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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ 

 

Ахтьоров Владислав Юрійович 

студент групи БСДМ-51, ННІЗІ ДУТ, Київ, Україна 

 

 
На сьогоднішній день зростає кількість та комплексність загроз для веб-додатків. Щоб ефективно 

протидіяти цій проблемі потребується розробка сучасних підходів та методологій щодо захисту. Одним з 

ключових напрямків захисту веб-додатків виступає тестування. На зараз розроблено ряд методик та підходів 

щодо проведення тестування на різних етапах розробки та експлуатації веб-додатків, в тому числі спеціальні 

типи тестувань для мобільних платформ, які враховують особливості та потреби цього напрямку. 

Ключові слова: веб-додатки, тестування веб-додатків, DAST, SAST, IAST. 

 

Найпоширенішими загрозами для веб-додатків є SQL-ін’єкції, XSS, віддалене виконання 

команд, Path Traversal. Реалізація подібних загроз може призвести до порушення конфіденційності 

інформації, компрементації облікових записів, встановлення та виконання шкідливого коду, 

порушення бізнес-процесів в результаті чого можуть виникнути репутаційні та фінансові втрати.  

Реалізація атак можлива при використанні вразливостей веб-додатка. Знаючи вразливості та 

основні вектори атаки можна прийняти ефективні міри щодо захисту. Визначаючи корінь виникнення 

вразливостей на різних етапах розробки можна попередити найпоширеніші загрози. Розпізнавання 

впливу атаки також є ключем до управління ризиками, оскільки наслідки успішної атаки можна 

використовувати для оцінки загальної серйозності вразливості. Якщо під час перевірки безпеки 

виявлено проблеми, визначення їх серйозності дозволить ґ ефективно визначити пріоритети зусиль із 

усунення. Почніть з критичних проблем і працюйте над проблемами меншого впливу, щоб 

мінімізувати ризик для вашої компанії. Таким чином тестування веб-додатків стає одним з 

найважливіших елементів забезпечення рівня безпеки.  

Тестування безпеки додатків (англ. Application Security Testing(AST)) — це процес підвищення 

стійкості додатків до загроз безпеці шляхом виявлення слабких місць і вразливостей у вихідному коді. 

AST розпочався як ручний процес. Сьогодні через зростання модульності корпоративного 

програмного забезпечення, величезної кількості компонентів з відкритим кодом, а також великої 

кількості відомих вразливостей і векторів загроз, AST необхідно автоматизувати. Більшість 

організацій використовують комбінацію кількох інструментів безпеки додатків. 

Під час тестування веб-додатків перевіряються наступні аспекти веб-додатку [1]: 

- Конфігурація програми та сервера. Потенційні дефекти пов’язані з 

шифруванням/криптографічними конфігураціями, конфігураціями веб-сервера тощо ; 

- Перевірка введення та обробки помилок. Ін’єкція SQL, XSS та інші поширені 

вразливості є результатом поганої обробки введення та виводу. 

- Аутентифікація та керування сеансами. Уразливості, які потенційно можуть призвести 

до видавання себе за користувача ; 

- Авторизація. Тестування здатності програми захищати від вертикального та 

горизонтального підвищення привілеїв. 

- Бізнес-логіка. Це важливо для більшості програм, які забезпечують бізнес-

функціональність ; 

- Клієнтська логіка . 

Існує декілька основних видів тестування веб-додатків. Першим з них є SAST — Static 

Application Security Testing, статичний підхід тестування веб-додатків. Тестування типу SAST можна 

розглядати як тестування «білого ящика», коли тестувальник знає інформацію про систему або 

програмне забезпечення, що тестується, включаючи діаграму архітектури, має доступ до вихідного 

коду тощо. Інструменти SAST досліджують вихідний код (у стані спокою) виявляти та повідомляти 

про слабкі місця, які можуть призвести до вразливості безпеки. Аналізатори вихідного коду можуть 

працювати на нескомпільованому коді для перевірки таких дефектів, як числові помилки, перевірка 

введених даних, умови гонки, обхід шляху, покажчики та посилання тощо. Аналізатори двійкового та 

байтового коду роблять те ж саме для вбудованого та скомпільованого коду. Деякі інструменти 

працюють лише на вихідному коді, деякі лише на скомпільованому, а деякі на обох. 

Наступним типом є динамічне тестування безпеки додатків (DAST) Інструменти DAST 

використовують підхід до тестування «чорного ящика». Вони виконують код і перевіряють його під 
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час виконання, виявляючи проблеми, які можуть призвести до виникнення вразливостей в. Це може 

включати проблеми з рядками запитів, запитами та відповідями, використанням сценаріїв, витоком 

пам’яті, обробкою файлів cookie та сеансів, аутентифікацією, виконанням сторонніх компонентів, 

ін’єкцією даних та ін’єкцією DOM. Інструменти DAST можна використовувати для проведення 

великомасштабного сканування, що моделює велику кількість неочікуваних або шкідливих тестових 

випадків і звітує про відповідь програми [2]. 

Ще одним типом є інтерактивне тестування безпеки додатків (IAST) – це метод тестування 

безпеки програми, який перевіряє вашу програму на наявність уразливостей під час виконання, коли 

програма фактично використовується (або реальним користувачем, або автоматичним 

тестувальником). Деякі інструменти IAST навіть мають інтеграцію з IDE, що дозволяє виконувати 

аналіз безпеки під час розробки програми. Основним інструментом IAST є сенсорні модулі, програмні 

бібліотеки, включені в код програми. Ці сенсорні модулі відстежують поведінку програми під час 

виконання інтерактивних тестів. Якщо буде виявлено вразливість, буде надіслано сповіщення. 

Прикладами таких вразливостей можуть бути жорстке кодування ключів API у відкритому тексті, не 

очищення введених користувачами даних або використання з’єднань без шифрування SSL. 

Додатковим підходом до тестування веб-додатків можна виділити MAST — Mobile Application 

Security Scanning. Інструменти MAST поєднують статичний аналіз, динамічний аналіз для мобільними 

додатків. Вони можуть перевіряти такі вразливості безпеки, як і SAST, DAST або IAST, а також 

вирішувати проблеми, пов’язані з мобільними телефонами, як-от джейлбрейк, шкідливі мережі Wi-Fi 

та витік даних з мобільних пристроїв. 

Найновітнішим підходом щодо тестування веб-додатків виступає RASP — Runtime Application 

Self-Protection. Інструменти RASP розвинулися на основі SAST, DAST та IAST. Вони здатні 

аналізувати трафік програми та поведінку користувачів під час виконання, виявляти та запобігати 

кіберзагрозам. RASP на відміну від інших підходів концентрується на захисті  конкретної програми, а 

не надає загальне захисне рішення на рівні мережі чи кінцевої точки. Це більш цілеспрямоване 

розгортання дозволяє RASP відстежувати вхідні дані, вихідні дані та внутрішній стан програми, яку 

він захищає. Розгортаючи RASP, розробники можуть виявляти вразливості в своїх програмах. Крім 

того, рішення RASP може блокувати спроби використання наявних уразливостей у розгорнутих 

програмах. Зосереджений моніторинг RASP дозволяє виявляти широкий спектр загроз, включаючи 

атаки нульового дня. Оскільки RASP має уявлення про внутрішні елементи програми, він може 

виявити зміни поведінки, які могли бути викликані новою атакою. Це дозволяє йому реагувати навіть 

на атаки нульового дня залежно від того, як вони впливають на цільову програму. 

Таким чином розглянувши основні сучасні типи тестування веб-додатків можна зробити 

висновок, що для повноцінного захисту необхідно проводити тестування на різних етапах розробки та 

запровадження веб-додатку, а також захищати його в реальному часі. Використання різних підходів 

дозволить виявити більшу частину вразливостей, які могли бути використані для реалізації атак на веб-

додаток. 

 

Література 

1 Application Security Testing [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: 
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2 10 Types of Application Security Testing Tools [Електронний ресурс] – 2018. -Режим доступу до 

ресурсу: https://insights.sei.cmu.edu/blog/10-types-of-application-security-testing-tools-when-and-how-to-
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ 

Барсукова К.І. 

 

 
 Система управління інформаційними ризиками є фундаментом, на якому будується система управління 

інформаційною безпекою організації. Це найважливіша підсистема з усіх, що входять до складу системи 

управління інформаційною безпекою. 

Summary. The main task of information security is increasingly being addressed due to the improvement of the 

https://www.imperva.com/learn/application-security/application-security-testing/
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information management This is the most important subsystem of all that is part of the information security management 

system. 

Ключові слова: Система управління інформаційними ризиками, інформаційна безпека, інформаційні 

ризики, система управління інформаційною безпекою. 

 

Головна задача забезпечення безпеки інформації, все частіше вирішується внаслідок поліпшення 

процесу управління інформацією на базі реалізації різних підходів і методів, дотримання нормативних 

вимог і застосування організаційних заходів. 

Три необхідних складових системи управління інформаційними ризиками: 

- формалізовані взаємодіючі процеси;  

- стандарти, технології, внутрішній документообіг;  

- організаційна структура і кадри. 

Не може система управління інформаційними ризиками функціонувати і без чітко визначених і 

узгоджених з усіма учасниками процесу критеріїв оцінки та прийняття ризиків, області оцінки та 

інших елементів, що визначаються політикою управління ризиками. 

Розробка і впровадження системи управління інформаційними ризиками - процес досить 

трудомісткий, що вимагає високого професіоналізму і великого досвіду в управлінні ризиками.  

Отже, щоб забезпечити належний рівень інформаційної безпеки потрібно побудувати систему 

управління інформаційними ризиками, проводити її моніторинг та підтримку, що дозволить ефективно 

застосовувати поєднання всіх можливих засобів та методів. Для цього необхідно виконувати вимоги, 

що зазначені в стандартах для забезпечення інформаційної безпеки  та оцінка ризиків. 

 

 

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ХМАРНОЇ БАЗИ ДАНИХ ВІД ВТОРГНЕНЬ 

 

 Білобровець Ірина Валеріївна 

студентка групи БСДМ-51, ННІЗІ ДУТ, Київ, Україна 

 

 
З технічної точки зору хмарні технології – це такий спосіб організації технічних та програмних засобів, 

а також набір інструментів, за допомогою яких користувач отримає обчислювальні потужності, для 

виконання задач, що стоять перед ним. Інакше це технології обробки даних, в якій ресурси надаються 

користувачу як інтернет-сервіс. 

Ключові слова: хмарні технології, IDS, IPS, база даних, Advanced Threat Protection. 

 

Для забезпечення захисту від вторгнень, застосовуються такі механізми безпеки, як системи 

виявлення вторгнень (IDS) та системи запобігання вторгненням (IPS). Якщо перші тільки виявляють 

потенційну атаку без реакції на неї, то другі запобігають потенційним вторгненням. Системи 

виявлення вторгнень працюють або на рівні мережі, або на рівні хоста. Та забезпечують виявлення 

вторгнень за допомогою одного з двох, або навіть комбіновано двох методів, таких як пошук сигнатур 

або/та виявлення аномалій. Більш популярними та ефективними є системи виявлення засновані на 

методі аномалій, бо вони на відміну від сигнатурного методу можуть виявляти атаки не лише вже 

відомих атак, а і нових. Також для виявлення вторгнень важливими елементами є система сповіщень 

(для обробки сигналів від IDS), система контролю (для надання різних послуг іншим системам у хмарі) 

та система аудиту (для створення записів активності та обміну повідомленнями).  

Було розроблено власну систему захисту від вторгнень, що включає такі компоненти:  

• IDS аналізатор – компонент, що відповідає за аналіз подій у базі даних та ідентифікацію атак 

за допомогою виявлення на основі методу аномалій.  

• База поведінкових даних – компонент для зберігання інформації, що стосується поведінки у 

хмарній базі даних.  

• Система сповіщень – компонент, що відповідає за обробку вироблених сигналів IDS.  

