов'язані з інформаційними
ресурсами

та

використанням

сучасних

інформаційних

технологій,

які

пропонують необмежені можливості для розвитку бізнесу, надаючи необхідну
для прийняття рішень інформацію потрібної якості та у потрібний час.
В такому разі є очевидним, що у зв'язку зі зростаючою кількістю, а разом
з тим і складністю інформаційних систем та інформаційних технологій, що
використовуються в них, зростає і кількість потенційних загроз самим
системам та процесам. Нині із загрозами інформаційної безпеки (далі ІБ)
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стикається понад 90% компаній, а третина кібератак закінчується втратою не
лише важливої для бізнесу інформаці, а й шкодою для іміджу компанії, довіри
до її роботи збоку контрагентів та клієнтів. При цьому збитків зазнає як малий
та середній бізнес, так і великі компанії зі значно більшими фінансовими та
кадровими можливостями. Так, кількість оприлюднених випадків витоку
конфіденційної інформації щорічно зростає в рази, при цьому розмір збитків,
завданих компаніям внаслідок витоку конфіденційної інформації, збільшується
пропорційно до їх розмірів. За даними McAfee, у результаті кібератак втрати
світової економіки лише у 2020 р. сягнули 1 трлн дол США (1% світового
валового внутрішнього продукту) [1]. А в 2021 р. кількість кібератак зросла на
40% у порівнянні з 2020 роком (https://www.checkpoint.com/). Україна, за
даними компанії Microsoft, посідає друге місце за кількістю інцидентів витоку
конфіденційної інформації [2].
Забезпечення ІБ як безперервного, регламентованого та прогнозованого
процесу управління – один з найважливіших елементів корпоративного

управління і необхідність його наявності нині не залежить від розміру бізнесу,
проте регулюється такими базовими факторами як: кількість сіпвробітників,
сфера

діяльності,

матеріально-технічне

забезпечення

та

можливості

фінансування. Це зумовлює необхідність здійснити перехід від захисту
ресурсів, пристроїв та каналів зв'язку до захисту власне самої інформації, адже
в цифрову епоху практично вся інформація, якою оперує компанія, має
цінність.

Тільки за такого підходу можна забезпечити безпеку корпоративної
інформації

обмеженого

доступу

(комерційної,

банківської,

податкової,

медичної та персональної таємниці) та інших цінних інформаційних активів
бізнесу.
Проте слід чітко розрізняти потреби та їх об‘єм залежно від розподілу
компаній на малий, середній та великий бізнеси. Адже здається самоочевидним,
що масштаби потреб, а головне можливості великого бізнесу діаметрально
протилежні таким для малого бізнесу, хоча і є узагальненно однаковими 54

захист інформаційних активів компанії. Слід дати достатньо чіткі відповіді на
такі базові запитання:
- ІБ - чия сфера відповідальності та побудови процесів кібербезпеки і чи
залежить вона від розміру бізнесу?
- Чи відмінні ризики ІБ для малих, середніх, великих компаній?
- Чи потрібен виокремлений ІТ відділ:
а) малому бізнесу?
б) а середньому?
г) великому?
- Чи відрізняються базові технологічні чи програмні рішення ІБ для
малого, середнього та великого бізнесів і якщо так, то саме в чому полягають
такі відмінності?
- ІТ аутсорс - вирішення чи проблема?

Отже, таким чином, проаналізувавши потреби малого, середнього та
великого бізнесу в засобах, методах і фахівцях з ІБ, відповідаючи на ці,
здавалося б очевидні запитання, виокремлюючи складові елементи, притаманні
різним за розміром бізнесам, правильним результатом буде створення базової
методології побудови процесів та засобів ІБ, саме в контексі розвитку компанії
від малої до середньої, а потім до великої, задля вирішення таких загальних
проблем як:
- Еволюційний розвиток засобів, методів та фахівців ІБ під час і як
результат зростання бізнесу замість їх постійного «винаходження» та пошуку;
- Усунення помилок та необхідності «перебудови» процесів ІБ - перехід
на їх вдосконалення;
- Довгострокові технічні та програмні рішення ІБ з потенціалом
масштабування.
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- Мінімізація фінансових витрат на ІБ та збільшення ККД від них, завдяки
розумінню побудови систем та процесів ІБ з самого початку.
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INFORMATION SECURITY OF MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Gurnova A.S.
State University of Telecommunications
Kyiv, Ukraine

In the current conditions of economic transformation, the problem of ensuring
the economic security of enterprises is acute, as its solution depends on the economic
growth of the national economy.
The rapid development of information technology, their application in the
management of enterprises and changing the quality of cyber attacks on information
resources of the enterprise requires the search for new approaches to the organization
of information systems protection.
The works of such scientists as P. Drucker, K. McConnell, J. Schumpeter, and
others are devoted to the study of economic security. The system of economic
security is studied in the works of domestic scientists, such as O. Baranovsky, A.
Galchinsky, T. Klebanova, O. Malinovskaya, A. Mokiy, V. Shlemko. The work of
VL is devoted to the development and functioning of information protection systems.
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Бурячка, В.Б. Дудикевича, М.П. Karpinsky, OS Петрова, В.О. Good.
The issue of information security has long been one of the top priorities of
management of all major national and global companies, and in recent years more
and more managers of medium and small domestic businesses are beginning to
realize the real dangers of insider information risks.
The possibility of external and internal interference in the information system
of the enterprise may affect the distortion of such parameters of information as
confidentiality, integrity, accessibility, reliability, etc.
The result of distortion of information about the activities of the enterprise may
be:
- reducing the cost of capital of the enterprise;
- difficulties in attracting investment;
- rupture (or deterioration) of business relations with partners;
- failure of negotiations, loss of profitable contracts;
- non-fulfillment of contractual obligations;
- rejection of decisions that have become ineffective due to the disclosure of
information;
- loss of the opportunity to patent the result of scientific and technical activities
or sell a license;
- reduction of prices or sales volumes;
- damage to the authority and business reputation of the company;
- stricter conditions for obtaining loans;
- difficulties in supplying and purchasing equipment, etc.
In some situations, neglecting information security issues can lead to complete
loss of business.
From the standpoint of information technology information protection,
information security is a system of measures that allows to identify vulnerabilities of
the information and communication system of the enterprise, the dangers that
threaten it, and methods of neutralizing the identified threats.
A threat is an event that may cause a malfunction of the information system,
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including distortion, destruction or unauthorized use of the database. The ability to
implement threats depends on the presence of vulnerabilities in the information
system. The composition and specifics of vulnerabilities are determined by the type
of tasks, the nature of information, hardware and software features of information
processing in the enterprise, the availability of protection and their characteristics.
Theory and practice indicate the existence of two groups of threats to
information security of the enterprise, such as unintentional or accidental actions,
expressed in inadequate support for protection mechanisms and management errors,
and intentional threats - unauthorized access to information and unauthorized
manipulation of data, resources and systems .
Also, the classification of information security threats can be divided into
threats related to internal and external factors.
The development of information technologies and means of communication
provides more and more opportunities to access information resources and move
large data sets over unlimited distances. At the same time, the access of a wide range
of users, whose location can be arbitrary, to resources located anywhere within the
global information network, increases the threat to information resources of the
enterprise and the information system of the enterprise as a whole. Therefore,
information as a product in demand needs to be preserved and reliably protected.
One of the most important activities to ensure the information security of the
enterprise is the detection, assessment and prevention of threats to information and
communication systems and information resources. Modern corporate information
security system is designed to protect confidential information from unauthorized
access, prevent malicious or accidental changes (control integrity) and provide the
necessary level of access. Ensuring information security is reduced to three main
areas - a combination of technical, administrative and organizational measures.
Thus, in modern business conditions, when information technology is
becoming global, information security is an integral part of the economic security of
the business entity and the economic security of the state as a whole.
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ІМІДЖ, РЕПУТАЦІЯ ТА БРЕНД – В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?
Литвин В.О
Державний університет телекомунікаці
Київ, Україна

Сьогодні більшість компаній оперують поняттям «бренд» і у суспільному
розумінні цей термін означає усіма пізнавану марку (назву, логотип), що
користується високим попитом. Усі, хто задіяний у сучасному бізнесі
намагаються стати брендом – країни, підприємства, люди, оскільки така ознака
надає переваги перед конкурентами. Переважна більшість людей залишаються
прихильними бренду багато років, а іноді і все життя, цим самим забезпечуючи
таким компаніям безперервні прибутки і попит.
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Бренд – це назва, поняття, знак, символ, дизайн, або комбінація
перерахованих

вище

властивостей,

призначених

для

ідентифікації

запропонованих продавцем товарів або послуг, а також для встановлення їх
відмінностей від товарів і послуг конкурентів. Бренд також є поєднанням
враження, який він справляє на споживачів, і результатом їхнього досвіду у
використанні бренду.

Тут підкреслюється

вплив соціуму на процеси

комерційної номінації бренду, що має глобальний характер і стосується
загальної ментальності і світогляду всіх членів соціуму.
У сучасній світовій економіці ставлення до особи, організації, території
стає важливою умовою стабільної позиції організації на ринку та одним з
основних факторів розвитку територій. У цих умовах одним із головних
способів привертання уваги споживача до об‘єкта є створення позитивного
іміджу та розвиток його бренда. Однак одночасно з поняттям ―іміджу‖ часто
вживаються в тому самому розумінні такі поняття, як ―бренд‖ та ―репутація‖,
відповідно актуалізується необхідність чіткого розмежування цих понять.
Проте, якщо імідж – це образ, що можна створити за допомогою слів та
ідей, то репутація створюється конкретними діями та вчинками.
Всі три поняття — імідж, бренд, репутація, незалежно від того, кого чи
чого вони стосуються, мають вихідну точку — інформацію про об‘єкт .
Так, імідж – це думка про об‘єкт, сформована на основі отриманої
інформації, бренд – торгова марка, яка містить інформацію про товар, репутація
– підтверджена фактами інформація про об‘єкт. Імідж та репутація можуть мати
як позитивний, так і негативний характер, тоді як бренд – однозначно
позитивний.
Однак імідж та репутація мають дещо різне підґрунтя. Візьмемо для
прикладу компанію як об‘єкт. Імідж компанії – це те враження, яке вона
справляє на клієнтів, те, що згадують, коли думають про неї. Імідж – образ,
який створений для публіки, репутація зароджується серед професіоналів.
Репутація компанії – сукупність думок про переваги та недоліки компанії, яка
складається у внутрішніх колах компанії, партнерів із бізнесу.
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Для створення певного рівня іміджу організації необхідно декілька
атрибутів. До них належать такі, як: позиціонування організації, тобто зайняття
певної конкретної ніші на ринку; емоціоналізація – поширення певної емоційно
цікавої інформації, яка запам‘ятовується;

візуалізація – створення чітких

візуальних елементів іміджу товарних знаків, логотипів тощо.
Тому, щоб досягти відповідного статусу, бренду (для особи, фірми чи
території) потрібно дотримуватись декількох правил: 1) уможливлення
ідентифікації бренда з конкретним ринком, категорією, представником якої є
товар; 2) асоціювання назви бренда з конкретним логотипом чи образом; 3)
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опис характеристики і відмінностей бренда; 4) формування лояльності до
бренда.