• Система реакцій на вторгнення – компонент, що відповідає за блокування атак, а також 

відповідь системи на реалізовані атаки. 

• Система відновлення – компонент, що відповідає за відміну будь-яких змін, внесених 

шкідливими транзакціями в базу даних та відновлення бази даних безпосередньо перед виконанням 



7 
 

шкідливої транзакції.  

• Система контролю – компонент, що керує процесом, відповідає за взаємодію між 

компонентами та надає різні послуги іншим системам у хмарі.  

• Система аудиту – компонент, що створює записи про активність в хмарній базі даних в 

журналі.  

Для розробленої системи захисту було обрано Advanced Threat Protection в якості деяких 

компонентів розробленої системи захисту. Цей механізм вже містить в собі такі підсистеми як: IDS 

аналізатор, базу поведінкових даних та систему сповіщень. Було обрано саме цей механізм, оскільки 

він:  

• є універсальним для всіх баз даних організації;  

• вже містить такі компоненти як IDS аналізатор та систему сповіщень;  

• працює на рівні бази даних, відслідковуючи незвичні транзакції та поведінку в базі даних;  

• легко налаштовується;  

• працює на двох рівнях: бази даних та серверу;  

• захищає базу даних від таких популярних атак як SQL-ін’єкцій та brute force атак на рівні 

транзакцій.  

Advanced Threat Protection виявляє підозрілу активність в базі даних, що може вказувати на 

зловмисний доступ, порушення чи спробу експлуатації в базі даних. Він розроблений на основі 

алгоритмів машинного навчання, які шукають аномальну активність в базі даних над збереженими 

даними та нормальною поведінкою баз даних. Наприклад, оскільки SQL-ін’єкція є провідним вектором 

атаки для отримання несанкціонованого доступу до даних, вона визначається як аномальна поведінка.  

Структуру розробленої системи захисту можна побачити на Рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура розробленої системи захисту 

IDS є механізмом виявлення вторгнень, а отже не може попередити або зупинити реалізацію 

атаки, а лише слугує для фіксації її появи та використовується при розслідуванні інцидентів вже 

реалізованих атак. Що є, мабуть, недостатнім для захисту від атак. Навіть якщо система виявить 

потенційну атаку та повідомить по це власника даних, він може не встигнути щось зробити для захисту 

власних даних від цієї атаки і атака може бути успішно реалізована. Тому також є доцільним існування 

в системі захисту від вторгнень підсистеми реакцій на вторгнення, що реагує та запобігає виявленим 

загрозам, з метою забезпечення не тільки виявлення, а і реагування на потенційно можливі загрози.  

Запропоновані реакції системи на виявлені атаки можна побачити в Таблиці 1.  

 



8 
 

Таблиця 1 – Таблиця відповідності реакції системи на зафіксовані загрози. 

 

Зафіксована атака  Реакція системи  
 

Потенційне виконання SQL-ін'єкції. 

 

Динамічне пониження прав ролі користувача 

бази даних.  

Доступ з незвичайного місця розташування. 

 

Увімкнення обов’язкової аутентифікації 

через Azure Active Directory з використанням 

MFA.  

Доступ з потенційно шкідливої програми. 

 

Блокування даного підключення до бази 

даних.  

 

Підбір облікових даних SQL серверу (brute 

force атака).  

 

1. Блокування IP-адреси атакуючого за 

допомогою фаєрволу, при False Positive 

адміністратор бази даних може змінити це 

правило у налаштуваннях(при фіксуванні 

неуспішних спроб входу з однієї ip-адреси); 

2. Блокування облікового запису, якшо 

неуспішні спроби входу зафіксовані з різних 

ip-адрес. 

 

Література 

1 Advanced data security [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/advanced-data-security – 23.04.2020.  

2 Advanced Threat Protection for Azure SQL Database [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-threat-detection-overview – 

05.02.2020.  
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Букет Дар’я Анатоліївна 

студентка групи БСДМ-52, ННІЗІ ДУТ, Київ, Україна 

 

 
У роботі розглянуті питання фішингу: які його механізми, чому це популярний метод атаки, які 

мотиви рухають злочинцями, які з атак є найвідомішими. Проаналізовано різні методи визначення 

фішингових сайтів та виявлено один з найефективніших способів. Розглянуто та проаналізовано існуючі 

методи виявлення фішингу та вироблено загальні рекомендації для визначення фішингових атак та 

захисту від них. 

Щороку інтернет-користувачів стає все більше, а разом з цим зростає і кількість фішингових атак, від 

яких потерпають не лише звичайні люди, а й великі організації та компанії. Це обумовлює приріст нових та 

досконаліших способів виявлення та запобігання такого роду атакам. Тому, оскільки проблема фішингу є 

поширеним явищем, від якого потерпають як звичайні користувачі, так і великі підприємства, дослідження 

методів розпізнавання фішингових сайтів є досить актуальною темою та нагальною проблемою. 

Дослідити різні варіанти розпізнавання фішингових сайтів, визначити показники, які вказують на те, що 

сайт є фішинговим, зробити аналіз того, які методи виявлення фішингу є результативними та сформулювати 

основні заходи щодо захисту від фішингу. 

Фішинг - це реальна загроза інформаційній безпеці, що передбачає фальсифікацію певного веб-

сайту, і яка створюється з метою отримання обманним шляхом конфіденційної інформації  або даних 

фінансових рахунків. До прикладу, Anti-Phishing Working Group (APWG) розглядає фішинг як 

кримінальну систему, адже зловмисники можуть викрасти ідентифікатор для авторизації, номер 

платіжної карти, пароль від системи інтернет-банкінгу чи будь-які інші особисті дані, а як результат 

заволодіти грошовими коштами [1]. 

Поняття «фішингова атака» містить у собі три компоненти, такі як: середовище атаки, вектор 

атаки та технічні підходи [2]. Інтернет є те середовище, яке зазвичай використовується для фішингу, 

оскільки це відкриває перед злочинцем великі можливості для розгортання фішингової атаки.  Вектор 

означає місце для фішингової атаки, тобто вектором Інтернету є електронна пошта, веб-сайт та 
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соціальні мережі. Технічні підходи до фішингової атаки можна розділити на дві категорії: соціальна 

інженерія та фішингові атаки на основі шкідливого програмного забезпечення. Соціальна інженерія 

використовує емоцію користувача – страх втратити щось цінне, таким чином користувач відкриває 

особисту інформацію зловмиснику. У випадку фішингової атаки, що базується на шкідливому 

програмному забезпеченні, у ході атаки таємно встановлюються шкідливі програми, щоб надати 

злочинцю доступ до комп'ютера користувача [3]. 

Можна виділити наступні мотиви, якими керуються зловмисники, що чинять фішингові атаки 

[4]: матеріальна вигода: досягається шляхом викрадення особистих коштів з банківських рахунків чи 

змушення жертви перевести гроші самостійно, застосовуючи соціальну інженерію; популярність: 

деякі кіберзлочинці мають жагу до визнання, тому таким способом прославляють своє ім’я в певних 

колах. 

Для того, щоб детальніше осягнути масштаби та наслідки фішингових атак, нижче приведено 

відомі приклади цього виду шахрайства. 

Можливо, найвідомішою фішинговою атакою став випадок, коли в 2013 році було викрадено 110 

мільйонів записів кредитних карт і облікових даних, що належать клієнтам торгової мережі Target. 

Виною всьому виявився скомпрометований обліковий запис одного субпідрядника [5]. Тоді як у 2016 

році відбулась одна з найсерйозніших фішингових атак в історії, коли хакерам вдалося змусити голову 

кампанії Хілларі Клінтон Джона Подеста запропонувати свій пароль Gmail [6]. У 2017 році була 

зроблена масова фішингова атака на Google і Facebook, яка змусила бухгалтерські служби цих 

компаній перерахувати в цілому більше 100 мільйонів доларів на закордонні банківські рахунки 

хакерів [7].  

З появою коронавірусної інфекції Covid-19 світ почав змінюватись. Не залишились осторонь і 

зловмисники, що швидко підхопили тему загального занепокоєння з приводу коронавірусу і стали 

використовувати її для фішингових листів. За підрахунками експертів з Positive Technologies Expert 

Security Center (PT ESC), в I кварталі 2020 року близько 13% атак, в яких кіберзлочинці задіяли методи 

соціальної інженерії, були пов'язані з коронавірусом [8]. 

Хоч механізми фішингу і не надто складні, проте досі лишаються дієвими. Фішинг передбачає 

створення веб-сайтів та електронних листів, які розробляються так ретельно, щоб виглядати як 

справжні. Хоча фішинг, який здійснюється через електронну пошту, залишається найбільш широко 

вживаною фішинговою атакою, він також може реалізовуватися за допомогою телефонних дзвінків, 

текстових повідомлень або навіть через соціальні мережі. Також існує тип фішингу, який вузько 

націлений тільки на ураження бізнесу. Злочинець обманним шляхом змушує користувача 

(співробітника компанії, яка атакується) перейти за посиланням чи відкрити вкладення, і це дозволяє 

злочинцю створити щілину у безпеці системи. Після цього зловмисник може використовувати дану 

вразливість системи для викрадення будь-чого, починаючи від корпоративних облікових даних, 

записів співробітників, закінчуючи паролями, конфіденційною інформацією компанії та її 

фінансовими таємницями. 

У кожної фішингової атаки є життєвий цикл, який, в основному, складається з 4 фаз [9, ст. 97-

98]:  

1. Підготовка. Основним завданням етапу є пошук цілі для атаки, збір про неї детальної приватної 

інформації, спираючись на яку можна виявити слабкі місця в інфраструктурі. Вибудовується стратегія 

атаки, підбираються доступні інструменти, або відбувається їх самостійна розробка. 

2. Проникнення - активна фаза фішингової атаки, що проводиться для первинного інфікування 

заданої цілі і внутрішньої розвідки. Далі зловмисник через центр управління завантажується 

додатковий шкідливий код.  

3. Поширення - фаза закріплення всередині інфраструктури. Максимально поширюється 

контроль зловмисника, коригуються версії шкідливого коду через центри управління. 

4. Досягнення цілей - ключова фаза атаки, в залежності від обраної стратегії в ній може 

застосовуватися розкрадання або зміна конфіденційної інформації, маніпуляції з бізнес-процесами 

компанії і т.д. 

Тема фішингу є досить популярною та постійно потребує знаходження нових методів захисту від 

атак. Нижче розглянуто існуючі рішення та методи виявлення фішингових сайтів. 

Наприклад, автор дослідження Рамеш Готаму своїй роботі «An efficacious method for detecting 

phishing webpages through target domain identification» [10] використовував дані домену про посилання 
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для визначення фішингових сторінок. Це виявилось головною перевагою методу, так як ця важлива 

характеристика не враховувалася в інших анти-фішингових методах. 

У статті «Comparison of classification algorithms to detect phishing web pages using feature selection 

and extraction» [11],  автором якої є Раджендра Гупта, було обговорено протифішингові панелі 

інструментів і надано модель системи для протидії атакам, що заснована на алгоритмах класифікації 

аналізу даних. Дана система захисту базується на використанні інструмента Plug-in для веб-браузера.  

В роботі «Phishing detection based Associative Classification data mining» [12] автор             Н. 

Абдельхамід запропонував новий метод виявлення атак з використанням асоціативної класифікації як 

методу інтелектуального аналізу для класифікації даних. Використовуючи PHP-сценарій, він зібрав 

інформацію з 601 легальнього сайту і 752 фішингових. Для цього було використувано 16 ключових 

характеристик для розпізнавання атак. Також автором було розраховано частоту появи кожної з 16 

характеристик на фішингових сторінках. 

У своєму дослідженні для «International Journal of Engineering Research &Technology» [13] автор 

П. Тіварі  запропонував модель, яка може виявити, чи являється сайт фішинговим. Для цього 

застосовуються шість різних машинних алгоритмів класифікації даних: Logistic Regression, Naive 

Bayes, J48, Neural Network, IBK, SVM. 