Позиціонування бренду – це процес створення його іміджу та цінностей
таким чином, що споживачі цільової аудиторії розуміють, за якими
характеристиками бренд відрізняється від конкурентів.
Доцільно розглянути п'ять основних складових успішного позиціювання
бренду.
1. Придатність. Використовувати сильні сторони існуючого образу бренду.
2. Стійкість. Максимізувати період часу, протягом якого можна зберегти
позицію бренду. 3. Цінність. Зосередитися на сприйманих вигодах, коштовних
для покупця. 4. Унікальність. Давати те, чого немає у клієнтів. 5. Гідність.
Добиватися відповідності між чеканнями і фактичним станом речей.
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Мужанова Т.М., к.держ.упр., доц., Волошин І.А.
Державний університет телекомунікацій
Київ, Україна
Внаслідок

стрімкого

впровадження

новітніх

ІКТ

в

усі

сфери

життєдіяльності збільшуються обсяги цінної інформації, від захищеності якої
залежить стабільність ринкової позиції компанії. З огляду на це сучасне
підприємство не може ігнорувати вимоги інформаційної безпеки, а отже, має
здійснювати успішне управління усіма процесами її забезпечення.
На думку експертів Міжнародної організації зі стандартизації (ІSО),
найкращим

зразком

ефективного

управління

інформаційною

безпекою

підприємства є впровадження системи управління інформаційною безпекою
(СУІБ) відповідно до моделі ПВПД (PDCA). Також на користь цього підходу
свідчать позитивні відгуки представників багатьох компаній, які вже
реалізували зазначену модель на практиці.
Відповідно до стандарту ІSО 27001 [1] модель ПВПД (PDCA), яка є
прикладом процесного підходу до управління, включає такі етапи:
Планування (Plan) - розробити політику СУІБ, цілі, процеси та процедури,
суттєві для управління ризиками й удосконалення ІБ, щоб одержати результати,
які відповідають загальним політикам та цілям компанії.
Виконання (Do) - впроваджувати і забезпечувати функціонування політики
ІБ, заходів, процесів і процедур СУІБ.
Перевірка (Check) - оцінювати й вимірювати продуктивність процесів
згідно з політикою, цілями і практичним досвідом СУІБ, звітувати про
результати керівництву для подальшого перегляду.
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Дія (Act) - вживати коригувальні та запобіжні дії на підставі результатів
внутрішнього аудиту і перегляду СУІБ з боку керівництва або іншої суттєвої
інформації для досягнення постійного вдосконалення СУІБ.
Варто відзначити, що при процесному підході кожна функція розглядається
як бізнес-процес, а управління процесом і кожною із робіт, яка входить до його
складу (діяльністю, процесом вторинного або наступних рівнів або функцією)
відбувається із застосуванням особливих методичних прийомів, досить добре
розроблених, які дозволяють уникнути багатьох помилок [2]. Ці методичні
прийоми якраз і включають, зокрема структурування робіт, вимірювання,
аналіз та оцінку рівня управління, безперервне вдосконалення та взаємозв‘язок.
Процесний

підхід вважають найважливішою ознакою досконалого

управління. Так, управління на основі процесного підходу, в тому числі й у
сфері інформаційної безпеки, має низку переваг: управління процесами
дозволяє покращити контроль ресурсів і часу виконання робіт, враховує
динамічний характер розвитку компанії, сприяє істотному скороченню витрат
на управління, що досягається за рахунок виключення дублювання функцій і
зайвих ланок, передбачає провадження горизонтальних структур управління з
незначною ієрархією, основою яких є бізнес-процеси тощо [3].
Підсумовуючи,

слід

наголосити,

що

процесний

підхід

сприяє:

досягненню розуміння вимог ІБ компанії та необхідності розроблення політики
і цілей ІБ; успішному впровадженню заходів ІБ та їх функціонуванню для
управління ризиками ІБ в контексті бізнес-ризиків підприємства; моніторингу
та перегляду результативності й ефективності СУІБ, і, як результат, постійному
вдосконаленню, заснованому на об‘єктивному вимірюванні.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗАХИЩЕНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ОБМІНУ
ІНФОРМАЦІЄЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Дрозд Т.В., Ільченко О.О.
Державний Університет Телекомунікацій
Київ, Україна
В умовах сучасності підприємства та організації в Україні йдуть в
напрямку бурхливого розвитку технологій і автоматизації. Впровадження
безпаперових

систем

обміну

інформації

СЕД(системи

електронного

документообігу) сприяють ефективній організації процесу обміну інформацією.
Проте впровадження СЕД спонукають приділити особливу увагу забезпеченню
безпеки при роботі з електронними документами.
Основна

мета

документообігу(СЗЕД)

впровадження
полягає

в

систем

захищеного

забезпеченні

електронного

захищеного

обміну

електронними документами(ЕД) в організації. Захищеність СЕД забезпечується
сукупністю програмних та технічних засобів захисту інформації та процесів її
обробки від доступу нелегітимних користувачів (процесів)[1].
Системи електронного документообігу мають стандартизований список
загроз, які поділяються на:
●

загрози цілісності;

●

загрози конфіденційності;

●

системні загрози;
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●

неможливість доказу авторства;

●

загроза доступності.

Захист саме від цих загроз в тій чи іншій мірі повинна реалізовувати
будь-яка система електронного документообігу[2].
Найважливішим

фактором

законодавчий рівень протидії

забезпечення

інформаційної

загрозам. Саме розробка

безпеки

є

та прийняття

законодавчих актів забезпечують умови для безпечного використання СЕД,
доступу та захисту інформації від несанкціонованого доступу[3].
Поняття про ЕД зазначено в законі України У Законі України «Про
електронні документи та електронний документообіг» Ст. 5. таким чином
визначено електронний документ:
«Електронний документ − документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Він
може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними
засобами

у

візуальну

форму

(відображення

даних,

які

він

містить,

електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його
змісту людиною)[4].
Забезпечити достовірність такого документу допомагає електронний
цифровий підпис (ЕЦП). Електронний цифровий підпис дає змогу підтвердити
цілісність

електронного

документу,

тобто

його

захищеність

від

несанкціонованого спотворення, руйнування або знищення в процесі руху від
відправника

до

одержувача,

та

ідентифікувати

підписувача.Правочини

здійснені за допомогою накладання на них електронного цифрового підпису та
передані адресату в мережі передачі даних мають високий ступінь захисту від
несанкціонованого доступу, спотворення чи знищення змісту правочину, адже
такий підпис отримується за результатом криптографічного перетворення
набору електронних даних[5].
Особливе значення має можливість виконання завдань з управління
організацією за допомогою СЕД. Включаючи проактивний доступ до даних у
будь-який час, забезпечивши віддалений доступ будь-де, на базі різноманітних
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технології. Використовуючи програмне забезпечення спеціального призначення
для ПК, спеціалізовані програми для мобільних операційних систем, доступ за
допомогою спеціальних сторінок в мережі Internet[6].
Отже, впровадження СЕД в організації є доволі правильним та
перспективним рішенням. Оскільки системи електронного документообігу
значно спрощують рутинну роботу працівників тим самим роблячи її більш
ефективною. СЕД дозволяє технологічним системам організації працювати
швидше та ефективніше, пришвидшує прийняття ділових рішень, надає
прозорості діяльності підприємства, ефективність системи управління та
відповідність міжнародним стандартам, підвищення продуктивності, зниження
витрат на копіювання, зберігання, поширення і архівування паперових
документів, підвищує рівень інформаційної безпеки організації за допомогою
присвоєння повноважень кожному користувачеві

СЕД та підвищує рівень

збереження інформації для контролю виконання доручень працівниками та їх
діяльності.
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СЕКЦІЯ 4. ЗАСОБИ МЕРЕЖЕВОЇ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

NEXT GENERATION FIREWALL
Гетьман В.В.
Київський національний університет будівництва і архітектури
м. Київ, Україна
З плином часу мережева безпека почала поширюватись на всі сфери
життя. Особливо це стосується підприємств, які виробляють продукти
різноманітного призначення, оскільки виробництво будь-чого починаючи з
програмних продуктів і закінчуючи харчовими має таємниці.
Захист та конфіденційність в компанії є головною умовою успішного
підприємства. Це пов‘язано з тим, що кількість загроз, які можуть впливати на
підприємство збільшується щодня. В таких випадках потрібно вчасно реагувати
на всі дані про порушення безпеки, займатися їх аналізом з подальшим
усуненням всіх вразливостей. Особливо це стосується витоку або втрати
важливих даних та виведення з ладу обладнання.
Найкращим вибором для цього є Next Generation Firewall (NGFW). Дані
рішення базуються на брандмауерах попереднього покоління, функціональність
яких була обмежена звичайною перевіркою і блокуванням за необхідністю
портів/протоколів.

Враховуючи

те,

що

більше

підприємств

зараз

використовують онлайн-додатки і служби SaaS (Software as a service), тільки
контролю за портами і протоколами недостатньо для забезпечення мережевої
безпеки.
NGFW – це мережеві екрани наступного покоління, які фільтрують
мережевий трафік для захисту підприємств від внутрішніх та зовнішніх загроз.
Дане рішення відноситься до зрілих. Зростання гібридних мережевих
архітектур

та

масового

переходу
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діючих

ІТ-систем

на

платформи

IaaS(Infrastructure as a Service) сприяє подальшому розширенню можливостей
мережевих екранів нового покоління.
Поряд з підтримкою функцій підтримки мережевих екранів з перевіркою
стану, таких як фільтрація пакетів, підтримка IPsec та SSL VPN, моніторинг
мережі

та функції порівняння

IP-адрес, рішення NGFW включає в себе

можливості, які дають змогу виявляти атаки, шкідливе ПО і інші загрози, а
також дозволяє мережевим екранам блокувати різноманітні загрози.
Основні напрямки використання NGFW:
 Управління ризиками зовнішніх систем безпеки – гарантія забезпечення
безпеки від цільових атак та втрати даних.
 Управління ризиками внутрішніх

систем безпеки – забезпечення

сегментації мережі, зменшуючи поверхність і перешкоджають переміщенню,
розповсюдженню атаки всередині мережі, гарантуючи безпеку сегмента будьякого рівня за допомогою автоматизованих

робочих процесів, адаптивній

системі довірених груп і високопродуктивного захисту від загроз для глибоко
інтегрованого захисту.
 Управління вразливостями – забезпечення консолідованої системи
мережевої безпеки з IPS без зниження продуктивності, забезпечуючи
віртуальне виправлення і запобігання відомих атак і атак нульового дня.
 Забезпечення

безпеки

гіпермасштабованих

систем

–

традиційні

міжмережеві екрани не можуть впоратись з обробкою великого потоку трафіка
в гіпермасштабованих системах. Рішення NGFW мають перевагу в цьому
напрямку, адже адаптовані великих об‘ємів даних.
 Безпечне розгортання в хмарі - міжмережеві екрани наступного
покоління пропонують швидку передачу великих наборів даних, званих
Elephant Flows, зі швидкістю до 100 Гбіт/с з можливістю шифрування IPsec з
тим самим рівнем пропускної спроможності як і при локальному з'єднанні.[1]
Ринок

NGFW

має

декілька

основних

обладнання, які мають власні рішення
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компаній-постачальників

у відношенні мережевих екранів

наступного покоління. До найкращих рішень 2022 року віднесли наступні
рішення, а самe Palo Alto, Fortinet FortiGate, Cisco Firepower, Juniper
Networks SRX Firewall series, Forcepoint. [2]
Fortinet FortiGate – має найкращий показник співвідношення ціни та
якості в даному сегменті. Компанія пропонує надійний файрвол з якісним
обладнанням та простотою розгортки, хоча відсутність прямої підтримки зі
сторони постачальника є недоліком для великих підприємств.
Інший великий гравець в даному сегменті це Palo Alto. Вибір
міжмережевих екранів даної компанії буде чудовим варіантом для клієнтів,
яким потрібен мережевий екран з преміальною підпискою. Зокрема, клієнти
Palo Alto часто не зовсім задоволені ціною продовження, яка не
супроводжується додатковими знижками, які були отримані на підтримку і
послуги при першій купівлі мережевого екрана. Також якість з‘єднання в
деяких регіонах може бути занизькою для масштабних мереж 60000+
користувачів.
Мережеві екрани NGFW від Fortinet FortiGate мають найбільш приємний
цінник та відповідають потребам середніх та великих підприємств у повній
мірі, оскільки у випадку розширення кількості підключень масштабування
мережі не займе багато часу.
Література
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОГО СПОСОБУ МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ
І ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕСІВ В ІНТЕРЕСАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ)
Ющенко М.О.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна

На сучасному етапі інформаційна безпека має велике значення для
забезпечення життєво важливих інтересів будь-якої організації.
Створення розвиненого і захищеного середовища є неодмінною умовою
розвитку підприємства, в основі якого мають бути найновіші автоматизовані
технічні засоби. Це пов'язано з постійно зростаючою кількістю загроз,
кібератак та інших негативних факторів, що впливають на інфраструктуру
підприємств.
Сьогодні ця проблема є актуальною, так як незахищеність інформації
може дуже дорого обійтися для будь-якої компанії. Дуже важливо вчасно
отримувати дані про загрози, уразливості, порушення та інциденти в
корпоративній інформаційній системі. Це дозволить своєчасно відреагувати і
усунути їх.
Тому компаніям необхідно впроваджувати автоматизовані засоби, які
допоможуть проводити моніторинг зовнішніх і внутрішніх процесів в інтересах
інформаційної безпеки підприємства. Одним з кращим типів рішень на даний
момент є клас рішень SIEM.
Незважаючи на свою відносну зрілість, ринок SIEM все ще зростає
двозначними темпами. Основною тенденцією є все більш широке використання
поведінкової аналітики та автоматизації для фільтрації менш нагальних
попереджень, щоб групи безпеки могли зосередитись на найбільших загрозах.
Аналітики розглядають хмару як зростаючий засіб надання послуг SIEM, як для
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малих, так і для великих організацій, які шукають простіших способів
відстежувати складне середовище.
Програмне забезпечення Security Information and Event Management
(SIEM) надає спеціалістам інформаційної безпеки підприємства можливість
відстежувати всі події, які відбуваються в їхньому ІТ-середовищі [1].
Технологія існує вже більше десяти років. Вона поєднує в собі управління
подіями безпеки (SEM) – аналіз даних журналу та подій у режимі реального
часу, щоб забезпечити моніторинг загроз, кореляцію подій, реагування на
інциденти, та управлінням інформаційною безпекою (SIM), яка збирає, аналізує
та звітує про дані журналу.
SIEM збирає та агрегує дані журналу, згенеровані на всій технологічній
інфраструктурі організації, від хостових систем і додатків до мережевих та
захисних пристроїв, таких як брандмауери та антивірусні фільтри.
Після цього програмне забезпечення визначає та класифікує інциденти та
події, а також аналізує їх. SIEM забезпечує дві основні цілі, які мають бути
досягнуті [1]:
1) надавати звіти про інциденти та події, пов'язані з безпекою, такі як
успішні та невдалі входи в систему, активність зловмисного програмного
забезпечення та інші можливі зловмисні дії; та
2) надсилати сповіщення, якщо аналіз показує, що будь-яка діяльність
виконується проти заздалегідь визначених наборів правил і, таким чином,
вказує на потенційну проблему безпеки.
SIEM в основному використовується великими організаціями та
державними компаніями, де дотримання правил залишається найважливішим
фактором використання цієї технології.
На ринку SIEM є декілька домінуючих постачальників на основі продажів
у всьому світі, зокрема IBM, Splunk та HPE. Є щонайменше ще кілька основних
гравців, а саме: Alert Logic, Intel, LogRhythm, ManageEngine, Micro Focus, Solar
Winds і Trustwave [2].
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Прикладом SIEM є IBM QRadar. У більшості фірм IBM QRadar SIEM
оцінюється

високо,

але

складність

впровадження

може

обмежити

привабливість середніх та великих підприємств, які потребують основних
можливостей SIEM, та тих, хто шукає єдину платформу, яка охоплює широкий
спектр моніторингу безпеки та експлуатаційних технологій.
LogRhythm – ще один постачальник SIEM з високими рейтингами та
популярністю. Цю систему легше розгортати, ніж деякі інші найпопулярніші
продукти SIEM, але вона не може розширюватися, щоб підтримувати дуже
великі обсяги подій. SIEM від LogRythm найкраще підходить для малих та
середніх організацій, які вже мають певну функцію розвідки та аналітики
загроз.
Програмне забезпечення SIEM від McAfee, можливо, відстає від IBM,
Splunk та LogRhythm у загальній конкуренції SIEM, але його простота
розгортання, а також інтеграція з іншими інструментами McAfee роблять його
сильним конкурентом у багатьох списках SIEM.
Література
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РОЗРОБКА ЗАСОБУ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ І
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ У ПРИМІЩЕННЯ

Дубук В.І., к.т.н., доц., Васік С.Р.
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
Успішне функціонування сучасного суспільства нерозривно пов'язане з
обробкою значних об‘ємів інформації різних видів, що супроводжується різноманітними інформаційними процесами.
Важливими компонентами комплексної безпеки сучасного суспільства є
ін-формаційна [1] та кібернетична [2] безпеки, від вірного управління якими
залежать інформаційна захищеність і кіберстійкість сучасних підприємств,
установ та організацій.
Захист і безпека конфіденційних і таємних інформаційних ресурсів,
матеріальних цінностей і комерційної таємниці, дисципліна співробітників - є
необхідними

умовами

для

забезпечення

низьких

ризиків

діяльності,

безперервної ефективної роботи і успішного розвитку сучасного підприємства.
На сьогодні одним з найбільш сучасних і ефективних методів вирішення
проблеми комплексної безпеки підприємств, установ та організацій різних
форм власності є використання засобів контролю та управління доступом
(ЗКУД).
Правильне використання ЗКУД на підприємстві забезпечує контроль і
закриває несанкціонований доступ до територій, будівель, приміщень, окремих
поверхів і місць. При цьому ЗКУД не встановлюватимуть бар‘єрів для руху
персоналу та відвідувачів у місцях, до яких їм вхід дозволений.
Економічний ефект від впровадження ЗКУД можна оцінити як зниження
витрат на утримання технічного персоналу за вирахуванням вартості обладнання ЗКУД за рахунок терміну його служби та витрат на обслуговування.
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Непряма (операційна) безпека від використання ЗКУД полягає в підвищенні надійності режиму роботи смуги пропускання персоналу та дозволених
відвідувачів і у збільшенні складності доступу до захищених об‘єктів для
зловмисників.
При формуванні опису об‘єкта, визначенні його характеристик і формулюванні основних вимог необхідно враховувати два принципових моменти: яка
мета реалізації ЗКУД і який очікуваний ефект від впровадження. Правильний
вибір ЗКУД, комплексний підбір та коректна інтеграція обладнання різних
виробників і різних поколінь, стане найкращим рішенням для забезпечення
операційної безпеки підприємства.
Метою даної роботи є розробка засобу автоматизованого контролю і управління доступом у приміщення гуртожитків.
Об’єктом дослідження є клас систем, як засобів, які автоматизують та
підтримують автоматизацію процесів контролю доступу до приміщень.
Предметом дослідження є методи та інструментальні засоби створення
компонентів засобу контролю та управління доступом до приміщень.
Задачі проекту
- ознайомитись з об‘єктом досліджень;
- оглянути літературу яку буде використано для виконання завдання;
- здійснити оцінку ефективності функціонування сучасних засобів
контролю та управління доступом;
- розробити вимоги до засобу контролю та управління доступом;
- побудувати дерево цілей та дерево проблем;
- розробити та відобразити алгоритм роботи компонентів та засобу;
- створити макетний зразок, для початкового представлення роботи засобу.
Біометрична ідентифікація – спосіб представлення користувачем свого
унікального біометричного параметра, порівняння його з наявною базою даних
та прийняття рішення щодо допуску особи-користувача до ресурсів з обмеженим доступом. Для зчитування персональних біометричних даних використовуються біометричні зчитувачі [3].
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Біометричні засоби контролю і управління доступом (ЗКУД) є зручними
для користувачів, оскільки носії біометричних даних є завжди з ними та не
підлягають викраденню або втраті. Окрім цього, біометрична ідентифікація є
процесом надійним, оскільки біометричні дані - ідентифікатори - не можуть
бути скопійовані чи передані іншим особам чи скопійовані [4].
Загальну множину методів біометричної ідентифікації можна класифікувати [5, c. 105 - 106] та представити у вигляді переліку класів:
Статичні методи – основані на фізіологічних ознаках людини:


ідентифікація за відбитком пальця;



ідентифікація за геометрією руки;



ідентифікація за рисунком вен.



ідентифікація за геометрією чи термограмою обличчя;



ідентифікація за райдужною оболонкою ока;



ідентифікація за акустичними характеристиками вуха;



ідентифікація за ДНК;



ідентифікація за рівнем солоності шкіри.

Динамічні – використовують в основі поведінкові характеристики людей, а
саме підсвідомі рухи у процесі повторення певної звичайної дії: голос, почерк,
манера пішого руху.


Ідентифікація за голосом;



ідентифікація за рукописним почерком;



ідентифікація за клавіатурним почерком;



ідентифікація за манерою пішого руху та інш.

При її визначенні враховуються параметри: швидкість друку, тиск на
клавіші, тривалість натиснення на клавішу, проміжки часу між натисненнями.
Одним з пріоритетних видів поведінкової біометрії є манера набору на
клавіатурі. При її визначенні фіксуються швидкість друку, тиск на клавіші,
тривалість натиснення на клавішу, ритм - час між натисненнями на клавіші.
Також біометричним фактором може служити манера використання миші.
Крім цього, поведінкова біометрія охоплює значну кількість факторів, не
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пов‘язаних з використанням комп‘ютерних систем, - манеру пішого руху,
динаміку руху рук при розмові, манеру промови слів і т.п.
Розроблені та використовуються на практиці також комбіновані системи
ідентифікації, що використовують декілька біометричних характеристик
одночасно, що уможливлює забезпечити суворі вимоги до безпеки та
надійності ЗКУД.
Висновки. Було визначено мету, актуальність, об‘єкт, предмет, задачі
проекту. Проаналізовано методи біометричної ідентифікації у засобах
контролю і управління доступом. Вибрано апаратні та програмні засоби для
реалізації проекту системи. Спроектовано, розроблено, частково протестовано
макет засобу контролю і управління доступом. Розроблена система може
використовуватися як засіб для автоматизації контролю і управління доступом
в приміщення, підвищує безпеку та рівень сервісу. Наступним етапом роботи
над проектом автоматизованої системи контролю і управління доступом у
приміщення

передбачається

ретельна

перевірка

її

функціонування

та

формулювання рекомендацій щодо експлуатації.
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ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Гундер А.М.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
У наш час стабільно зростає кількість та складність різноманітних загроз
інформаційної безпеки (ІБ). Із цим збільшується і число систем, мета яких захистити підприємство від цих загроз. У 99% великих компаній функціонують
міжмережеві екрани, антивірусні рішення і системи виявлення вторгнень - на
сьогоднішній день це необхідний мінімум. Усі компоненти в мережі по типу
баз даних, операційних систем, програмного забезпечення генерують певні
події та журнали логів.
Для зручного аналізу усіх цих аспектів та максимально ефективного їх
використання ідеальним варіантом є система моніторингу SIEM (Security
Information and Event Management) [1].
Робота цієї системи дозволяє побачити більш повну картину активності
мережі й інцидентів ІБ. Але разом з тим, цю систему використовують як
додатковий спосіб захисту від цілеспрямованих атак на корпоративну мережу.
SIEM-система збирає, аналізує, відстежує і представляє інформацію із
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мережевих приладів і приладів безпеки. Функції SIEM-системи спрямовані на
моніторинг основних подій і станів ІБ всередині компанії та в її діяльності.
Впровадження

SIEM-систем

надає

такі

переваги

для

компаній:

забезпечення централізованого управління подіями та інцидентами ІБ;
ефективний менеджмент ризиків ІБ; пришвидшення виявлення, реагування та
розслідування інцидентів ІБ; підвищення рівня відповідності політикам і
нормативним вимогам.
Серед основних можливостей SIEM-систем можна виділити:
 збір інформації про події з різних пристроїв, що безпосередньо
працюють з забезпеченням ІБ, та з мережевих пристроїв;
 візуалізація подій, що відбуваються в реальному часі;
 прогнозування результатів розпочатої атаки;
 аналіз ризиків для системи, що захищається;
 створення власних правил кореляції згідно з політиками ІБ компанії;
 управління активними мережевими пристроями з метою блокування
шкідливого трафіку;
 автоматичне визначення категорії подій;
 можливість обробки та аналізу інцидентів ІБ [2].
Отриману інформацію SIEM аналізує за допомогою правил, що містять
набір умов, тригерів, лічильників і сценаріїв дій у відповідь (в сукупності
складових Use Cases). SIEM не протидіє зловмисним діям порушників, однак
рішення дозволяє отримати більш повне уявлення про виникаючі події ІБ.
Сьогодні найбільш популярними SIEM-системами в Україні є:
 QRadar Security Intelligence Platform (від виробника IBM), основними
перевагами якої є єдина платформа для всіх дій, які виконуються; гнучка
архітектура; велика кількість безкоштовних додатків, контенту і модулів;
 McAfee (від компанії ЕSM), яка забезпечує велике охоплення
промислових систем управління; інтеграцію зі сторонніми технологіями;
постійне джерело оновлення даних;
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 HP ArcSight, яка пропонує повний набір можливостей з використання
всіх функцій системи; проведення різноманітних видів аналізу; доступну базу
знань про загрози безпеці; правила і додаткові продукти [3].
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АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ЗВОРОТНЬОГО ІНЖИНІРІНГУ ДЛЯ
ПЛАТФОРМИ АНДРОІД
Тищенко В.С.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Через збільшення системи інтелектуальних операцій Android та їх
відкритого вихідного коду інформації, пов‘язана з вразливістю системи та
виявленням шкідливого програмного забезпечення, є поширеною, що призвело
до різних проблем безпеки, які завдали істотної шкоди користувачам Android.
За допомогою системи користувачі Android можуть зберігати файли,
отримувати

й

підтримувати

електронну пошту,

переглядати

Інтернет,

використовувати мобільні платежі та входити в різні програми, як банки,
державні установи чи медичні установи. Конфіденційна інформація, як номери
рахунків, паролі, інформація про банківські картки, фотографії та інша
80

інформація, зберігається в особистих пристроях Android, що змушує хакерів
легко отримувати цю цінну інформацію, користуючись перевагами мобільної
безпеки Android систем [1].
Саме тому доцільно розглянути та проаналізувати найбільш відомі
інструменти

зворотної

інженерії

для

платформи

Android.

ApkInspector - Основна мета цього інструменту — допомога у візуалізації
скомпільованих пакетів Android та відповідного їм коду DEX. Він забезпечує
платформу для аналізу та графічних функцій, щоб уважно спостерігати за
шкідливою дією в програмі. APKInspector корисний для відображення графіків
потоку методом керування, а також дозволяє перетягувати та масштабувати.
Крім того, він відображає коди програми Java, показує їхні байт-коди та
відображає класи, методи та ряди. Це також корисно для відстеження
діалогового вікна інтерфейсу користувача перед шкідливим API. Він може
виявляти такі вразливості, як небезпечне зберігання даних, доступ до зовнішніх
файлів, слабкі засоби керування на стороні сервера та файли, доступні для
запису у світ.
Apktool - використовується для декомпіляції APK у вихідний код Java
(тобто classes.dex конвертується у файл jar); після декомпіляції будуть
переглянуті всі вихідні файли APP (тобто файл XML, файли Java,
AndroidManifest.xml,

зображення

та

інші

вихідні

файли).

Apktool

використовується для перевстановлення ресурсів до оригінальності, що
включає всі функції. Крім того, він дозволяє ініціалізувати декодовані сегменти
в двійкову форму. Він керує файлами APK і налагодженням Smali і вирішує всі
повторювані завдання. Apktool може допомогти виявити багато видів
уразливостей, як-от ненадійний заголовок типу вмісту, потенційну ін‘єкцію
команд, файл, доступний для запису (Android) і потенційний обхід шляху за
допомогою Scala API.
AndroBugs Framework - це дуже затребуваний фреймворк, який
використовується розробниками або тестувальниками на проникнення з
можливістю унікального сканування та виявлення вразливостей на пристроях
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Android. Він заснований на розробці мови Python, не може використовуватися
середовище, пов‘язане з налаштуванням. Хоча AndroBugs Framework не
забезпечує графічний інтерфейс, він має високу ефективність і точне
розташування проблеми. AndroBugs Framework може допомогти виявити такі
вразливості, як ін‘єкція SQL/HQL, доступний для запису файл (Android),
небезпечне зберігання даних і заголовок ненадійного типу вмісту [2].
Drozer має можливість для користувачів шукати приховані вразливості в
програмах і пристроях, зосереджуючись на продуктивності програми, а також
взаємодіє з віртуальними машинами Dalvik та іншими важливими кінцевими
точками програм. Це один з найбільш широко використовуваних фреймворків
безпеки, реалізованих у програмах Pentesting Android. Вбудовані інструменти
дозволяють розробникам використовувати його як багатозадачну програму. Він
також може віддалено експлуатувати пристрій за допомогою різних наборів
соціальної інженерії. Він допомагає виявляти такі вразливі місця, як дані, які
містять конфіденційний і схильний до атак текст, застарілі серверні програми,
ненавмисне вилучення даних, а також погану авторизацію та аутентифікацію
[3].Таблиця 1 підсумовує вразливості, які можуть бути використані кожним із
вищезгаданих інструментів зворотного інжинірингу.
Таблиця 1 – Підсумок врзливостей інструментів
Слабкі
Ненадійн
Небезпе
елементи
Ін‘єкція ий
на
Інструме
керуванн
SQL/HQ заголово
система
нти
я
на
L
к Contentзберіганн
стороні
Type
я даних
сервера
ApkInspe
ctor
Apktool
AndroBu
gs
Framewo
rk
Drozer

✓

Файл
доступни
й
для
запису

✓

✓

✓
✓

✓

Доступ
АРІ
до
Потенцій
зовнішнь
ного
ого
шляху
файлу

✓
✓

✓

✓

✓
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Потенцій
Введенн
на
я
командн
команди
а ін'єкція

✓
✓

✓

✓

✓

Користувачі та розробники можуть дотримуватися певних правил, щоб
підвищити безпеку програм, встановлених на мобільних пристроях Android, і як
можна виявити шкідливе програмне забезпечення на пристроях Android.
Для користувачів,
(1)

Рекомендується регулярно оновлювати програмне забезпечення
телефону, яке включає виправлення безпеки, функції та функції.

(2)

Уникати встановлення програм із ненадійних джерел.

(3)

Бажано застосувати захист даних за допомогою пароля або ключів
для доступу до конфіденційних даних, що зберігаються на
мобільних пристроях

(4)

Для підвищення безпеки вашого пристрою слід використовувати
двоетапну перевірку.

(5)

Для захисту від втрати даних слід використовувати резервні копії.

Для розробників:
(1)

Механізми безпеки слід використовувати для захисту серверів і
API, щоб запобігти будь-якій формі несанкціонованого доступу

(2)

Оскільки дані в мобільних телефонах є дуже конфіденційними,
процедури шифрування слід застосовувати вчасно.

(3)

Захист вихідного коду має бути пріоритетним на всіх рівнях аналізу
та компіляторів для забезпечення та підвищення конфіденційності
інтелектуальної власності

(4)

Для захисту конфіденційних даних користувачів слід застосовувати
двофакторну систему аутентифікації.

Отже, проаналізовано популярні інструменти зворотного інжинірингу та
розглянуто їх можливості, використання вразливостей та які можуть бути на
даній

платформі. За

допомогою інструментів

зворотного

інжинірингу

розробники можуть впроваджувати інноваційні програми з високим рівнем
захисту, а прості користувачі підвищити свою безпеку.
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СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ХМАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІЖ
КІБЕРАТАК
Яновський Д.В.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
На теперішній час користувачі будь-якої із існуючих операційних
систем постійно використовують хмарні технології.
Хмарна інфраструктура дозволяє зберігати дані в мережі і отримувати
до них доступ з будь-якого пристрою. Для того, щоб попрацювати з хмарними
технологіями, користувачу необхідно отримати доступ до своїх даних та
програм через інтернет, або синхронізувати дані з даними в мережі.
Необхідність підключення до інтернету є одночасно і перевагою, і
обмеженням хмарних технологій. З одного боку — можливість зберігати
велику кількість даних як на жорсткому диску, тільки у віртуальному просторі.
З іншого — доступ до сховища без інтернету неможливий.
Хмарні технології допомагають досягти як значної економії, так і
підвищення гнучкості.
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Як відомо, кількість хмарних міграцій з кожним роком зростає, а
питання безпеки як і раніше залишається серйозною темою. Першим кроком до
мінімізації ризиків в хмарі є своєчасне визначення ключових загроз безпеки.
Існують такі загрози хмарної безпеки:


Витік даних.



Компрометація облікових записів і обхід автентифікації.



Злом інтерфейсів і API.



Вразливість використовуваних систем.



Викрадення облікових записів.



Інсайдери-зловмисники.



Цільові кібератаки.



Перманентна втрата даних.



Недостатня поінформованість.



Зловживання хмарними сервісами.



Ddos-атаки.



Спільні технології, загальні ризики.

Для забезпечення безпеки хмарної інфраструктури використовується
широкий набір технологій та управлінських механізмів, розгорнутих для
захисту даних, додатків і пов'язаної з ними інфраструктури хмарних обчислень.
Деякі передові алгоритми шифрування, які були застосовані в хмарних
обчислень збільшують захист приватного життя. Організація адекватного
контролю доступу, використання механізмів багатофакторної автентифікації,
включаючи одноразові паролі, токени, смарт-карти, USB-ключі, а також
користування інструментами захисту і раннього виявлення загроз – все це
збільшує рівень безпеки хмарних середовищ.
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СЕКЦІЯ 5. ПРОТИДІЯ КІБЕРАТАКАМ НА СИСТЕМИ І БІЗНЕССЕРВІСИ КОМПАНІЇ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Андрущенко К.Ю.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
На сьогоднішній день ландшафт кіберзагроз змінюється настільки
швидко, що командам безпеки складно організувати швидкий і ефективний
процес реагування. Щодня аналітики приймають рішення, які можуть вплинути
на всю організацію і безпека компанії надмірно залежить від персоналу, який
часто використовує ручні процеси для обробки сповіщень безпеки і величезної
кількості даних з різних систем захисту інформації.
Неправильно обраний процес реагування, відсутність доступу до
необхідних систем, перенасиченість даними з різних рішень, виконання
постійно повторюваних дій – все це ускладнює процес реагування і становить
загрозу для організації.
Перш ніж станеться будь-який інцидент, важливо встановити належні
заходи безпеки для зменшення ризиків інфікування вже відомими загрозами.
Важливою частиною налаштування мережі є наявність всіх необхідних
інструментів моніторингу та введення журналів для збору та аналізу подій у
мережі [1].
Організація процесу керування інцидентами ІБ без використання засобів
автоматизації являє собою складне й трудомістке завдання. Необхідно збирати
та консолідувати надвелику кількість даних у різних форматах, вести
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централізований архів. Для ручної обробки даних щодо подій та інцидентів ІБ
потрібна велика кількість висококваліфікованих фахівців-аналітиків. Через
великий обсяг рутинної роботи обробка подій найчастіше буває неповною, що
не відбиває всього змісту поточної ситуації. Може статися, що інциденти ІБ,
критичні для надійного й захищеного функціонування системи, виявляються
поза полем зору аналітиків, і через це не приймаються відповідні превентивні
заходи [2].
Спеціалізоване рішення для автоматизації реагування на інциденти –
SOAR.
Рішення SOAR - Security Orchestration, Automation & Response,
призначене для автоматизації і спрощення процес реагування на інциденти.
SOAR дозволяє чітко визначити процес реагування, якого слід
притримуватись аналітику, поєднати дані з різних систем в одному інциденті,
тобто збагатити інцидент даними з усіх пов‘язаних рішень безпеки, забезпечити
виконання необхідних дій в системах та автоматизувати повторювані дії.
Принцип роботи SOAR:
Системи захисту інформації при детектуванні загрози генерують
спрацювання, який потрапляє в SOAR. На його підставі створюється інцидент,
збагачується даними з інших засобів захисту - аналітик дотримуючись
інструкції проводить розслідування, а вся послідовність дій в підсумку
зберігається в консолі і може бути переглянута адміністратором.
Таким чином SOAR значно спрощує процес обробки інцидентів, дозволяє
ефективно використовувати формалізовані плани реагування, зменшує час
розслідування за рахунок автоматизації і надає необхідну візуалізацію дій при
розслідуванні інцидентів.
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PROBLEMS OF PROTECTION AND DISTRIBUTION OF THE LOAD
ON MODERN HIGH-VOLUME WEB SERVERS