При цьому не кожна людина спроможна розпізнати фішинг-атаку, адже злочинці вдало вміють 

використовувати методи соціальної інженерії. Проте для більшості фішингових листів характерний 

такий ряд ознак:  

• повідомлення має екстрений характер, що дозволяє впливати на емоції користувача; 

• повідомлення містить запит анкетних даних - це один з найнадійніших ознак фішингових 

листів; 

• повідомлення містить підроблені URL-адреси, що відрізняються від оригінального одним або 

декількома символами; 

• повідомлення містить зображення в тілі листа: зображення є гіперпосиланням на заборонений 

ресурс, це необхідно для обходу фільтрів «антиспаму»; 

• повідомлення містить вкладення, в ролі якого може виступати шкідливе програмне 

забезпечення.  

Щоб убезпечити себе від фішингу, необхідно також застосовувати наступні програмно-технічні 

міри захисту: 

Системи фільтрації спаму: аналіз IP-адреси сервера-відправника та аналіз вмісту листа (у тексті 

перевіряється наявність словосполучень, посилань, які часто застосовуються при фішингових 

методиках).  

Міжмережеві екрани. Брандмауер здійснює контроль і фільтрацію мережевого трафіку, який 

проходить через нього, з використанням ряду правил. 

Антивірусні рішення. 

IDS/IPS. Система виявлення вторгнень (IDS), як і система запобігання вторгнень (IРS), є 

програмним або програмно-апаратним засобом захисту інформації. 

UTM-системи. Система UTM є комплексним рішенням і містить: міжмережевий екран; фільтр 

URL; антивірусне рішення; спам-фільтри; IDS/IРS. 

Отже, проблема фішингу є дійсно важливою та потребує постійного пошуку нових рішень 

захисту, адже світ змінюється, і кіберзлочинці відповідно знаходять нові способи чинити атаки. Тому 

так як ймовірність того, що фішинг-атаки повністю припиняться, є мінімальною, то основна задача – 

вміти приймати запобіжні заходи. В ході роботи було розглянуто поняття «фішинг», його ознаки та 

механізми дії, були згадані найвідоміші фішингові атаки та проаналізовані існуючі методи виявлення 

фішингу. Також  вироблено загальні рекомендації для визначення фішингових атак та захисту від них. 

Тож основною метою подальшої роботи буде дослідження методів виявлення фішингових сайтів. 
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Визначена проблематика збору, обробки, зберігвння та захисту персональних даних користувачів 

інформаційних технологій  у комп’ютерних системах, а також зазначені рекомендації щодо важливості та 

ефективності переходу ІТ-бізнесу до європейського стандарту GDPR, задля забезпечення відповідальності 

компаній за роботу з   персональними даними. 

Ключові слова: інформаційна безпека, GDPR, конфіденційність, персональні дані. 

 

Інформаційна безпека — це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який 

забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави [1]. 

Таке формулювання поняття інформаційної безпеки подається з точки зору визначення стану 

інформації, в якому забезпечується збереження її основних властивостей і, насамперед, 

конфіденційності та приватності по відношенню до власника. А саме, користувачів інформаційних 

технологій та послуг, котрі залишають по собі персональні дані, чи надають дозвіл на їх збір, обробку 

і зберігання, при відвідуванні сайтів, використанні додатків. І з огляду, на таке стрімке впровадження 

та поширення інформаційних технологій у повсякденне життя, виникає гостра необхідність і сувора 

вимога у дотриманні регламенту щодо захисту персональних даних. Такий підхід створює нову базову 

основу та сучасні реалії функціонування IT-бізнесу на законодавчому та нормативному рівнях у 

забезпеченні кібербезпеки. 

На сьогодні GDPR [2] є Загальним регламентом по захисту персональних даних (далі - 

https://www.researchgate.net/publication/317550308_Identification_of_phishing_webpages_and_its_target_domains_by_analyzing_the_feign_relationship
https://www.researchgate.net/publication/317550308_Identification_of_phishing_webpages_and_its_target_domains_by_analyzing_the_feign_relationship
http://granthaalayah.com/Articles/Vol4Iss8/14_IJRG16_C08_99.pdf
https://www.ijert.org/
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Регламент), котрий надає рекомендації відповідності бізнесу та послуг у сфері інформаційних 

технологій щодо забезпечення відповідальності компаній за обробку персональних даних своїх 

співробітників, клієнтів та партнерів. Таким чином, персональні дані, до яких відноситься інформація 

про фізичну особу та її непрямі ознаки, що дозволяють ідентифікувати особистість, такі як: 

місцезнаходження та проживання, сімейний стан, освіта, фізіологічні, генетичні, економічні та 

культурні отожнення, та навіть ClientID і UserID [3], - підпадають під трактування та визначаються 

тією інформацією, яка має бути захищеною. Та в свою чергу, такі данні, повинні відповідати вимогам 

коректності, актуальності та збиратися лише в необхідному обсязі для досягнення цілей, щодо яких 

запитувались, і зберігатися у мінімально обмежений термін, так як будь-які дані не є одноково 

користними та необхідними. Адже ризики, до яких схильний власник даних зростають з кожним днем 

та стають все більш критично вразливою ланкою у забезпеченні інформаційної безпеки. Тож в 

недалекому майбутньому зазначений Регламент буде потребувати суворого виконання і дотримання 

визначених вимог, норм та правил при роботі з персональними даними. 

Деякі світові лідери: Google Inc., Hubspot Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Atlassian Inc., наразі 

вже переглядають заходи захисту та забезпечення цілісності і надійності зберігання інформації 

відповідно до GDPR [3]. А у щорічному звіті компанії Meta (раніше відомій як Facebook) зазаначається 

про можливий сценарій припинення роботи Instagram і Facebook в Європі, де Регламент забороняє 

зберігання даних європейців на американських серверах [4]. Таким чином Meta може втратити основну 

масу своїх користувачів, оскільки визначає обробку та передачу даних останніх між країнами та 

регіонами вирішальною для функціонування свого бізнесу [5].  

Отже, щоб не наразити компанії на банкрутство слід звернути увагу на GDPR та переглянути 

відношення до персональних даних та забезпечити базові механізми відповідності Регламенту: 

- визначати та зазначати типи оброблюваної персональної інформації у політиках 

приватності користувачів програмних засобів та інформаційних послуг (інформування про правила 

обробки та збереження персональних даних); 

- забезпечувати необхідний та достатній рівень безпеки даних (шифрування, 

відслідковування, обмеження доступу); 

- мінімізувати збір персональної інформації до необхідного рівня для забезпечення роботи 

продукту; 

- зберігати інформацію лише у моменти використання продукту чи послуги та видаляти 

після припинення. 

В Україні закони близькі до Регламенту, та не є чітко визначеними у регулюванні щодо їх 

дотримання та проведенні робіт із сертифікації, тому перехід до єдиного Регламенту вже зараз, 

дозволить в майбутньому уникнути стресових ситуацій у функціонуванні бізнесу при різкому 

посиленні вимог до захисту персональних даних. 
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Сьогодні ні для кого не секрет, що інформація відіграє чи не найважливішу роль в житті людей, вона 

стала невід'ємною частиною нашого життя. Інформація стала у ХХІ столітті регулятором усіх суспільних, 

політичних, економічних та соціальних відносин. Процес інформатизації на даному етапі розвивається 

настільки стрімко, що веде до створення єдиного інформаційного простору. Це, звичайно, відіграє позитивну 

роль для людства, адже швидкий обмін економічною, політичною, технічною та ін. інформацією дозволяє 

людству швидко розвиватися. Однак, створення інформаційного суспільства може привести до виникнення 

багатьох інформаційних катастроф, руйнування духовності суспільства і приведення до великомасштабних 

технічних катастроф. 

 

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна війна, інформаційне суспільство, інформаційні 

ресурси, загроза, протидія. 

 

Термін «інформаційна війна» став привичним як у засобах масової інформації, так і в  

політичній лексиці.  Часто  даний  термін  трактується  як  «злив  компромату», якому значною мірою 

сприяє засіб масової комунікації -Інтернет. Саме через Інтернет безконтрольно  поширюються  

компрометуючі  матеріали,  «вкидається»  у  суспільство потрібна  й  своєчасна  інформація,  яку  

друковані  і  електронні  ЗМІ  розповсюджують,  уже посилаючись на джерела в Інтернеті. 

Інформаційний  простір  завжди  впливав  на  психічний  стан  людей, стереотипи їхньої 

поведінки в суспільстві й особистому житті, на їхні морально-етичні норми, духовні цінності. Цей 

вплив став особливо значущим наприкінці XX сторіччя, коли  були значно активізовані інформаційно-

комунікаційні  процеси  в  суспільстві  завдяки розвитку Інтернету.  Як  наслідок,  значно  збільшилася  

ефективність  маніпуляцій  в інформаційних  технологіях,  які  перетворилися  в  одне  з  основних  

джерел  загроз інформаційно-психологічній  безпеці  особистості,  окремих  соціальних  груп  і 

суспільства  в  цілому.  Інформаційно-психологічна  безпека  характеризує  стан захищеності  психіки  

людини  від  деструктивного  інформаційного  впливу  та  є складовою інформаційної безпеки. 

Методи ведення інформаційної війни 

Інформаційну війну називають холодною, тому що вона призводить до бажаних результатів без 

застосування зброї. До методів інформаційної війни можна віднести: 

 Участь авторитетів. Авторитетні та відомі люди підтримують необхідні дії, людей або гасла; 

 Точні твердження. Бажані заклики подаються як стовідсотково вірні, начебто це істина, що 
не потребує доказів; 

 Переможна сторона. Суспільству пропонують вибрати рішення, яке подається як найкраще, 
начебто тільки так можна виграти; 

 Примус. Точна вказівка до дії. Гасла, що закликають «Виходь!», «Зроби!»; 

 Маніпулювання думкою через звернення до емоцій; 

Як державі захиститися в умовах інформаційної війни? 

1) Узгодження 

Потрібно узгоджувати повідомлення та позиції державних відомств та налагодити 

централізований моніторинг інформаційного простору. Це потрібно для того, щоб адекватно та вчасно 

реагувати на інформаційні загрози. 

2) Дружні стосунки з іноземними журналістами 

Це допоможе формувати в їхніх країнах позитивне ставлення до країни та налагоджувати 

міжнародні комунікації на державному рівні. 

3) Медіаграмотність 

Це зона відповідальності кожного громадянина за ту інформацію, яку він допускає в особистий 

інформаційний простір. Важливо навчитись не реагувати на неперевірену інформацію, на фейки, на 

емоційні заклики, гучні сенсації. 

4) Відповідальність ЗМІ 

mailto:vadimofua@gmail.com
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Журналісти мають усвідомлювати, яку інформацію вони поширюють, як вона впливає на 

аудиторію і до яких наслідків може призвести. 

5) Захист від кібератак 

Беручи до уваги руйнівний потенціал кібератак слід приділяти увагу кіберзахисту у співпраці з 

НАТО та ЄС, і використовувати їхній досвід та технологічні досягнення в області захисту інформації. 

6) Дія на випередження 

Прес-службам державних органів у кризових ситуаціях варто давати коментарі та роз’яснення 

рішень на випередження, щоб уникнути інтерпретацій чи домислів у публічних дискусіях. Правдива 

інформація, подана з затримкою на кілька годин, може охопити менше людей, ніж фейкова новина, 

подана швидко. 

7) Чіткий план для прес-служб 

Державним органам варто створити чіткий план дій для представників прес-служб під час 

суспільно резонансних подій (інцидентів). А також продумати систему заохочень і покарань (до 

відсторонення від посади) для тих працівників, які недобросовісно виконують свою роботу. 