Minenko Y.S.
State University of Telecommunications
Kyiv, Ukraine

Describes the problems of ensuring the distribution of web traffic load between
computing systems when providing access to high-volume web resources to users at
the same time ensuring that requests are checked by WAF (Web Application
Firewall) and others. This article examines how content delivery controllers can solve
this problem.
Today, companies whose capacity is distributed geographically or at least
among several servers face the problem of having to distribute the workload among
available servers equally according to their technical characteristics, while ensuring
that WAF (Web Application Firewall) and other tools are used to check connections.
Connection optimization by means of caching, data compression, use of the most
effective parameters of the TCP/IP stack and the application layer of the OSI model
is ensured in parallel. The typical ADC (Application Delivery Controller)
configuration sits in front of a cluster of web submission servers and mediates
connections and responses between them and their clients, Effectively making the
group look like a single virtual server for the end user, in fact it is - the only server
for the user is a virtual traffic processing server on ADC, or Virtual Server (VS). The
most extensive tasks of ADC:
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 Load balancing is concerned with distribution of inputs across the entire
group of servers. The simplest algorithm, Round robin, simply sends the inputs to the
servers on the list one by one. More sophisticated algorithms consider such factors as
the capacity of each server, the type of content that is recorded, the fields in the
HTTP header, the location of the client, etc.
 Caching means storing content locally on ADC instead of retrieving it from
the servers whenever a client requests it. This also speeds up site content delivery and
reduces server load.
 Static objects such as images, JavaScript, music, and video files are encased
before being delivered to users, as it accelerates the delivery of the required content
and increases overall site throughput.
 Deploying SSL processing, ADC uses its own CPU resources instead of the
server, or specially optimized for SSL/TLS encryption ASIC and FPGA chips can be
used if hardware ADC is used. ADC in this case is the final connection point for the
client, which means that it performs encryption of records and encrypted responses,
which otherwise would be done by servers.
By taking over this intensive work, ADC relieves the servers' CPUs from
performing the work for which they are not designed, which accelerates content
delivery. Let's look at methods of balancing the load in relation to the environment in
which the web server operates. Traffic in the data center, or DC (Data Center)
sometimes runs in three directions. North-South" data flow is limited to traffic that
enters the perimeter and leaves the DC. It is this traffic that is analyzed by most DC
security solutions when it crosses the company's perimeter. It usually includes notes,
commands and specific data that are either received or stored.
On the other hand, the "East-West" traffic flows between DC devices and addons and never leaves DC. Finally, there is "Inter-DC" traffic, which flows between
several DCs, as well as between DCs and public or private chmasters. Cisco Global
Cloud Index informs us that the home volume of traffic in the "East-West" direction
is 76%, followed by "North-South" traffic (17%), and finally, "Inter-DC" traffic,
which currently amounts to only 7%, but is growing steadily [1].
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To understand the relevance of this unique combination of traffic in DC from a
security point of view, it is necessary to understand its key features. East-West"
traffic primarily consists of the link between add-ons located on physical and virtual
machines (VMs) and the interaction between VMs within DC. Let us look at the use
of these data flows in real-world tasks. Microservices architecture, Docker containers
and Kubernetes or K8S containerized resource management system are becoming
widespread nowadays. Containers are lightweight, portable virtualized images that
contain the PP and all its dependencies.
An inconsistently large add-on with inconsistently functional cannot be
monolithic. Sooner or later there are parts of the program that run on different servers
or at least just different processes. Accordingly, there is a moment of time in the
development of the program, when it is necessary to change the development strategy
and start introducing microservices. For microservices, load balancing is just as
necessary as for the "North-South" topology, but in this case the load is balanced not
on physical servers or VMs, but on the working machines (nodes) of the K8S cluster.
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ЗАГРОЗИ ТА ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Шутий О.Ф.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Система електронного документообігу є дуже важливим елементом
інформаційного ландшафту будь-якої сучасної організації, оскільки призначена
для вирішення критично важливих бізнес-завдань, пов'язаних з управлінням,
зберіганням та інтеграцією документів, що міститься в різних інформаційних
системах та бізнес-додатках. Саме тому забезпечення безпеки електронного
документообігу є одним із найважливіших завдань інформаційної безпеки
компанії.
Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність
процесів
зберігання,

створення,

оброблення,

використання

та

правлення,

передавання,

знищення електронних

одержання,

документів,

які

виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з
підтвердженням факту одержання таких документів [1].
Основними загрозами для системи електронного документообігу, як і
будь-якої іншої інформаційної системи, є загрози цілісності інформації
(пошкодження, спотворення чи знищення інформації); загрози доступності
(помилки користувачів, зовнішні мережеві атаки, зловмисне програмне
забезпечення);

загрози

конфіденційності

(крадіжки

інформації,

заміни

маршрутів обробки, несанкціонований доступ до інформації) [2].
Для побудови ефективного сучасного захисту корпоративної системи едокументообігу

необхідно

здійснювати

низку

обов‘язкових

заходів,

як

організаційного, так і технічного характеру.
Важливими

завданням

є

постійний

прискіпливий

моніторинг

усіх

потенційних інформаційних загроз, враховуючи появу нових видів загроз та
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удосконалення методів їх реалізації. технологій, що бурхливо розвиваються.
Нових обрисів з погляду інформаційної безпеки набуває явище соціальної
інженерії, яка щодня завдає найрізноманітнішим інформаційним системам
відчутних і часто непоправних збитків.
На основі аналізу актуальних і потенційних загроз безпеці електронному
документообігу

виробляють

внутрішні

стандарти

та

регламенти,

які

є

обов‘язковими до виконання, планують і реалізують комплекс заходів щодо
забезпечення інформаційної безпеки, зокрема класифікування видів інформації та
інформаційних систем, суворий контроль і розмежування прав доступу до
конфіденційної інформації.
У технічному контексті забезпечення інформаційної безпеки електронного
документообігу організацію має комплексно використовувати такі технічні засоби
та програмне забезпечення як спеціалізоване захищене мережеве обладнання
(маршрутизатори,

мережеві

шлюзи,

канальні

шифратори

тощо);

сучасні

антивірусні інтелектуальні пакети, які використовують актуальні антивірусні
бази, принципи евристичного аналізу, можливості штучного інтелекту та
нейронних мереж; сучасні криптографічні засоби захисту та шифрування
інформації для однозначного розмежування доступу до неї, застосування
технології блокчейн для збереження та виключення фальсифікації даних;
процедури багатофакторної ідентифікації й аутентифікації, засоби резервного
копіювання тощо.
Підсумовуючи, варто зазначити, що система електронного документообігу
організації як важливий елемент її інформаційного середовища потребує
постійного

й

комплексного

захисту

з

використанням

нормативних,

організаційних та програмно-технічних засобів.
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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПРОТИДІЇ
КІБЕРАТАКАМ
Шевчук А.О., студент, Свириденко В.Ю., викладач
Ірпінський фаховий коледж економіки та права
м. Ірпінь, Україна
Штучний інтелект та машинне навчання продемонстрували значний
прогрес за останні роки, і їх розвиток сприяв широкому спектру корисних
застосувань. Оскільки вони почали проникати у більш вразливі сфери,
з‘явилося більше побоювань щодо їх стійкості до кібератак. Як і будь-яка інша
технологія, штучний інтелект та машинне навчання можна використовувати
для загрози безпеці або для покращення її за допомогою нових засобів [1].
Програмне забезпечення, яке працює на наших

комп‘ютерах

та

інтелектуальних пристроях, може проявляти вразливі місця в сфері безпеки, які
можуть бути використані хакерами. Потенційні наслідки мають великі
масштаби і коливаються від безпеки особи до рівня нації чи регіону. Штучний
інтелект ідеально підходить для вирішення деяких з наших найскладніших
проблем, і кібербезпека, безумовно, потрапляє в цю категорію.
Збільшення кібератак і поширення пристроїв дозволяють використовувати
машинне навчання і штучний інтелект, автоматизуючи виявлення загроз і
реагуючи більш ефективно, ніж традиційні програмні підходи. Завданням
штучного інтелекту має бути вдосконалення засобів безпеки, і перш за все,
пришвидшення реагування на випадки, як тільки виявляється шкідливе
програмне забезпечення [2].
Інструменти безпеки штучний інтелект працюють над виявленням,
прогнозуванням, обґрунтуванням, діянням та вивченням потенційних загроз
кібербезпеки, не потребуючи особливого втручання людини. До загальних
можливостей засобів захисту AI належать:
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 «навчання» на основі минулої поведінки для швидкого, ефективного
контексту та розуміння, коли представлено нову або невідому інформацію /
поведінку;
 роблячи логічні, виведені висновки на основі потенційних неповних
підмножин даних;
 представлення кількох рішень відомої проблеми, щоб надати командам
безпеки можливість вибрати найкращий шлях до виправлення [3].
Позитивне використанням впровадження штучний інтелект в галузі
кібербезпеки є запровадження біометричних логінів. Біометричні логіни все
частіше використовуються для створення захищених входів шляхом сканування
відбитків пальців, сітківки або відбитків долонь. Це можна використовувати
окремо або разом із паролем, і воно вже використовується в більшості нових
смартфонів. Великі компанії стали жертвами порушень безпеки, які ставили під
загрозу адреси електронної пошти, особисту інформацію та паролі.
Експерти

з

кібербезпеки

неодноразово

повторювали,

що

паролі

надзвичайно вразливі до атак Cuber, порушуючи особисту інформацію, дані
кредитної картки та номери соціального страхування. Це все причини, чому
біометричні логіни є позитивним внеском штучний інтелект у кібербезпеку.
Штучний інтелект також може використовуватися для виявлення загроз та
інших потенційно шкідливих дій.
Звичайні системи просто не можуть встигати за великою кількістю
шкідливих програм, які створюються щомісяця, тому це потенційна сфера для
втручання штучний інтелект та вирішення цієї проблеми. Компанії з
кібербезпеки навчають системи штучного інтелекту виявляти віруси та
шкідливі програми за допомогою складних алгоритмів, щоб потім штучний
інтелект міг запускати розпізнавання шаблонів у програмному забезпеченні.
Системи штучного інтелекту можна навчити виявляти навіть найменшу
поведінку атак-викупників та шкідливих програм, перш ніж вони потраплять до
системи, а потім ізолювати їх від цієї системи. Вони також можуть
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використовувати передбачувальні функції, які перевершують швидкість
традиційних підходів [4].
Використовуючи штучний інтелект, в боротьбі з кіберзагрозами, маємо
можливість більш ефективно реагувати або запобігати критичним загрозам,
оскільки ця технологія дозволяє аналізувати величезні обсяги даних про
ризики, тим самим скорочуючи час реагування та збільшуючи можливість
раніше недостатньої безпеки [5].
Але зараз, під час глобальної пандемії COVID-19 стався помітний сплеск
злочинів в сфері кібербезпеки, це пов‘язано з тим, що значно побільшала
кількість людей в мережі, і тим самим зросла кількість атак [6].
Професор Джейсон Нерс із Інституту кібербезпеки суспільства (iCSS)
Кентського університету стверджує, що Covid-19 значно вплинув на
суспільство, і помітне зростання кіберзлочинності у всьому світі. Дослідники з
WMG, Університету Уоріка, Університету Абертей, Університету Кента,
Оксфордського університету та Університету Стратклайда у своєму спільному
дослідженні

«Кібербезпека

у

вік

COVID-19:

хронологія

та

аналіз

кіберзлочинності та кібернетики», класифікували кібератаки за категоріями, і
виявили, що: 86% були пов'язані з фішингом, 65% пов'язані з шкідливим ПЗ,
34% були пов'язані з фінансовим шахрайством, 15% – вимагання, 13% це
фармінг, 5% це зломом, 5% пов'язані з відмовою в обслуговуванні.
Дана статистика свідчить, про те, що «класичні» засоби антивірусної
боротьби вже не спроможні подолати сучасні кібератаки, 90% спеціалістів із
кібербезпеки в США і Японії стверджують, що кіберзлочинці почнуть
використовувати штучний інтелект для проведення атак. І цей сценарій, по суті
вже реальність сучасності [7].
Як висновок, для того щоб вирішувати найскладніші проблеми у сфері
кіберзлочинності і протистояти сучасним кібератакам необхідно випробовувати
нові технології, намагаючись знайти кращі способи захисту, попередження або
запобігання

нападу.