8) Роз’яснення державної інформаційної політики 

Працівники держорганів повинні оприлюднювати суспільно значущу інформацію (якщо вона 

не є секретною). Вони мають якомога детальніше роз’яснювати державну інформаційну політику. 

Особливо це стосується політики щодо тимчасово окупованих територій. 

9) Оціночні судження 

Представникам держорганів не рекомендується вживати оцінних суджень та емоційно 

забарвлених термінів в офіційних інформаційних повідомленнях. А також до рішення суду називати 

підозрюваних «злочинцями», «шахраями», «вбивцями», тощо. 

10) Державні органи у соцмережах 

Державним органам варто ухвалити правила використання офіційних сторінок у соціальних 

мережах для уникнення непорозумінь та створення фейкових профілів. 
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 Розглядаються процеси захисту та обміну інформації між пристроями систем Інтернету речей 

та мережею Інтернет, а також основних методів та засобів передачі інформації та їх подальше 

удосконалення та стандартизація з точки зору безпеки, зроблено дослідження корпорації HP, метою якого 

було не виявити якісь конкретні небезпечні інтернет-пристрої і викрити їх виробників, але позначити 

проблему ІБ-ризиків в світі IoT в цілому. Проведено аналіз та оцінку ризиків при використанні систем 

інтернету речей. Дані системи знаходяться на тісному стику інженерії програмного забезпечення та 

комп’ютерної інженерії. 

 

Науковою задачею даних досліджень є забезпечення безпечного обміну інформацією між 

пристроями систем Інтернету речей та мережею Інтернет. Задача є актуальною, оскільки  зараз 

аналітики оцінюють число активних IoT-пристроїв у 27 мільярд, то через чотири роки їх кількість 

перевищить 50 мільярдів. У зв’язку з розвитком IoT-технологій висловлюють занепокоєння фахівці у 

сфері інформаційної безпеки. На їхню думку, величезна кількість погано захищених інтернет-

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/20/4399050/
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девайсів дає нові можливості кіберзлочинцям, яким уже вдалося зламати ряд IoT-систем [1].  

Метою роботи є аналіз існуючих методів та засобів передачі інформації у системах Інтернету 

речей та їх подальше удосконалення та стандартизація з точки зору безпеки. Аналіз безпеки в IoT є 

важливим, так як кінцеві суб’єкти мають довіряти технології. Унікальність полягає в тому, що 

повинні відбуватися автентифікація, авторизація кінцевого обладнання, зберігання та обробка 

інформації, в тому числі і конфіденційної та критично важливою. 

Недавнє дослідження  корпорації HP, метою якого було не виявити якісь конкретні небезпечні 
інтернет-пристрої і викрити їх виробників, але позначити проблему ІБ-ризиків в світі IoT в цілому, 

звертають увагу на проблеми як з боку власників пристроїв, так і на проблеми, над усуненням яких 

повинні працювати розробники. Так, на самому початку експлуатації користувачеві обов’язково 

потрібно замінити фабричний пароль, встановлений за замовчуванням, на свій особистий, оскільки 

фабричні паролі однакові на всіх пристроях і не відрізняються стійкістю. Оскільки не всі прилади 

мають вбудовані засоби ІБ-захисту, власникам також слід подбати про встановлення зовнішнього 

захисту, призначеного для домашнього використання, щоб інтернет-пристрої не стали відкритими 

шлюзами в домашню мережу або прямими інструментами заподіяння шкоди. яка надходить до них 

поза волею власника [2, с.50]. 

У ході проведеного дослідження також виявлено, що приблизно в 70% проаналізованих 
пристроїв не шифрується бездротовий трафік. Веб-інтрефейс 60% пристроїв експерти HP вважають 

небезпечним через недосконалу організацію доступу і високий ризик міжсайтового скриптингу. У 

більшості пристроїв передбачені паролі недостатньої стійкості [3, с.149]. Приблизно 90% пристроїв 

збирають ту чи іншу персональну інформацію про власника без його відома. Всього ж фахівці HP 

нарахували близько 25 різних вразливостей у кожному з досліджених пристроїв і їх мобільних та 

хмарних компонентах. 

Були виділені такі слабкі місця IoT:  

  перехід на IPv6;  

 використовуючи слабкість одного гаджета, хакеру легко потрапити в усю мережу;  

 стандартизація архітектури і протоколів, сертифікація пристроїв;   

 інформаційна безпека;  

 стандартні облікові записи від виробника, слабка аутентифікація;  

 відсутність підтримки з боку виробника для усунення вразливостей; 

 використання незахищених мобільних технологій; 
Проведено аналіз та оцінку ризиків при використанні систем інтернету речей. Дані системи 

знаходяться на тісному стику інженерії програмного забезпечення та комп’ютерної інженерії. Тому 

для подібних досліджень необхідним є як вивчення принципів роботи IoT-пристроїв, так і способів 

мережевого обміну даними. Оскільки такі системи мають застосування у всіх сферах життя, безпека 

обміну даними має бути одним із найголовніших аспектів даної галузі. 
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До цього часу було проведено чимало наукових досліджень щодо виробництва інноваційних технологій, 

широкого застосування в освіті та досягнення плідних результатів. Крім того, використовуються сучасні 

педагогічні технології у викладанні предметів усіх сфер освіти, готуються навчально-методичні посібники. 

Дистанційне навчання - це можливість навчання в індивідуальному режимі, незалежно від часу і 

місця, можливість навчання протягом усього життя. У всіх країнах світу зростає кількість студентів, які 

навчаються дистанційно, збільшується кількість університетів, які використовують ці технології в 

навчальному процесі; створено велику кількість міжнародних навчальних закладів і т. д. Сучасна освіта - це 

інтеграція змісту і технології навчання. 

 

Серед технологічних засобів дистанційного навчання виділяють три основні групи: кейс-

технології, TV-технології та мережеві технології. 

При кейс-технології навчальні матеріали комплектуються в спеціальному комплекті (кейсах). 

Цей набір надсилається студенту для самостійного вивчення з періодичним зверненням до керівників 

факультету у створених для цих цілей Навчальних центрах. Зокрема, до цієї групи відноситься 

традиційна технологія дистанційного навчання. Вважається, що за достатньої мотивації студент 

здатний самостійно засвоїти і значний обсяг матеріалу з широкого кола дисциплін. ТБ-технологія, як 

випливає з її назви, заснована на використанні телелекцій. 

До мережевим технологіям відносять Інтернет-технології і технології клієнт-сервер у 

локальних мережах. Як Інтернет-технології використовуються для надання Інтернету для навчання 

студентам навчально-методичними матеріалами, а також для взаємодії викладачів і студентів. 

Інтернет - це зручне і доступне джерело різноманітної інформації. Це відкриває нові 

горизонти в інформаційному забезпеченні науки, забезпечуючи доступ до інформації в електронному 

вигляді, створюючи принципово нові ресурси, форми організації та спрямування науково-

дослідницької та навчальної діяльності. Проте необмежена кількість різноманітних за формою та 

змістом загальнодоступних мережевих ресурсів, які не завжди відповідають вимогам як студентів, 

так і викладачів. Виявляється, що в Інтернеті не вистачає якісних, добре структурованих і доступних 

ресурсів. Це питання стає все більш важливим у самостійному пошуку наукової та навчальної 

інформації. 

У той же час технологія дистанційного онлайн-навчання має ряд істотних переваг перед 

іншими. Це дозволяє навчатися за індивідуальним графіком, постійно контактуючи з викладачем, 

іншими студентами та адміністрацією навчального центру. Підключення «багато до багатьох» є 

принциповою відмінністю Інтернет-технологій від інших технологій дистанційного навчання, що 

створює ефект «присутності» і породжується явищем під назвою «віртуальний університет». 

Інтернет — майже ідеальний технічний інструмент для дистанційного навчання. Він може 

доставити студентам будь-який навчальний матеріал (підручник, відеолекції чи демонстрації 

експерименту) і навіть перевірити. Будь-яке навчання вимагає певної організаційної та інформаційної 

підтримки. Повинен мати такі складові: навчальний центр (школа) - організаційна структура 

дистанційної освіти; інформаційні ресурси - навчальні курси, довідкові, методичні та інші матеріали; 

засоби забезпечення технологій дистанційного навчання - організаційні, технічні та інші програмні 

засоби; вчителі, учні. 

Основні функції, які необхідно виконати для організації та забезпечення належного 

функціонування системи дистанційної освіти: підтримка навчальних курсів; доставка навчального 

матеріалу учням; супровід довідкових матеріалів (бібліотека); консультування; контроль знань; 

організація спілкування студентів (колективне навчання). 

Тому для дистанційного курсу необхідні чотири складові, які забезпечують навчальний 

процес: інформаційні ресурси; Засоби комунікації; тестування системи; системне адміністрування. 

Забезпечити засіб комунікації як процес взаємодії з навчальним центром студента (зокрема, з 

викладачем) та з іншими учнями, що важливо. 

Найважливіший компонент дистанційного курсу - Інформаційні ресурси, на якому 

приділяється значна частина. Сьогодні матеріали, за якими складаються електронні навчальні курси, 

мають мультимедійний характер - текст, зображення, відео, комп'ютерна анімація, музика та голос. 

Тому одним із найважливіших завдань є організація різнорідної (мультимедійної) інформації у 

вигляді єдиної інформаційної системи, яка є навчальним курсом. 

Використання як інструменту Інтернету та інших систем передачі даних «зближує» викладача 
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та студентів, що знаходяться далеко один від одного, ближче до традиційної дистанційної освіти, у 

безпосередньому спілкуванні зі студентом-викладачем, викладачем з аудиторією, груповими 

семінарами, перевірений століттями. Тому дистанційне навчання часто називають формою навчання 

ХХІ століття. 
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На сьогоднішній день бездротові мережі увішли в наше повсякденне життя і стали його невід’ємною 

частиною. Разом з поширенням цієї технології підвищується і кількість випадків атак з використанням 

уразливостей та проблем безпроводових мереж. При користуванні безпроводовими мережами важливо 

використовувати лише надійні точки доступу Wi-Fi. При використанні, безпроводових технологій доступу 

важливий захист як клієнта так і адмінітратору надати необхідні механізми захисту точок доступу. 

Особлива увагу приділимо атакам типу Evil Twin та Сторонній точці доступу. 

Ключові слова: Evil Twin, бездротові мережі, rogue access point. 

 

На сьогоднішній день проблематика захисту безпроводових мереж стоїть гостро як ніколи. 

Нові технології впроваджуються поряд із застарілими рішеннями. При високому темпі впровадженні 

технологій багато компаній нехтують безпекою своїх точок доступу ставлячи під удар всю 

корпоративну мережу та дані своїх клієнтів. В цій роботі буде наведено короткий список основних 

загроз та осовні рекомендації їх протидії. 

До основних видів атак входить: 

1) Evil Twin 

2) DoS 

3) Злам Шифрування 

4) Обхід механізмів захисту мережі 

5) Стороння точка доступу 

6) Розвідка 

1. Evil Twin 

Атака Evil twin отримала свою назву від здатності імітувати законні мережі Wi-Fi до такої 

міри, що їх неможливо відрізнити одна від одної. Цей тип нападу особливо небезпечний, оскільки його 

майже неможливо ідентифікувати. На рисунку 1.1 можна побачити схему проходження атаки[1]. Атака 

Evil twin працює, змушуючи жертв думати, що вони підключаються до надійної загальнодоступної 

мережі Wi-Fi. 

У разі успіху атаки, зловмисник отримує довготривалий доступ до інформації клієнтів та 

працівників компанії, що використовують його точку доступу. Крадучи інформацію, паролі, та 

особисті данні зловмисник отримує надійний плацдарм для продовження та розгортання атаки на всю 

корпоративну систему. Ставлячи під удар усі аспекти роботи компанії[1]. 

Рекомендації протидії Evil Twin 

Методи захисту від атаки зі сторони користувача: 

1) Використовувати лише надійні, захищені точки доступу. 

2) Використовувати VPN клієнти особливо при доступу до корпоративних систем. 

Методи захисту від атаки зі сторони компанії[1]: 

1) За можливості використовувати лише захищені паролем та шифруванням точки доступу. 

2) Впровадити обов’язковий VPN для працівників що працюють віддалено. 

3) Контратака проти атака Evil Twin Wi-Fi 

2. DoS 

Атака «відмова в обслуговуванні» (DoS-атака) — це кібератака, під час якої зловмисник 
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намагається зробити машину або мережевий ресурс недоступними для передбачуваних користувачів, 

тимчасово або на невизначений термін порушуючи послуги хоста, підключеного до мережі. Відмова в 

обслуговуванні зазвичай досягається шляхом заповнення цільової машини або ресурсу зайвими 

запитами, намагаючись перевантажити системи та запобігти виконанню деяких або всіх нормальних 

запитів. 

У бездротових мережах такий тип атаки на них дозволяє зловмиснику обмежити доступ до 

мережі звичайним користувачам та використовувати це в своїх цілях. 

Для протидії даному типу атаки рекомендуються використовувати балансувальники 

навантаження, фаєрволи, налаштувати монітори трафіку, встановити та налаштувати парольний 

захист. 

3. Злам шифрування 

Це тип атаки головна ціль якої отримати доступ до зашифрованих даних, які передаються по 

мережі. Хакер використовує комплекс методів для доступу до ключів шифрування починаючи від 

Brute Force, закінчуючи соціальною інженерією. Отримавши ключі шифрування зловмисник отримує 

доступ до зашифрованих повідомлень. 

Захист від такого виду атак полягає в посиленні ключів шифрування, виборі надійного 

алкгоритму шифрування з використанням надійних ключових слів у симетричних алгоритмах 

шифрування та надійних паролів для асимтричних алгоритмів. Також не менш важливим є захист 

кінцевих пристроїів, адже на них знаходяться ключі шифрування. 

4.  Обхід механізмів захисту 

Являється типом атаки при якому один з працівників навмисно або ненавмисно під’єднується 

до мережі інтернет, або ресурсів компанії в обхід механізмів безпеки компанії. При цьому створюється 

незахищене з’єднання яким може скористатися зловмисник для досягнення власних цілей та інтересів.  

Для протидії такій загрозі  рекомендується навчання персоналу, налаштування облікових 

записів користувачів та посилення контролю за діяльністю користувачів. 

5. Стороння точка доступу (Rogue access point) 

Стороння точка доступу – це точка бездротового доступу, яка була встановлена в захищеній 

мережі без явного дозволу адміністратора локальної мережі[2], незалежно від того, чи була вона 

додана добросовісним співробітником або зловмисником.  

Якщо зловмисник встановлює точку доступу, він може запускати різні типи сканерів 

уразливостей, і замість того, щоб фізично перебувати всередині організації, вони можуть атакувати 

віддалено — можливо, із зони прийому, сусідньої будівлі, автостоянки або з високим коефіцієнтом 

посилення. антени навіть на відстані кількох кілометрів. 

Щоб запобігти встановленню несанкціонованих точок доступу, організації можуть 

встановлювати бездротові системи запобігання вторгненню для моніторингу радіочастот на предмет 

несанкціонованих точок доступу. У радіопросторі території типового підприємства наявна велика 

кількість бездротових точок доступу. Сюди входять керовані точки доступу в захищеній мережі, а 

також точки доступу по сусідству. Система запобігання бездротовим вторгненням полегшує роботу по 

безперервному аудиту цих точок доступу, щоб дізнатися, чи є серед них неправомірні точки 

доступу[2].  

6. Розвідка 

Розвідка це тип атаки, яку зловмисник використовує для збору всієї можливої інформації про 

ціль перед запуском фактичної атаки. Зловмисник використовує розвідувальну атаку як інструмент 

підготовки до фактичної атаки.  

Протистояти розвідці допомагають SIEM, IPS та IDS системи. Системи моніторингу які 

вбудовані до цих засобів допомагають виявляти несанкціоновані дії, та звітують адміністратору про 

них[2]. 

Захист безпроводових точок доступу з кожним роком буде ставати все гострішою проблемою 

в корпоративній сфері. Це буде наслідком широкого введення безпроводових технологій в наш 

простір. Таким чином розглянувши основні атаки на безпровідну мережу ми розглянули проблематику 

захисту точок доступу, клієнтів та корпоративної мережі вцілому.  
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Кібербезпека – це тема, яка в наш час займає досить важливе питання. У даній статті розглядається 

проблема корпоративних інформаційних систем.  

На сьогоднішній день інформація має найбільшу цінність в компаніях, але на жаль багато з керівників 

не розуміють цього. Також, є велика кількість способів створити захист для інформаційної системи. 

Потрібно створити «золоту середину», так як мала або велика кількість компонентів захисту негативно 

вплинуть на підприємство. 

Ключові слова: кібербезпека, інформація, системи захисту. 

 

В наш час компаніям доводиться стикатися з різними ризиками інформаційної безпеки. 

Терористичні атаки, пожежі, повені, землетруси та інші катастрофи можуть зруйнувати інформаційні 

системи. Тому організаціям дуже важливо докладати зусиль для забезпечення своєї здатності надійно 

захищати свої інформаційні активи та ІТ-інфраструктуру. Впровадження контролю безпеки має 

вирішальне значення для організацій, щоб забезпечити безперервність їх діяльності, а також 

моніторинг та оцінку їх ефективності. 

В наш час існують безліч способів захистити інформацію, кожна компанія вибирає засоби 

безпеки відповідно до своїх потреб бізнесу та відповідних вимог безпеки. Ця вимога безпеки повинна 

бути чітко визначена в політиці захисту інформації, а політика безпеки визначатиме набір елементів 

управління, які забезпечуватимуть необхідний захист [1, с.292]. 

Існують декілька найбільш популярних проблем кібербезпеки корпоративних інформаційних систем з 

якими стикаються більшість компаній, а саме [2]: 

1.  Безпека даних. Частіше всього невеликі компанії піддаються більшому ризику, оскільки 
багато з них навіть не мають політики безпеки. Але кожна компанія ризикує бути зламаною. 

Моніторинг мережі - це одне з вирішення цього питання, до якого звертаються багато експертів і малі 

та середні підприємства, що мають обмеження в грошовій формі, щоб захистити себе від 

кіберзлочинців. 

2.  Проблеми резервного копіювання даних. Резервне копіювання даних – це те, що повинне 

бути в кожній організації. Нажаль в багатьох малих і середніх підприємствах цього не роблять. У 

поєднанні з проблемою номер один, безпека, хороший план резервного копіювання даних є останньою 

лінією захисту від успішної атаки. Якщо шкідливе програмне забезпечення заблокує інформаційні 

системи та запропонує викуп, ви можете проігнорувати викуп і використовувати свої резервні копії 

для перезавантаження системи. Залежно від частоти резервного копіювання ви можете втратити деякі 

дані, але це набагато краще, ніж втратити всі дані або виплату викупу (немає жодної гарантії, що хоча 

б якісь данні вдасться повернути). 

3.  Хмара. Компанії витрачають великі суми грошей на розробку та встановлення програмного 

забезпечення для покращення своєї діяльності. Хмарні обчислення дозволяють вашому бізнесу 

отримувати доступ до програмного забезпечення в Інтернеті як послуги. Хмарні обчислення також є 

безпечним способом зберігання та обміну даними. Але нажаль багато підприємств не використовують 

дану технологію. 

https://www.thecybersploit.com/2019/12/Hacking-WPA2-Wi-Fi-password-using-Evil-Twin-Attack.html
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4.  Проблеми з обладнанням та програмним забезпеченням. Багато підприємств стикаються з 

проблемами пов’язаними з терміном служби технологій, які вони використовують. Поширеною 

помилкою, яка часто допускається, є припущення, що термін служби ПК становить чотири-шість 

років. 

5.  Незаконне програмне забезпечення. За оцінками Business Software Alliance, 22 відсотки 

всього програмного забезпечення Північної Америки є неліцензійним. Багато організацій не 

усвідомлюють, що вони використовують незаконне або неліцензійне програмне забезпечення, і це 

може призвести до жахливих наслідків. 

Основне, це те, що більшість компаній не хочуть витрачати велику суму на захист інформаційної 

системи. Деякі думають, що інформацію не зможуть викрасти так як одного брандмауера вистачить 

для захисту. Іноді буває, що цінність інформації менше чим потрібно витратити. 
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Технічний захист інформації - це діяльність, спрямована на забезпечення некриптографічними 

методами безпеки інформації (даних), що підлягає захисту відповідно до чинного законодавства, із 

застосуванням технічних, програмних і програмно-технічних засобів. Такого роду захист спрямований на 

збереження технологічних даних, ноу-хау, інформації з патентів, власних напрацювань або придбаних методик, 

ліцензій. Також методами і засобами технічного захисту забезпечується інформаційна безпека відомостей 

про фінансові операції організації, кредитах, контрагентів, персональних даних співробітників, керівництва, 

клієнтів і постачальників. 

Ключові слова: захист, інформація, безпека, конфіденційність, шифрування. 

 

Для створення ефективної системи захисту конфіденційної інформації необхідно діяти продумано 

і послідовно. Процес складається з декількох етапів: 

 Всебічний аналіз наявних інформаційних ресурсів. 

 Вибір концепції інформаційної безпеки, що відповідає специфіці й особливостям 
використовуваних даних. 

 Впровадження засобів захисту. 

 Розробка організаційних заходів захисту даних, що відповідають специфіці компанії. 

Всі вжиті заходи повинні відповідати чинним законодавчим нормам, інакше виникнуть конфлікти 

правового характеру. В цьому відношенні співробітникам ІБ-служби необхідно постійно звірятися з 

нормами, вимогами та законами, щоб не допустити порушень і не втягнути підприємство в судові 

процеси. Правова основа повинна бути базою, на якій будується вся система захисту інформації на 

підприємстві. 

Важливим етапом є вивчення ризиків і визначення джерел небезпеки. Від цього залежить ефективність 

системи захисту інформації. Якщо всі можливі загрози правильно визначені, небезпека витоку даних 

знижується до мінімальних значень. Необхідно виконати наступні дії [1]: 

https://www.coordinated.com/blog/5-common-it-problems
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 скласти перелік усіх пристроїв, що містять конфіденційну інформацію. Крім цього, врахувати 
всі діючі та резервні канали зв'язку, як провідні, так і мережеві; 

 визначити найбільш відповідальні ділянки, розмежувати доступ в приміщеннях, встановити 

систему контролю за переміщенням співробітників і сторонніх осіб; 

 використовуючи результати аналізу, розрахувати величину збитку, визначити наслідки 
несанкціонованого доступу і шахрайського використання інформації; 

 скласти перелік документів і інформаційних масивів, що підлягають першочергового захисту. 
Встановити рівень допуску і скласти списки довірених користувачів; 

 створити службу інформаційної безпеки, яка є окремим підрозділом і, крім фахівців з безпеки, 
включає системних адміністраторів і програмістів. 

Основними завданнями ІБ-служби є: 

 загальний технічний захист інформації; 

 виключення доступу і несанкціонованого використання конфіденційних даних; 

 забезпечення цілісності інформаційних масивів, в тому числі при виникненні надзвичайних 
ситуацій (пожежі, стихійні лиха). 

Методи, які використовуються для технічного захисту інформації, повинні відповідати специфіці 

підприємства. Серед них можна виділити найбільш ефективні заходи [2, c. 273]: 

 криптографічний захист інформації (шифрування); 

 використання електронного підпису для підтвердження авторства довіреного користувача; 

 резервне копіювання баз даних і операційних систем; 

 створення системи паролів для ідентифікації і аутентифікації співробітників; 

 контроль подій, що відбуваються в інформаційній системі. Фіксація спроб входу і виходу, дій з 
файлами; 

 застосування смарт-карт, електронних ключів в рамках системи допусків і обмеження 
переміщень працівників; 

 встановлення і використання на комп'ютерах міжмережевих екранів (файрволів). 