Потрібно

оцінювати

внутрішню

політику

та

вдосконалювати методології протидії таким злочинам. В іншому випадку, без
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вдосконалення та розвитку не можливо підтримувати рівень безпеки,
необхідного для захисту того, що є найважливішим.
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CHALLENGES OF CYBER RESILIENCE PROVIDING SCADA SYSTEMS
OF CRITICAL INFRASTRUCTURE IN UKRAINE
V.Shypovskyi, A.Matveev
The National Defence University of Ukraine
named after Ivan Cherniakhovskyi
Kyiv, Ukraine

Recently, the issue of protecting critical infrastructure facilities, such as power
plants, utilities, industry and transport, has gained particular weight. Having created a
certain level of security, at first glance, from the threat of a direct attack and capture,
you should not be sure that the level of protection is 100%. Unfortunately, in the
digital age, significant damage can be done remotely. A vivid example of this is the
disabling of Iranian nuclear facilities in 2010 after the computer worm Stuxnet
penetrated networks. It is known that the worm (virus) intercepted and modified
information flows between Simatic S7 programmable logic controllers and
workstations of the Simatic WinCC SCADA system from Siemens operating under
Windows [1]. The issue of remote attacks did not bypass Ukraine: from January 13 to
14, 2022, a hacker attack was carried out on the websites of state bodies of Ukraine.
Provocative messages were posted on their main pages. And despite the fact that the
personal data of Ukrainians were not damaged, there was no data leakage, and the
content of the sites was not damaged, the threat that the information systems of
critical infrastructure facilities will be the next target is very high, especially given
the fact that Ukraine is involved in a hybrid war [2].
As a rule, the automatic control system for technical processes of critical
infrastructure objects consists of SCADA - supervisory control and data acquisition,
DCS - Distributed Control System, as well as a number of PLC - Programmable
Logic Controller. And if the connection of the latter with various electronic devices is
provided through both open and closed protocols (Modbus, Profibus, LON bus, EIB /
KNX, etc.), then, for example, in SCADA systems, the IP protocol is already being
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implemented everywhere, and for the implementation human-machine interface
widely used web technology (Web-SCADA). All this means that the same threats are
relevant for information systems of critical infrastructure objects as for conventional

IT systems, only with much more serious consequences, and it is rather difficult to
determine the fact of an attack.
Typical SCADA structure

As part of the US National Cyber Security Division (NCSD), there is a special
program to protect control systems, as well as ICS-CERT systems - Industrial Control
Systems Cyber Emergency Response Team. In Ukraine, an understanding of the
relevance of such threats is just beginning to form. Perhaps it makes sense to discuss
separate security standards for such systems [3].
Sources of potential threats to industrial systems should be divided into three
classes: external, internal and wireless. External ones are directly related to targeted
attacks on critical infrastructure. Trend Micro conducted a study in 2019, placing a
special trap (honeypot) to attract targeted attacks on KVO. The leading countries in
terms of the number of sources of threats were Russia, China, Palestine and
Germany. As internal sources of threats, it should be noted the introduction of
malicious code through removable devices, the use of third-party applications, the
connection of third-party laptops and tablets during routine maintenance. Also, Wi-Fi
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or LTE (3G) networks are often used to exchange information between segments of
information systems of critical infrastructure objects, which, in the absence of
protective mechanisms and appropriate settings, can be a serious threat. The problem
is that far from all terminals have the ability to install an elementary antivirus, and
management workstations everywhere use the outdated version operating system,
which is being withdrawn from support, the last security update of which was
released the other day.
It is obvious that the voiced problem is a matter of national security of the state
in which nuclear power plants operate, an extensive network of gas and oil pipelines,
a transport system and a mass of the most important industries that use chemical
elements hazardous to humans in the production process. It is appropriate to conclude
that information systems of critical infrastructure facilities need in permanent cyber
defense at the state level. The following elements of ensuring the operation of
information systems of critical infrastructure objects that require special control can
be cited as basic recommendations for ensuring their cyber resilience: applications
operating outside the network, applications within the network, personnel who have
access to SCADA systems, continuous monitoring of all network elements for
malicious software ensuring and ensuring the ability to prevent attacks and quickly
respond to incidents. Enough effective means to ensure the implementation of the
above tasks are next-generation firewalls and devices for comprehensive threat
protection (Next-Generation Firewall and UTM). They can be used for network
segmentation, in-depth analysis of application traffic, incl. and specialized, providing
identification and authentication of users, protection against "zero-day" threats, etc. A
comprehensive protection system that combines such devices, anti-virus software
operating at the endpoint level, security event management systems that allow
tracking and correlation of incidents in SCADA networks, as well as appropriate
organizational measures, can significantly reduce the risk of critical infrastructure
failure due to targeted attacks.
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СЕКЦІЯ 6. БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
КОМПАНІЇ

DATA PROTECTION BY DOUBLE DATA HASHING
Іванов Д. М.
Київський національний університет будівництва і архітектури
м. Київ, Україна
На сьогоднішній день методами локально чутливого-хешування (LSH)
використовують майже у всіх сферах IT воно є досить актуальними. LSH – це
метод, який знижую розмір багатомірних даних. Уявити апаратний або
технічний засіб без використання LSH досить складно. Вони допомагають,
знаходити дублікати, задіяні у кластеризації та конізації даних , знаходження
найближчого сусіда, особливим представлення хешування є те що можна
шифрувати в особистому коді інформацію. Для створення рекомендацій
можуть використовуватися дані про дії користувача або його характеристики. У
роботі

розглядається

задача

кодування

текстової

інформації

у

хеш

представлення та конізації даних.
Представлення набору даних у вигляді LSH дуже важлива тому що саме
цю методику використовують у збережені важливої інформації у базах даних,
саме метод

чутливого-хешування захищає нашу особисту інформацію від

зловмисників .
Захист та конфіденційність даних у базах даних одна із головних умов
успішного підприємства. Захист паролів та тексту представленого та
записаного в базах даних потрібна особливого догляду да контролю. У випадку
атаки на систему та втрати даних потягне за собою колосальні збитки та втрати
клієнтського базису.
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Запорукою надійності є повторне хешування даних з використанням
солей та повторних алгоритмів cost для надійності та затримання циклу.
Швидкість не завжди є добре на живому прикладі з хешуванням даних, можна
сказити, що чим швидша хеш функція, тим більш вона вразлива для повного
перебору. Всі приклади паролів хешу за алгоритмом MD5 і зберігаються у
вигляді хеш-значень у базі даних. MD5 – це 128-бітний алгоритм хешування,
розроблений професором Рональдом Л. Призначений для створення «відбитків»
або дайджестів повідомлення довільної довжини і подальшої перевірки їх
достовірності. Широко застосовувався для перевірки цілісності інформації та
зберігання хеш паролів у базах даних.
У разі крадіжки бази вихідні паролі можуть бути відновлені за допомогою
заздалегідь підготовлених райдужних таблиць , так як часто користувачі
використовують ненадійні паролі, що легко підбираються за словниками. Якщо
ж пароль "посолити", тобто при обчисленні хеш-значень приєднати до вхідних
даних рядок з декількох випадкових символів, які будуть значенням солі, то
результуючі значення не співпадатимуть з поширеними словниками хешзначень. Знання солі дозволяє згенерувати нові словники для перебору, тому
значення солі має зберігатись у таємниці. Для солі вірні ті ж рекомендації до
складності, що і для складності пароля, тобто значення солі має мати
хорошу ентропію і довжину.
Приклад створення хешу з використанням статичної солі мовою PHP за
принципом конкатенації (з'єднання) із вхідними даними:

Результат :
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Використання методу хешування MD5 з використанням прикладних солей.
Аналіз останніх дослідження показали, що із швидким рухом розвитку
комп‘ютерної індустрії росте потужність апаратної одиниці і постала проблема
захищеності даних представлених у хеш значені, завдяки перебору по
алгоритму не постане проблема знайти відповідну колізію до вже отриманого
хеш значення.
Алгоритм MD5 по собі вже застарілий, але його продовжують активно
використовувати і по цей час і саме для нас постає головне питання у
використанні алгоритму хешування з додатковим перебором та використання
адаптивних солей для надійного шифрування даних, які представляються у
базах даних.
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СЕКЦІЯ 7. ОСВІТА Й ОБІЗНАНІСТЬ, ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
КІБЕРБЕЗПЕКИ

АНАЛІЗ СТАНУ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. КІБЕРКУЛЬТУРА
Кубявка М.Б., к.т.н.
Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Кіберпростір є оперативною зоною в інформаційній війні – важливій
частині гібридної війни, спрямованої проти європейських держав, України та
інших пострадянських країн. Розділити суспільство спірними темами, посіяти
сумніви і невизначеність, підірвати демократію та економіку - ось основний
скритий наратив діяльності Росії у кіберпросторі та ЗМІ.
1. Кіберпростір – оперативна зона військових дій на рівні з суходолом,
морем, повітрям
У 2018 році на саміті в Брюсселі міністрів оборони держав НАТО
кібератаки було віднесено до головних гібридних загроз.[1].
В Україні, крім Держслужби спеціального зв‘язку та захисту інформації,
підрозділи кібербезпеки діють в СБУ, Національній поліції. Завдання
об‘єднувати зусилля державних установ і приватного сектору для протидії
кіберзагрозам

воєнного

характеру,

кібершпигунству,

кібертероризму,

кіберзлочинності, задля захисту інформаційних ресурсів і об‘єктів критичної
інфраструктури

покладено

на

Національний

кібербезпеки у складі РНБО.
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центр

Як зазначив надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки в
Україні Каімо Кууск, «нині Україна – на передовій у боротьбі з викликами в
кіберпросторі» [1].
2. Кібератаки на інфраструктуру України, як частина масштабнішої
фішингової операції проти української державності [2]
1). Операція «Змія». Дослідники британської фірми BAE Systems Applied
Intelligence зафіксували в 2013-2014 роках сплеск виявлених випадків
зараження інформаційних систем приватних підприємств та державних установ
України комп'ютерним хробаком (з руткітом), який вони назвали «уроборос. На
думку британських експертів, є всі підстави вважати, що за цим стоять
спецслужби Російської Федерації.
2). Атака на «Вибори». Під час дочасних Президентських виборів в
Україні 2014 фахівцями CERT-UA було знешкоджено атаки на автоматизовану
систему «Вибори».
3). Атаки на енергетичні компанії України. 23 грудня 2015 року сталась
перша у світі підтверджена атака, спрямована на виведення з ладу
енергосистеми:

російським

зловмисникам

вдалось

успішно

атакувати

комп'ютерні системи управління в диспетчерській «Прикарпаттяобленерго»,
було вимкнено близько 30 підстанцій, близько 230 тисяч мешканців
залишались без світла. Перерва в електропостачанні склала від 1 до 3,5 годин.
4). Операція «Прикормка». У третьому кварталі 2015 року спеціалісти
ESET виявили раніше невідоме модульне сімейство шкідливих програм —
Prikormka.