Крім цих заходів необхідно ввести процедуру перевірки і тестування співробітників з високим 

рівнем допуску. Рекомендується присутність ІБ-співробітника в приміщеннях, де проводиться обробка 

конфіденційних даних. 
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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. 
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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. 

Незважаючи на те, що в Україні наявні нормативні документи-рекомендації 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. 

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 

1 Bamrara, A., Singh, G. and Bhatt, M., An Explorative Study of Satisfaction Level of Cyber-crime 

Victims with Respect to E-Services of Banks, Journal of Internet 

URL:https://www.researchgate.net/publication/285956803_Critical_success_factors_for_preventing_E-

banking_fraud 

2 Growing Business, Growing Risk: Fraud Events Rising. 2021. URL: 

https://www.td.com/us/en/commercial-banking/cyber-fraud/ 
 

 

 

https://www.inforisktoday.in/risk-mgmt-c-38
https://www.inforisktoday.in/governance-c-93
https://www.inforisktoday.in/awareness-training-c-27


23 
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За останні 20 років світ зробив технічний переворот. Зараз ми вже не уявляємо наше життя без 

електронних пристроїв. Інтернет змінив світ до невпізнанності. Кожна людина має телефон, а в кожному 

домі є пристрої підключені до Інтернету. Але з розвитком технологій та масовим їх використанням ростуть 

і різні інформаційні загрози. Тепер ми коли думаємо про безпеку, то захищаємо не тільки своє майно замками, 

а і захищаємося в онлайні. Ми живемо в епоху, коли кожен має задуматися, що таке інформаційна безпека та 

як її досягти і особливо це стосується бізнесу, адже інформація зберігається на електронних носіях і потрібно 

її захищати від стороннього впливу.   

 

Розробляючи модель загроз і порушника для організації, досвідчений фахівець з кібербезпеки не 

повинен забувати про загрози, які можуть бути створені інсайдерами (внутрішніми порушниками), а 

також повинен задуматися про застосування DLP-систем для запобігання витоку даних (DLP - Data 

Leak/Leakage/Loss Prevention ). 

Внутрішні порушники (інсайдери) – це співробітники та керівники організації, а також особи, які 

мають з нею активні договірні відносини: партнери, постачальники, аутсорсери, підрядники, 

замовники та інші контрагенти. Інсайдери відрізняються хорошими знаннями про роботу компанії, які 

вже мають або легко можуть отримати санкціонований і найчастіше розширений доступ до ІТ-активів. 

Акціонери, керівники вищої ланки, навіть лінійні менеджери, користуючись своїм посадовим 

становищем та обґрунтовуючи термінову службову необхідність, можуть намагатися отримувати 

високопривілейований доступ в обхід стандартних процедур інформаційної безпеки, а також можуть 

активно протидіяти заходам захисту (наприклад, DLP-системам) або процедурі розслідування в у разі 

виявлених порушень. 

Отже, інсайдерами можна вважати як осіб, які навмисне здійснюють несанкціонований доступ 

до інформації, що захищається з різними деструктивними цілями, так і тих, чиї акаунти та робочі 

станції були скомпрометовані зловмисниками. Шкідливе ПЗ, потрапивши в інфраструктуру цільової 

атакованої організації, буде спочатку працювати від імені викраденого облікового запису, з 

подальшими спробами отримати доступ до високопривілейованих акаунтів і відключенням усіх 

захисних систем. Саме на цьому етапі кібератаки, коли несанкціоновані дії виконуються з-під 

облікових записів звичайних, низькопривілейованих користувачів, ми і можемо здійснити реагування 

та запобігти негативним наслідкам злому за допомогою систем класу DLP. Цей клас рішень здійснює 

контроль за роботою співробітників з інформацією, що захищається, за потоками конфіденційних 

даних в інфраструктурі компанії та способами їх обробки.  

Контрольовані канали потенційного витоку інформації у різних виробників DLP-систем можуть 

відрізнятися, але, як правило, основними способами розкрадання даних є: 

 копіювання файлів на знімні накопичувачі (флешки, CD/DVD-диски) та мобільні пристрої 
(смартфони, планшети); 

 передача електронною поштою; 

 передача через веб-сервіси (месенджери, соцмережі, хмарні сховища); 

 передача через послуги синхронізації даних (наприклад, OneDrive, Dropbox); 

 передача через AirDrop та Bluetooth-з'єднання; 

 передача через буфер обміну (можливість скопіювати дані через віддалене RDP-підключення); 

 роздрукування, фотографування та сканування документів. 
За принципом роботи системи DLP можна умовно поділити на агентні та безагентні, з 

можливістю оперативного блокування несанкціонованих дій «на льоту», що дозволяють лише 

здійснювати пост-моніторинг виконаних дій. Також DLP-рішення відрізняються за функціональними 

можливостями виявлення конфіденційної інформації в потоках даних, за кількістю файлових форматів 

і мережевих протоколів, що підтримуються, за наявності функціоналу пошуку та класифікації 

конфіденційної інформації на мережевих сховищах і на локальних дисках, а також за наявності 

додаткових модулів.  

Агентні системи запобігання витоку даних мають на увазі установку DLP-агента на всі 

контрольовані пристрої (ПК, ноутбуки, сервери, мобільні пристрої. Такий DLP-агент працює 



24 
 

аналогічно антивірусу: встановлюється в операційну систему на низькому рівні, здійснює 

перехоплення системних викликів, контролює роботу дискової підсистеми та мережеву активність для 

виявлення інформації, що захищається. Мінусами агентного DLP-рішення можна назвати можливість 

відключення/зупинення DLP-агента високопривілейованим користувачем (локальним 

адміністратором), залежність агента від оточення (може некоректно працювати на атакованій 

зловмисниками системі), ресурсомісткість (підвищене споживання обчислювальних ресурсів 

пристрою, на якому його встановлено). 

Безагентні системи функціонують лише на рівні контролю мережевого трафіку, і навіть 

встановлюються на точки обробки потоків інформації (корпоративні проксі-сервери, поштові сервери, 

файлові сервери, сервери бізнес-додатків). При роботі DLP-систем на рівні контролю мережевого 

трафіку їх підключення здійснюється через SPAN-порт маршрутизатора (схема «дзеркалювання», 

mirroring), або через TAP-підключення (установка пристрою з DLP-компонентом «в розрив» 

мережного з'єднання). У разі використання TAP-підключення можна виконувати інспекцію SSL/TLS-

трафіку, частка якого у сучасному інтернеті близька до 90%. Встановлення DLP-компонент на важливі 

інфраструктурні об'єкти (поштові, файлові, бізнес- та проксі-сервери) передбачає контроль обробки 

інформації незалежно від кінцевих точок користувача - інакше кажучи, співробітник може працювати 

з корпоративною електронною поштою з особистого iPhone, на якому немає DLP- агента, проте його 

дії з інформацією, що захищається, будуть відстежуватися. 

Функціональні характеристики способів виявлення конфіденційної (захищається) інформації в 

потоках даних грають вирішальну роль при виборі DLP-системи, оскільки можливості семантичного 

аналізу вмісту визначають кінцеву ефективність системи запобігання витоків даних.  

Семантичне ядро DLP-системи може використовувати: 

 Регулярні вирази: застосовується для структурованих даних, таких як паспортні дані, дані 
банківських карток та номерів страхування. 

 Порівняння за ключовими словами: застосовується для пошуку конкретних «таємних» слів у 
вмісті файлів (назва нового продукту, хімічні формули, найменування компаній-постачальників). 

 Пошук по повному збігу файлів: застосовується контролю обробки відомих заздалегідь і 

незмінних файлів (наприклад, підписані електронним підписом договору, зашифровані файлові 

контейнери). 

Зазначимо також, що впровадження DLP-системи - це комплексний процес, який включає оцінку 

поточного стану процесів ІБ в компанії, аналіз інформації, що представляє цінність і обробляється в 

цифровому вигляді, проведення класифікації ІТ-активів, що містять конфіденційні дані, опитування 

відповідальних та власників бізнес-процесів. Для юридичного та документарного обґрунтування 

роботи DLP-системи слід запровадити в компанії режим комерційної таємниці, підготувати список 

відомостей, що становлять комерційну таємницю компанії, потім ознайомити з документами 

співробітників компанії під розпис, особливо підкресливши у них факт застосування у компанії DLP-

системи. Крім того, як організаційні заходи боротьби з внутрішніми загрозами можна застосовувати 

проведення перевірок претендентів при прийомі на роботу, психофізіологічні дослідження із 

застосуванням поліграфа, навчання та регулярне підвищення поінформованості працівників у галузі 

інформаційної безпеки та вимог організації з роботи з інформацією, а також безперервне забезпечення 

та контроль кадрової та психологічної безпеки членів колективу - виявлення негативних тенденцій, 

робота з негласними інформаторами, взаємодія з формальними та неформальними лідерами колективів 

Отже, підсумувавши усе вище сказане, можемо зазначити, що DLP-системи можуть бути успішно 

застосовані для боротьби як з внутрішніми порушниками, так і із зовнішніми загрозами: наприклад, 

шпигунське ПЗ, що потрапило в систему, буде вести себе як типовий інсайдер: сканувати 

корпоративну мережу, шукати цінну інформацію в мережі і локально , намагатись передати знайдені 

дані назовні. Такий кіберінцидент може призвести до істотних збитків для компанії. 
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Як я можу зупинити фішингові атаки?  Це питання, яке часто задає собі кожен ІТ-адміністратор в 

організаціях у всьому світі.  Фішинг є одним із найпоширеніших, найефективніших та найшкідливіших типів 

атак, які хакери можуть використовувати для злому облікових записів, крадіжки даних та шахрайства в 

компанії. 

 

 Фішингові атаки почастішали в останні кілька років. Оскільки Covid-19 змусив багато 

організацій перейти на віддалену роботу, кількість фішингових атак значно зросла. 

 Дослідження компанії Barracuda з безпеки електронної пошти показало, що кількість 

фішингових атак на електронну пошту зросла на приголомшливі 667%. В цьому числі можна було 

побачити зловмисників, які видають себе за уряд США, Всесвітню організацію охорони здоров’я і 

навіть виробників дезінфікуючих засобів для рук, щоб спробувати обдурити користувачів. 

 Але зупинити фішингові атаки можна легко для організації.  Існує цілий ряд інструментів, які 

можега використовувати для захисту користувачів і даних від фішингу, що покращить безпеку, 

заощадить час ІТ-адміністраторів і заощадить гроші бізнесу в довгостроковій перспективі.  

 Що таке фішингова атака? Фішинг – це широкий термін, який насправді охоплює низку різних 

стратегій, які хакери використовують, щоб обдурити співробітників. 

 Фішингові листи. Найвідомішим видом фішингової атаки є фішингова електронна 

пошта.  Практично кожен колись отримає одну з них.  Вони виглядають так: 

 

Ймовірно, вони мають «заклик до дії». Це може бути прохання натиснути посилання або 

відкрити файл, який інсталює вірус або якесь програмне забезпечення-вимагач.  Або це може бути 

прохання заповнити рахунок-фактуру, здійснити шахрайський платіж або ввійти в обліковий запис.  У 

більшості випадків досвідчений користувач ігноруватиме ці листи, оскільки вони не надходять від 

https://www.egress.com/resources/cybersecurity-information/email-dlp-and-data-loss-prevention/what-is-dlp
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контактів, яким користувачі довіряють.  Але вони можуть бути переконливими і завдати справжньої 

шкоди. 

 Фішингові атаки часто використовують такі домени, як «apple.iphone.com», який виглядає як 

законний, але насправді є підробним доменом.  На жаль, цього буде достатньо, щоб обдурити деяких 

користувачів, щоб вони ввели свій пароль або здійснили платіж зловмиснику. 