Подальші

дослідження

показали,

що

дана

загроза

почала

поширюватися щонайменше з 2008 року. За період активності найбільше
шкідливих програм зафіксовано в Україні.
5). Паралізування роботи Держказначейства України. 6 грудня 2016
року хакерська атака на урядові сайти (Держказначейства України та інших) і
на внутрішні мережі держорганів призвела до масштабних затримок
бюджетних виплат. Атака відбувалась із використанням троянської програми
BlackEnergy, тої самої, що і в атаці на Прикарпаттяобленерго.
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6). Масова хакерська атака 2017 року. 27 червня 2017 року на
підприємства різної форми власності та розміру, державні та недержавні
установи була здійснена масштабна хакерська атака із використанням
комп'ютерного хробака сімейства Petya. Атака 27 червня 2017 року привернула
увагу своїм масштабом та наслідками як в Україні так і за кордоном.
Адміністрація Президента США назвала цю атаку найбільшою хакерською
атакою в історії.
7). 14 січня 2022 року, внаслідок хакерської атаки, деякі урядові сайти та
сайт Дії перестали працювати. Пізніше СБУ повідомила, що сайти відновлені, а
витоку даних не було. Кіберінцидент виявився дійсно масштабним – атаки
зазнали майже 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.
У СБУ звітували, що у першому півріччі 2021 року вдалося
нейтралізувати понад тисячу кібератак – і не тільки на ресурси органів влади, а
й на українські об‘єкти критичної інфраструктури. Торік сплеск активності
хакерів прийшовся на квітень-травень, коли вздовж українського кордону
вчергове спостерігалося скупчення російських військ.
Оприлюднений восени 2021-го щорічний звіт Microsoft свідчить: близько
60% кібервторгнень відбувається з боку російських державних структур.
Відповідно до дослідження, найбільше в період з липня 2020 року до червня
2021-го атак зазнали Сполучені Штати Америки (46%), Україна (19%), Велика
Британія (9%).
Наряду із злочинними атаками у кіберпросторі існують і легальні способи
отримання необхідної інформації. Розвідка на основі відкритих джерел (англ.
Open source intelligence, OSINT) – концепція, методологія і технологія
добування і використання військової, політичної, економічної та іншої
інформації з відкритих джерел, без порушення законів.
Джерелами OSINT є [3]:
 ЗМІ: друковані газети, журнали, радіо та телебачення з різних країн.
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 Інтернет: онлайн-публікації, блоги, дискусійні групи, медіа громадян
(наприклад, відео з мобільних телефонів, вміст, створений користувачами),
YouTube та інші відео-хостинги, вікі-довідники та інші вебсайти соціальних
медіа (наприклад, Facebook, Twitter, Instagram та ін.). Ці джерела також
випереджають безліч інших джерел через своєчасність і легкість доступу.
 Державні дані (Public Government Data), публічні урядові звіти,
бюджети, слухання, телефонні довідники, прес-конференції, вебсайти та
виступи. Хоча ці джерела походять з офіційних джерел, вони є публічно
доступними і можуть використовуватися відкрито і вільно.
 Професійні та академічні публікації (Professional and Academic
Publications), інформація, отримана з журналів, конференцій, симпозіумів,
наукових праць, дисертацій та тез.
 Комерційні дані (Commercial Data), комерційні зображення, фінансові
та промислові оцінки, бази даних.
 Сіра література (Grey literature), технічні звіти, препринти, патенти,
робочі документи, ділові документи, неопубліковані роботи та інформаційні
бюлетені.
Отже, як видно із вищезазначеного, уся інформація, яка викладається нами
до Інтернет ресурсів, соціальних мереж, меседжерів тощо, може стати
надбанням злочинних організацій для отримання неправомірної вигоди, а також
бути використана ворогом проти територіальної цілісності і недоторканості
України.
Захисники нашої країни мають бути особливо обережними в соціальних
мережах. Необачні дії в інформаційному просторі можуть негативно вплинути
не тільки на їхнє життя, а й на життя товаришів.
Одним із ключових протидій кіберрозвідці, на думку автора, є
кіберкультура. А освіта і обізнаність, стануть запорукою формування культури
кібербезпеки у суспільства.
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СПОСОБИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ
АВТЕНТИФІКАЦІЇ
Киричук А.О.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
В наш час інформація є потужною силою, яка може вирішити долю як
звичайного користувача, так і корпорації. Несанкціонований доступ (НСД) є
одною з основних причин витоку інформації, внаслідок чого, шахраї, компаніїконкуренти, терористи використовують інформацію з обмеженим доступом у
своїх корисливих цілях, завдаючи збитки власникові цієї інформації. Основним
рубіжем захисту від НСД є автентифікація. Існує багато різних способів
автентифікації, проте, не всі є достатньо стійкими до різних атак, програмноапаратна та програмна реалізація способів та алгоритмів може мати недоліки,
що в цілому знижує стійкість системи захисту. Також, не слід забувати про
недосконалість політик безпеки та недостатню обізнаність персоналу. Для того,
щоб захистити себе, потрібно мати чітке уявлення про надійність та стійкість
своєї системи автентифікації, що є актуальним питанням не тільки для
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звичайних користувачів, а й для систем компаній та різних державних структур
і департаментів.
Мета проведення аналізу систем автентифікації та розроблення способу
оцінки стійкості парольних систем автентифікації.
Першим етапом запланованих досліджень є проведення аналізу систем
автентифікації, аналіз методів оцінки стійкості паролів. Розроблення інструкції
інструментального оцінювання стійкості парольних систем автентифікації.
Основним положення доповіді є: автентифікація - процедура перевірки
відповідності пред‘явленого ідентифікатора об‘єкта комп‘ютерної системи (КС)
на предмет належності його цьому об‘єкту; встановлення або підтвердження
автентичності. Це один із механізмів криптографії.
Механізми автентифікації: Залежно від пропонованих суб'єктом сутностей
механізми автентифікації можуть бути розділені на наступні категорії:
1. Пароль/PIN. Даний спосіб заснований на тому, що знає об`єкт
автентифікації, складається з комбінації унікального ідентифікатора (ім‘я
користувача/логін) та секретної парольного слова чи словосполучення
(Пароль/PIN), де кінцеві користувачі вводять таку інформацію для того, щоб
автентифікуватися.
2. Біометрія. Основана на тому, яким є користувач, тобто кінцеві
користувачі автентифікуються за допомогою таких характеристик, як біометрія
тіла або поведінкова біометрія (розпізнавання відбитків пальців, голосу,
обличчя, геометрії руки) або поведінкова біометрія (динаміка натиснення
клавіш, власноручний підпис).
3. Одноразовий пароль. Цей метод зазвичай ґрунтується на тому, що у вас
є випадковий пароль, відомий як одноразовий пароль, який дійсний тільки для
одного сеансу, а також називається динамічною автентифікацією.
4. Сертифікати

електронного

підпису.

Базується

на пристрої, де

користувачі проходять процедуру автентифікації за допомогою електронного
підпису.
110

5. Автентифікація пристрою. Якщо користувач має доступ через раніше
зареєстровані/використовувані пристрої та платформи через певне мобільне
застосування для служби, то деякі кроки автентифікації можливо уникнути.
Показники та критерії оцінки стійкості механізмів автентифікації. Система
автентифікації є першим ступенем в комплексній системі захисту інформації.
Традиційно системи автентифікації в комп‘ютерних системах базується на
паролях, хоча вони є досить вразливими. Як правило, не всі власники сервісів
та програмних додатків вимагають формальні вимоги, достатньо вказати,
наприклад, довжину паролю більше ніж 6-8 символів. Проте, метрики –
показники стійкості паролів – дозволяють сформувати чіткі вимоги, виходячи з
імовірності та часу їх зламу. Для того, щоб мати приблизне уявлення про час
життя паролів, які використовуються на сьогодні, було розроблено таблицю, з
використанням формули безпечного часу використання паролю, беручи до
уваги потужність суперкомп‘ютерів, різного набору символів з довжиною
парольного слова розміром у 6 символів. Найпотужніший суперкомп‘ютер
Fugaku зламує 6-ти символьний пароль, який містить український алфавіт,
цифри та спеціальні символи за 0.000003185136 секунди. Це означає, що для
зловмисника, який володіє такими обчислювальними можливостями, не складе
труднощів віднайти менш ніж за секунду не випадковий пароль.
Основні методи оцінки стійкості паролів. Існують три основні методи
оцінки:
- Метод перебору грубою силою – це метод перебору всіх можливих
варіантів парольної фрази.
- Метод перебору по словнику – це підбір пароля шляхом послідовної
підстановки варіантів з заздалегідь підготовленого списку.
- Метод перебору за допомогою радужних таблиць - метод порівняння з
попередньо обчисленими хешами.
Інструкція інструментального оцінювання стійкості парольних систем
автентифікації:
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1. Обираємо тип АРМ.
2. Визначаємо тип ОС.
3. Визначаємо рівень в моделі TCP/IP.
4. Обираємо ПЗ, яке потрібно просканувати на уразливість.
5. Обираємо метод оцінки стійкості.
6. Після вибору методу оцінювання, визначаємо інструменти оцінки
стійкості системи автентифікації, які потрібні для тестування стійкості
паролів.
7. Проводимо інструментальне тестування стійкості паролів.
8. Формуємо звіт з результатів оцінки стійкості систем автентифікації.
ВИСНОВОК. В ході дослідження та проведення аналізу способів оцінки
стійкості

парольних

систем

автентифікації,

які

на

разі

вважаються

найслабкішим методом автентифікації, проте, через його простоту він
користується популярністю і до сьогодні, виявлено, що більшість слабких
паролів зламуються менш ніж за секунду. Важливо оцінювати паролі та
ускладнювати їх за потреби, перед тим як захищати ним свої дані та облікові
записи. На сьогодні багато розробників програмного забезпечення створили
універсальні та вузькоспрямовані утиліти, що допоможуть користувачу оцінити
його пароль самостійно. Кожна з них має свої переваги для різних систем та їх
параметрів. Великою проблемою є необізнаність користувачів, про існування
методів оцінки їх паролів, як правильно та якісно оцінювати свою систему
автентифікації. Також, було розроблено методику для оперативної оцінки
стійкості систем автентифікації, з урахування всіх параметрів систем,
операційних систем та програмних додатків виявлення вразливостей з метою
оцінки стійкості схем автентифікації.
Література
1. Методи автентифікації eID у послугах електронного фінансування та
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2. OATH

Certification.

OATH

Authentication.

2019.

URL:https://openauthentication.org/oathcertification/.
3.

Windows

Authentication

Overview.

URL:https://docs.microsoft.com/en-

us/windows-server/security/windows-authentication/windows-authenticationoverview

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В КАНАДІ
Драганов І.В.
Національний Авіаційний Університет
м. Київ, Україна
Проблема інформаційної безпеки стає в сучасному світі однією з
найактуальніших. Видається можливим досить повно розкрити особливості
захисту цієї галузі на прикладі створення та реалізації урядової стратегії
забезпечення безпеки кіберсистем у Канаді.
Успіх

країни

в

кіберпросторі

вважається

одним

з

найбільших

національних активів, а його захист означає захист канадської кіберсистеми від
шкідливих зловживань та інших деструктивних дій, що є досить складним
завданням .
Стратегія кібербезпеки Канади є лише одним із елементів у серії
ініціатив, спрямованих на захист національних інтересів. Уряд створив
канадський кіберцентр реагування на інциденти, який здатний контролювати та
забезпечувати пом'якшення кіберзагроз, надавати консультації та координувати
національні заходи у відповідь будь-які загрози кібербезпеці.
Влада Канади вносить зміни до законодавства, модернізує повноваження
правоохоронних органів та забезпечує порядок, за якого технологічні інновації
не зможуть застосовуватися з метою ухилення від законодавчого контролю за
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діями злочинної спрямованості в мережі. Щоб гарантувати, що передові
досягнення Канади у сфері кіберпростору залишаються її стратегічним
активом, уряд вживає рішучих заходів, пов'язаних з прогнозуванням
виникнення та розвитку нових кіберзагроз.
Кібербезпека Канади заснована на стратегії створення більш безпечного
кіберпростору для всіх канадців і передбачає заходи щодо виявлення, упізнання
та захисту від нападів, що реалізуються кіберзлочинцями таємно, через складну
мережу заражених комп'ютерів.
Щороку збільшується кількість тих, хто прагне незаконно проникнути,
експлуатувати або порушити кіберсистему країни. Частіше всього жертви
страждають через крадіжку ідентифікаційних даних та зазіхань на особисте
майно. Тому уряд ввів поправки до Кримінального кодексу, щоб краще
захистити канадців від кібератак.
Уряд Канади вважає, що вирішення завдань щодо усунення подібних
ризиків потребує модернізації військової доктрини країни. У зв'язку з цим
НАТО прийняла низку документів, що стосуються політики кіберзахисту, а
Департамент національної оборони та канадських збройних сил вивчають
пропозиції про те, як попередити майбутні кібератаки.
Можливість використання терористами мережі Інтернет для кібер нападів
враховано в Стратегічній доктрині з метою планування операцій з протидії.
Інтернет допомагає терористам в їх діяльності: розширює можливості
пропаганди, вербування нових учасників та збору коштів.
Стратегія кібербезпеки Канади побудована на трьох основних принципах:
1) забезпечення довіри канадців державним інформаційним системам під
час роботи уряду з їхньою особистою та корпоративною інформацією, а також
при наданні електронних послуг громадянам. Уряд прагне захистити
канадський суверенітет і забезпечити кіберзахист національної безпеки та
економічних

інтересів.

Для

цього

створюються

необхідні

структури,

виділяються засоби та персонал для виконання зобов'язань щодо кібербезпеки;
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2) Партнерство для забезпечення захисту життєво важливих кіберсистем
поза державою. З цією метою в співпраці з урядами провінцій і територій, а
також приватним сектором влади Канади надають підтримку кіберініціативам і
вживають заходів щодо зміцнення найважливіших секторів інфраструктури.
Канадські

дослідники

працюють

над

прогнозуванням,

виявленням

та

оперативною ліквідацією кіберзагроз, вносять пропозиції щодо найбільш
раціонального використання кіберпростору в національних інтересах Канади;
3) міжнародне партнерство. Канада підтримує міжнародні зусилля з
розробки та реалізації глобального режиму управління кібербезпекою, який
підвищить безпеку країни в цілому.
Канада бере участь у створенні потенціалу кібербезпеки в менш
розвинених країнах спільно з зарубіжними партнерами, що допоможе запобігти
появі противників, що експлуатують слабкі ланки у глобальній системі
кіберзахисту.
Забезпечення інформаційної діяльності уряду є не просто питанням його
операційної ефективності – це питання національної безпеки, суверенітету та
захисту всього суспільства.
В рамках забезпечення громадської безпеки Канадський центр реагування
на кіберінциденти координує моніторинг та надання консультаційної допомоги
у пом'якшенні кіберзагроз та працює над створенням національних заходів,
спрямованих на вирішення будь-яких кіберінцидентів. Служба Громадської
безпеки Канади веде інформаційно-пропагандистську діяльність про потенційні
ризики, з якими громадяни можуть зіткнутися, і про дії, які вони можуть
зробити для захисту себе та своїх сімей у кіберпросторі.
Створення системи безпечного зв'язку Канади розширить можливості з
виявлення та виявлення загроз, забезпечить ефективність дій зовнішньої
розвідки та служб кібербезпеки. Підтримка повсякденної діяльності із захисту
від кіберзагроз запобіжить можливим провалам, які матимуть негативні
політичні та економічні наслідки та підриватимуть довіру громадян до уряду.
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Не дивлячись на всі вище зазначені вище методи, успіх уряду у
забезпеченні безпеки своїх інформаційних систем значною мірою залежить від
співробітників: численні інциденти показали, що навіть найсучасніші системи
безпеки можуть постраждати від людської помилки. У уряді, як і скрізь, люди
не завжди дотримуються головних правил кібербезпеки: не змінюють на
регулярній
основі своїх паролів, не стежать за антивірусним захистом комп'ютерів,
відвідують шкідливі сайти, помилково вважають, що незахищена система
електронної пошти досить безпечна.
Стратегія кібербезпеки Канади дозволяє захистити цілісність урядових
систем

та

національних

критичних

активів,

ефективно

боротися

з

кіберзлочинами та захищати канадців при щоденному використанні ними
кіберпростору.
Стратегія спонукає громадян, промисловість та всі рівні уряду коригувати
свої дії та застосовувати технології, необхідні для протистояння кіберзагрозам в
умовах, коли життя без Інтернету – складного та корисного методу комунікації
– стає неможливою. [1]

Література
1. Стратегія кібербезпеки. URL:
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/index-en.aspx
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РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У ПІДВИЩЕННІ
ІНФОРМОВАНОСТІ ПРО КІБЕРБЕЗПЕКУ
Оксимець Б.О.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Розвиток інформаційних технологій впливає на всі аспекти життя. Згідно
останнім дослідження Factum Group[1] кількість користувачів інтернету у
2021-му році зросла до 22.9 мільйонів людей, що становить 71% жителів
України. Цифра може здатися вражаючою, проте цифрова грамотність
населення є критично низькою.
Якщо ми поглянемо на ситуацію в нашій країні, то побачимо що
неминуче ми «виробляємо» все більше цифрових даних, проте не в змозі
адекватно їх «контролювати». Якщо ми візьмемо сектор освіти, то під час
дистанційної освіти зараз вимагають використання цифрових платформ для
підтримки навчального процесу. В бізнес-секторі більшість працівників
вимушені працювати з дому. Всі ці дії неможливі без використання цифрових
технологій, котрі вимагають певних компетенцій.
Згідно з останніми дослідженнями Міністерства цифрової трансформації
53% населення України не мають навіть базових навичок цифрової грамотності.
Саме тому впровадження програм з підвищення цифрової грамотності є однією
з ключових задач Міністерства цифрової трансформації. Розуміння концепції
персональних даних є основою для цифрової трансформації суспільства.
На сьогодні основною проблемою в підвищенні цифрової грамотності
суспільства є відсутність бажання населення самостійно підвищувати рівень
власних компетенцій та медіаграмотності, що призводить до різноманітних
проблем пов‘язаних з витоком даних або пов‘язаних з ними кіберзлочинами.
Подібне відбувається через недооцінення важливості «цифрових» активів. Зараз
ми можемо спостерігати, що все більше людей стикаються зі злочинами в
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«цифровому» просторі: DoS атаки, фішинг, віруси, спам-атаки та крадіжка
особистої інформації. Все це вимагає поступового підвищення обізнаності та
стійкості до кіберзлочинів. Основну роль в підвищенні цифрової грамотності
має взяти на себе держава, забезпечивши можливості підвищення власних
знань для вразливих груп.
Цифрова грамотність також є основною компетенцією для впровадження
подальших реформ та «цифровізації» документообігу. Це допоможе
зекономити зусилля на запобіганні корупції, кумівства, різноманітних змов та
формування належного управління системою. Важливим є розвиток цифрової
грамотності спираючись на міжнародний досвід, проте залишивши можливість
для адаптації до регіональних викликів.
Як ми можемо бачити з вищенаведеного, то цифрова грамотність відіграє
ключову роль в обізнаності про цифрову безпеку та може допомогти позбавити
від більшості проблем, з котрими стикається середньостатистичний
громадянин.
Література
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СЕКЦІЯ 8. ЗАКОНОДАВЧА Й НОРМАТИВНА ОСНОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРСТІЙКОСТІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
Іванов Д.А.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна
Останнім часом питання конфіденційної інформації викликає загострену
увагу, адже будь-яка інформація має цінність для її власника та потребує
захисту від нецільового використання та розголошення іншим особам.
Закон України «Про інформацію» визначає загальний підхід до роботи з
конфіденційною інформацією. Відповідно до ст. 20 цього Закону за порядком
доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з
обмеженим доступом. Тобто будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що
віднесена Законом до інформації з обмеженим доступом. Також ст. 21 визначає,
що до інформації з обмеженим доступом відносять конфіденційну, таємну та
службову інформацію.
Згідно з п. 2 ст. 21 Закону № 2657 конфіденційна інформація – це
інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ
та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця
інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Конфіденційна інформація зазвичай міститься у вигляді будь-яких документів –
традиційних паперових або електронних. Документи, що містять конфіденційну
інформацію, прийнято називати конфіденційними, а процес виготовлення таких
документів і організацію роботи з ними – конфіденційним діловодством. Усі ці
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джерела інформації можуть бути об‘єктами неправомірних посягань, а тому
підлягають відповідному захисту [1].
Згідно з абзацом другим ст. 1 цього Закону № 2657 під захистом
інформації

слід

розуміти

сукупність

правових,

адміністративних,

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження,
цілісність інформації та належний порядок доступу до неї. Тобто установою
має бути утворена система захисту конфіденційної інформації, яка б
унеможливила несанкціонований (незаконний) доступ до неї. Кожна установа, з
урахуванням особливостей її діяльності, а відповідно, складу конфіденційної
інформації, має розробити та затвердити переліки конкретних видів документів,
які містять таку інформацію, положення про конфіденційну інформацію,
інструкцію з роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію,
тощо [1].
Засади щодо захисту конфіденційної інформації визначаються також
Законом України «Про захист інформації в автоматизованих системах», іншими
нормативно-правовими актами, виданими у відповідності з цими законами.
Впровадження заходів із захисту інформації в конкретній АС не повинно
суттєво погіршувати основних її характеристик стосовно продуктивності,
надійності, сумісності, керованості, розширюваності, масштабованості тощо.
Для створення комплексної системи захисту державних інформаційних
ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої
встановлена законом, використовуються засоби криптографічного захисту
інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами
державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, та засоби
технічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за
результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації або
сертифікат відповідності, виданий органом з оцінки відповідності [2].
Захист конфіденційної інформації установи може забезпечуватися низкою
управлінських інструментів, основними з яких є:
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 установлення

правил

віднесення

інформації

до

конфіденційної;

розроблення та доведення до осіб, допущених до конфіденційної інформації,
відповідних інструкцій щодо дотримання режиму конфіденційності;
 обмеження доступу до носіїв інформації, які вміщують конфіденційну
інформацію; використання організаційних, технічних та інших засобів
збереження (захисту) конфіденційної інформації;
 здійснення

контролю

за

дотриманням

установленого

режиму

збереження (захисту) конфіденційної інформації.
Водночас захист конфіденційної інформації передбачає:
 визначення конфіденційної інформації, строків її захисту за категоріями;
систему допуску працівників установи, інших осіб до конфіденційної
інформації; обов‘язки осіб, допущених до конфіденційної інформації;
 визначення

порядку

роботи

з

паперовими

та

електронними

документами, що містять конфіденційну інформацію;
 забезпечення збереження документів і справ (архівів), що містять
конфіденційну інформацію;
 механізми організації та проведення контролю за забезпеченням
установленого порядку під час роботи з конфіденційною інформацією;
відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та втрату
документів, що містять конфіденційну інформацію [3].
Комплексність системи захисту досягається її формуванням із різних
елементів – правових, організаційних та програмно-технічних. Співвідношення
елементів та їх зміст забезпечують індивідуальність системи захисту
конфіденційної інформації установи і гарантують її неповторність та складність
подолання.
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