 Фішингові атаки можуть виходити за рамки просто електронної пошти.  Дедалі частіше 

користувачі стають цілями SMShing та Vishing;  фішингові атаки за допомогою телефонних дзвінків і 

текстових повідомлень.  Такі типи атак часто є дуже успішними, оскільки користувачі  не ставляться 

до текстових повідомлень з такою ж обережністю, як до електронного листа.  98% людей відкривають 

кожен отриманий текст, тоді як лише близько 25% надісланих електронних листів коли-небудь 

відкриваються. 

Spear-phishing. Розширеним видом фішингової атаки є Spear-phishing.  Spear-phishing 

визначається як хакери, які фактично видають себе за надійного відправника, як-от ділового 

контакту.  Після цього вони перенаправляються до користувачів, видаючи себе за когось із знайомих, 

і запитають у них інформацію про обліковий запис або попросять здійснити платіж. 

 Це може бути надзвичайно ефективним, оскільки ви часто не підозрюєте, що довірений контакт 

або компанія, з якою ви працювали раніше, є замаскованим зловмисником.  З цієї причини ці типи атак 

часто є успішними для зловмисників. 

 Ще більш складним видом фішингової атаки є компроміс бізнес-електронної пошти.  Це 

означає, що зловмисники використовують шахрайський фішинг, щоб отримати доступ до облікових 

записів керівників і генеральних директорів високого рівня, які вони потім можуть використовувати 

для запиту кількох шахрайських рахунків-фактур від інших співробітників. 

 Фішингові веб-сайти. Також варто розглянути проблему фішингових веб-сайтів.  Під час 

серфінгу в Інтернеті користувачі можуть натрапити на сторінки, які виглядають законно, але насправді 

є фішинговими, створені так, щоб вони виглядали справжніми, але фактично збиратимуть дані 

користувача.  За даними Webroot, щомісяця створюється близько 1,5 мільйона нових фішингових 

сайтів. 

 Часто користувачі переходять на ці сторінки за посиланнями у фішингових електронних 

листах, але їх можна знайти за допомогою звичайного перегляду веб-сторінок, якщо зловмисник був 

достатньо кваліфікований, щоб створити фішингову сторінку та приховав її на справжньому сайті[1]. 
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Саме така ситуація сталася нещодавно, коли хакерська група вставила всього 22 рядки коду на 

веб-сайт British Airways, скерувавши частину своїх користувачів на фішинговий веб-сайт, який 

попросив їх увійти та ввести дані кредитної картки. 

 Групі вдалося отримати інформацію про півмільйона клієнтів авіакомпанії, і нещодавно BA 

було оштрафовано на суму понад 183 мільйони фунтів стерлінгів за неналежний захист цих даних 

відповідно до GDPR. 

 Чому фішинг настільки шкідливий? Тільки на прикладі BA можна побачити, наскільки 

шкідливими можуть бути фішингові атаки.  За даними IBM, на фішинг припадає 90% усіх зловживань 

даних, а середня вартість злому становить 3,86 мільйона доларів.  76% компаній повідомляли, що 

постраждали від фішингу минулого року, і ця цифра, ймовірно, зросте цього року. 

 Основна причина настільки успішних фішингових атак полягає в тому, що вони проходять 

через прогалини в технологіях електронної пошти та веб-безпеки.  Компанії зазвичай використовують 

клієнти електронної пошти, такі як Exchange, Office 365 або G-Suite, для своїх електронних 

комунікацій.  Ці платформи відфільтрують деякі шкідливі електронні листи, як-от електронні листи, 

які містять відверто шкідливі посилання або виглядають як спам. 

 Однак багато фішингових атак не містять нічого відверто шкідливого.  Замість цього вони 

використовують соціальну інженерію, обманюючи користувачів, розкриваючи конфіденційну чи 

особисту інформацію.  Навіть електронні листи, які містять посилання на URL-адреси, можуть 

прослизати через прогалини, оскільки URL-адреси можна сканувати за допомогою фільтрів 

електронної пошти та відносити їх до категорії безпечних, а потім на них запроваджувати зловмисне 

програмне забезпечення. 

 Цей же принцип стосується фішингових веб-сайтів.  У вас може бути встановлений настільний 

антивірус або фільтр, який зупинить зловмисне завантаження або завадить користувачам 

завантажувати шкідливі веб-сторінки, але складні фішингові веб-сайти обманом змусять користувачів 

увійти в облікові записи або ввести дані кредитної картки, які потім може використовувати хакер.  або 
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продати в іншому місці. 

 Як зупинити фішингові атаки? Оскільки користувачам і технологіям безпеки їх так важко 

виявити, фішингові атаки.  часто дуже успішні.  Отже, як можна їх зупинити? 

 Фільтрація електронної пошти. Ваша перша лінія захисту від фішингу – це безпечний шлюз 

електронної пошти. 

 Шлюзи електронної пошти використовуються для фільтрації шкідливих і шкідливих листів, а 

також для автоматичного поміщення їх у карантин із вхідних поштових скриньок 

користувачів.  Хороший шлюз електронної пошти заблокує 99,99% спам-листів і видалить усі листи, 

які містять шкідливі посилання або вкладення.  Це означає, що вони мають вирішальне значення для 

запобігання користувачам отримувати шахрайські фішингові електронні листи. 

 Шлюзи електронної пошти, такі як Proofpoint, також викривають, коли облікові записи були 

скомпрометовані, і таким чином можуть запобігти спробам компрометації ділової електронної пошти 

у вашій організації та зупинити використання ваших облікових записів для розсилки спаму або 

фішингових листів компаніям, з якими ви працюєте. 

 Наявність електронного шлюзу важлива для організацій будь-якого розміру.  Існує ряд різних 

постачальників, які пропонують недорогі, прості у використанні та високобезпечні шлюзи електронної 

пошти, які допоможуть вам зупинити фішингові атаки. 

Фільтрація веб-сайтів. Веб-фільтрація є одним із найважливіших способів запобігти доступу 

користувачів до фішингових веб-сайтів.  Існує кілька різних способів роботи веб-фільтрації, 

наприклад, веб-проксі або фільтрація за допомогою DNS.  Не заглиблюючись в технічні особливості, 

ці фільтри сортують веб-сторінки за різними категоріями та використовують антивірусні системи для 

сканування сторінок на наявність загроз. 

 Потім організації можуть заблокувати певні категорії та ввімкнути політику, яка блокуватиме 

доступ користувачів до будь-яких фішингових сторінок.  Це має вирішальне значення для запобігання 

відвідуванню фальшивих фішингових веб-сайтів, які виглядають законними, і завантаження 

шкідливого програмного забезпечення, або введення даних свого облікового запису чи фінансових 

даних. 

 Складні рішення для веб-фільтрації також використовуватимуть алгоритми машинного 

навчання для сканування веб-сторінок на наявність ознак того, що вони є фішинговими, навіть якщо 

вони не містять нічого відверто шкідливого. 

Це також означає, що багато постачальників ізоляції можуть захистити користувачів від 

крадіжки облікових даних.  Джонатон Лі з Menlo Security пояснює, що: 

 «З Ізоляцією фішингова сторінка не тільки повністю ізольована, але й переведена в режим лише 

для читання.  Таким чином, користувач все ще може переглядати сторінку, він може прокручувати її 

та переміщатися по ній, але не може вводити будь-яку інформацію». 

 Це важливо, оскільки це означає, що якщо користувач відвідує фішингову сторінку, наприклад, 

видаючи себе за банк, він не зможе ввести дані свого рахунку.  Те ж саме стосується таких документів, 

як рахунки-фактури. 

 Ізоляція є більш просунутим рішенням проти фішингових атак і ідеально підходить для 

організацій, які шукають найближчий спосіб повністю усунути фішинг як загрозу.  У поєднанні з 

безпекою електронної пошти ізоляція являє собою один з найбільш повних способів для організацій 

зупинити фішингові атаки. 

 Симуляція фішингу. Важливий спосіб зупинити фішингові атаки – побачити, наскільки 

ефективно ваші співробітники можуть визначити, чи є лист фішинговим чи ні.  Це допомагає 

адміністраторам знати, наскільки їх організація загрожує фішингу, і допомагає спрямувати навчання 

там, де це необхідно. 

 Це стало популярним підходом, оскільки багато постачальників пропонують комплексну 



29 
 

платформу для створення імітованих фішингових кампаній електронної пошти та розсилання їх 

користувачам.  Багато з цих самих постачальників також пропонують навчальні матеріали з питань 

безпеки, які можна використовувати після моделювання фішингу для навчання користувачів, яким 

потрібна додаткова допомога з ідентифікацією фішингових листів. 

 Найкращі платформи для моделювання фішингу забезпечують бібліотеку попередньо 

створених шаблонів моделювання фішингу, які адміністратори можуть налаштувати, щоб бути більш 

релевантними для свого бізнесу.  Вони зможуть налаштувати текст, заклик до дії та будь-які 

зображення в електронному листі.  Це дозволяє їм ускладнювати ідентифікацію електронної пошти як 

фішинг або, якщо потрібно, більш очевидну.  Адміністратори також повинні мати можливість 

налаштовувати цільові сторінки, щоб вони могли повідомити користувачам, що вони впали в імітацію 

фішингової електронної пошти, і що вони повинні бути насторожі щодо реальних загроз. 

 Тоді адміністратори повинні мати можливість розсилати імітовані фішингові електронні листи 

окремим користувачам, групам або відділам з різними рівнями складності для кожної групи.  Вони 

повинні мати можливість легко відстежувати користувачів, які регулярно провалюють тести, і бачити 

тенденції в організації. 

 Основна перевага симуляції фішингу полягає не в тому, щоб виловити людей, яким важко 

розпізнати фішинг – натомість це один із найкращих способів допомогти користувачам, які борються 

з проблемами кібербезпеки.  Фішинг націлений на людей, і забезпечення того, щоб усі в організації 

були знайомі з фішингом, із способами пройти навчання та допомогти виявити його, є важливим 

фактором у зупинці фішингових атак. 

Тренінг з питань безпеки. Фішингові атаки використовують людську помилку для успіху.  Вони 

не намагаються обійти технології безпеки, натомість вони покладаються на людські помилки, 

повторне використання паролів, їх обдурюють добре розроблені веб-сторінки чи електронні листи та 

занадто зайняті, щоб перевірити кожну електронну пошту на наявність ознак шахрайства.  Вони також 

використовують той факт, що більшість людей мало знають про найкращі методи 

кібербезпеки.  Більшість людей не уявляють, наскільки складними можуть бути фішингові атаки, які 

кібер-професіонали бачать щодня. 

 Важливим кроком для боротьби з цим і підвищення рівня обізнаності про загрози та способи 

їх зупинення є тренінг з безпеки.  Постачальники тренінгів з питань безпеки пропонують 

підприємствам різноманітні навчальні матеріали, які часто намагаються бути дуже інтерактивними, 

щоб користувачі по-справжньому цікавилися питаннями безпеки. 

Вони навчають користувачів найкращим способам покращити їхню безпеку, наприклад 

використовувати двофакторну автентифікацію, не використовувати повторно паролі, не натискати 

зовнішні посилання електронної пошти від контактів, яких вони раніше не бачили або виглядають 

неправильно, і перевіряти URL-адреси веб-сайтів.  Усе це має вирішальне значення для користувачів, 

щоб успішно зупинити фішингові атаки. 

 Це часто відбувається у формі гейміфікованих відео, презентацій вікторин і плакатів, які 

доставляють користувачам невеликими шматочками, щоб переконатися, що вони легко 

засвоюються.  Багато постачальників тренінгів щодо безпеки також пропонують моделювання 

фішингу, що дозволяє адміністраторам запропонувати навчання користувачам, які борються з 

виявленням фішингових атак. 

 Ваші користувачі є найбільшою загрозою безпеці, а також першою лінією захисту від атак 

безпеки.  Дуже важливо, щоб вони були навчені питанням безпеки та знають найкращі кроки, щоб 

запобігти їх, особливо коли йдеться про припинення фішингу[2]. 

 Рішення, наведені в цій статті, допоможуть вам зупинити фішингові атаки та зменшити 

ймовірність того, що ваші співробітники ненавмисно переведуть гроші або розкриють облікові дані 

зловмисникам. 

 Соціальна інженерія може бути дуже шкідливою, але запровадження тренінгів щодо безпеки 

та поєднання його з потужними технологічними засобами захисту є найкращим способом запобігти 
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фішинговим атакам на ваших користувачів і вашу організацію. 
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Можливо, ви вже зустрічали цю назву гадали, що таке honeypot і як воно допомагає захищати ваш 

комп'ютер? В статті розглянуто пастки для хакерів і ролі цього інструменту в кібербезпеки. 

 

Визначення слова honeypot. Дослівно honeypot перекладається як «горщик меду». Поряд з 

honeypot використовується вираз honey trap - «медова пастка». Ці образи прийшли зі світу шпигунства: 

Мата Харі та інші шпигунки вступали в романтичний зв'язок з чоловіками, щоб вивідати секретну 

інформацію. Нерідко скомпрометованих ворожих агентів шантажували, і вони повідомляли всю 

інформацію, що знають. 

У комп'ютерному світі терміном honeypot називають пастки для хакерів. Це системи, які 

заманюють кіберзлочинців в пастку. Зловмисники атакують приманку, і фахівці користуються цим, 

щоб зібрати інформацію про методи або  цілі атаки[1] . 

Як діють пастки? Пастка імітує комп'ютерну систему з програмами та даними, і кіберзлочинці 

вважають її за справжню систему . Наприклад, honeypot може імітувати систему для виставлення 

рахунків клієнтам компанії. Це популярна мішень серед кіберзлочинців, охочих дістати номера 

кредитних карт. За хакерами які потрапили в пастку можна спостерігати, щоб, дослідити їх поведінку, 

створити більш ефективні способи захисту справжніх систем. 

Щоб зробити пастки більш привабливими для зловмисників, їх навмисно роблять уразливими. 

Наприклад, використовують порти, які можна виявити за допомогою сканування, або ненадійні паролі. 

Уразливі порти часто залишають відкритими: так ростуть шанси, що приманка спрацює і злочинець не 

потрапить до  захищених реальних мереж. 

Пастка - не антивірус і не мережевий екран, вона не допомагає вирішувати конкретні проблеми 

безпеки. Це скоріше інформаційний інструмент, який допомагає вивчити існуючі і виявити нові 

загрози. Використовуючи зібрані дані, можна пріоритезувати проблеми і правильно розподілити ІБ-

ресурси. 

Які бувають пастки і як вони працюють? Різні види кіберпасток використовуються для 

виявлення різних загроз. Їх властивості залежать від загрози, для якої вони створені. У кожної пастки 

своя роль в комплексній системі захисту інформації. 

Поштові пастки, або пастки для спаму, розміщують підроблену електронну адресу в добре 

заховане розташування, де його може знайти тільки автоматизована система збирання  електронних 

адрес. З огляду на призначення такої адреси, можна бути на 100% впевненим, що будь-який лист який 

входить по ньому - спам. Всі листи, що потрапили в пастку, можна відразу блокувати, а IP-адреса 

відправника заносити в чорний список. 

Підроблена база даних служить для спостереження за шкідливим ПО і виявлення атак, що 

використовують ненадійну архітектуру систем або метод SQL-ін'єкції, які експлуатують SQL-служби 

або заснованих на зловживанні привілеями. 

Пастка для шкідливого ПЗ імітує додатки і API, заохочуючи атаки шкідливих програм. 

Атакуючі програми піддаються аналізу для розробки захисту або усунення вразливостей в API. 

Пастка для «павуків» ловить пошукових роботів (так званих «павуків»), створюючи веб-

https://expertinsights.com/insights/how-to-stop-phishing-attacks/
https://mxguarddog.com/
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сторінки і посилання, доступні тільки їм. З її допомогою навчаються  блокувати шкідливих ботів і 

рекламних пошукових роботів. 

 Кіберпастки також діляться на високої взаємодії та  низької взаємодії. Низької взаємодії  

пастки використовують менше ресурсів і збирають базову інформацію про рівень і тип загрози і її 

джерел. Для їх встановлення зазвичай потрібні лише деякі модельовані TCP- і IP-протоколи і мережеві 

служби. Але така пастка не спроміжна  затримати злочинця надовго і не дозволить детально вивчити 

його звички або складні загрози[2]. 

У той же час високої взаємодії пастки змушують зловмисників витратити багато часу, а значить, 

дозволяють зібрати безліч даних про їхні цілі, наміри, методи роботи і задіяні ними вразливості. Це 

дуже «липкі» пастки - злочинці надовго загрузнуть в базах даних, системах і процесах. У цей час 

фахівці кібербезпеки можуть, де саме в системі злодій шукає конфіденційну інформацію, за 

допомогою яких інструментів підвищує рівень доступу, які експлоїти використовує для компрометації 

системи.  

Мінуси пасток. Хоча пастки допомагають удосконалювати заходи кібербезпеки, вони фіксують 

тільки ту активність, яка націлена на них. У той же час під прицілом зловмисників може виявитися не 

пастка, а справжня система. Тому важливо стежити за новинами IT-безпеки, не покладаючись тільки 

на приманки. 

Правильно налаштована пастка змусить хакера думати, що він отримав доступ до реальної 

системи. В ній все буде, як в справжній системі: ті ж попередження про вхід в систему і вікна введення 

даних, таке ж оформлення та логотипи. Але якщо зловмисник зрозуміє, що це фальшивка, він її 

проігнорує  та буде  атакувати  інші ваші системи. 

Розпізнавши пастку, злочинець може провести вдавану атаку, щоб відвернути увагу від 

справжнього процесу, націленого на ваші виробничі системи. Він також може надати пастці фальшиві 

дані. 

Що ще гірше, досвідчений кіберзлочинець може використовувати пастку для проникнення в 

вашу інфраструктуру. Ось чому пастки ніколи не замінять якісний захист, таку як мережеві екрани і 

інші системи виявлення вторгнень. Оскільки пастка може стати основою для атак, необхідно подбати 

про її безпеку. Екран honeywall може забезпечити базовий захист пастки і перешкодити націленим на 

пастку атакам проникнути в справжні системи. 

В цілому, переваги кіберпасток значно переважують ризики. Кіберзлочинців часто сприймають 

як далеку і невидиму загрозу. За допомогою пастки ви побачите дії зловмисника в режимі реального 

часу і зможете використовувати зібрану інформацію проти них[3]. 

Honeypot чудова система для розвитку  технологій для  набуття знань в кіберпросторі щодо дій 

зловмисника та  його методів проникнення в  систему. Але  непотрібно забувати  що honeypot є 

надійним  захистом для важливих даних. 
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За умов стрімкого зростання кіберризиків і кіберзагроз важливим є моніторинг сучасного стану 

кібербезпеки нашої країни, висвітлення основних проблем розбудови національної системи кіберзахисту та 
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визначення напрямів їх вирішення. При цьому потрібен як аналіз вже реалізованих заходів у сфері захисту 

комп’ютерних і телекомунікаційних мереж від кібератак, так і визначення потрібних для реалізації заходів 

щодо створення умов для безпечного функціонування кіберпростору. Проведене дослідження свідчить про 

вагомі політичні, економічні і соціальні зусилля з посилення кіберстійкості, які докладає держава задля 

розвитку національних можливостей з кібербезпеки. 

 

Реалії сьогодення свідчать про те, що кіберзагрози еволюціонують в прискореному темпі, 

кіберзлочини стають досконалішими, краще організованими і транснаціональними. Це зумовлено тим, 

що інтернет, цифрові послуги, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали невід’ємною 

частиною економіки в усьому світі: від електронного документообігу, інтернет-магазинів та онлайн-

банкінгу до систем інтернету речей та інтелектуальних систем управління підприємствами. Зі 

зростанням залежності від використання ІКТ у бізнесі і підприємництві відповідно зростають 

кіберризики і кіберзагрози, що потребує завчасного реагування щодо їх запобігання або вирішення та 

обізнаності з факторами ризику всіх зацікавлених сторін. Система кібербезпеки має працювати в 

інтересах громадськості як для постачальників послуг, так і для користувачів послуг. Саме держава як 

гарант прав і свобод громадян має взяти на себе відповідальність за забезпечення доступу до 

стабільного безпечного цифрового простору, яким можуть скористатися всі громадяни, адже 

забезпечення належного рівня кібербезпеки є необхідною умовою розвитку інформаційного 

суспільства. 

Останнім часом суспільство дедалі частіше стикається з різноманітними видами кібератак: збої 

при наданні електронних послуг, блокування роботи державних органів, фішингові атаки електронною 

поштою, кіберзлочини, порушення цілісності та конфіденційності даних, інформаційнопсихологічний 

тиск на населення, кібертероризм, кібершпигунство, інформаційна експансія у національний 

інформаційний простір країни, блокування роботи або руйнування стратегічно важливих для 

економіки та безпеки держави підприємств, систем життєзабезпечення й об’єктів підвищеної 

небезпеки [1]. 

Критичним елементом соціально-економічної безпеки будь-якої країни є Національна стратегія 

кібербезпеки (National Cybersecurity Strategy, NCS) [2]. Стратегію кібербезпеки України було введено 

в дію 27.01.2016 р. [3]. Саме в ній кібербезпека та інформаційна безпека визнані як одні з головних 

пріоритетів у протидії загрозам національній безпеці. Деталізацію реалізації Стратегії кібербезпеки 

відображено у щорічних планах уряду, в яких з боку органів влади передбачено заходи щодо 

запобігання і підготовки реагування на можливі кіберінциденти у рамках створення ефективної 

національної системи кібербезпеки. 

Задля поглиблення міжнародного співробітництва і гармонізації нормативних документів у 

сфері кібербезпеки, відповідно до міжнародних стандартів і стандартів ЄС та НАТО, Україна 

ратифікувала Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність та інші міжнародні договори. Позаяк 

кіберзагрози неможливо обмежити якоюсь однією сферою, це вимагає від усіх зацікавлених сторін 

всебічної обізнаності з факторами ризику, умінь і навиків для їхнього вирішення та відповідних заходів 

для запобігання кібератак ще до їх початку. Україна активно залучає провідні організації до 

підвищення ступеня обізнаності комерційних підприємств і неприбуткових організацій щодо 

кібербезпеки на всіх рівнях. 

Серед першочергових завдань, які стоять перед державними інститутами України в рамках 

забезпечення інформаційного та цифрового суверенітетів, є: здійснення автоматичного моніторингу 

свого інформаційного простору; впровадження законодавства про відповідальність за контент; 

впровадження законодавства, яке регулює фільтрацію інтернет-контенту; недопущення використання 

новітніх інформаційних технологій для поширення соціально шкідливих ідей і закликів (расизму, 

шовінізму, радикального націоналізму); правовий захист національної культури і мови від впливу 

домінуючих в інформаційному плані країн; знаходження соціально прийнятного балансу між 

свободою слова і поширенням інформації та невід’ємним правом держави забезпечувати незалежну 

політику; захист від культурної експансії зарубіжних інтернет-ресурсів; перехід державних установ на 

використання програмного та технічного забезпечення власної розробки і виробництва [4]. 

Проблема ефективного забезпечення кібербезпеки потребує комплексного вирішення і вимагає 

скоординованих дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, 

підготовки, реагування та відновлення інцидентів з боку органів влади, приватного сектора і 

громадянського суспільства. З огляду на сучасні суспільно-політичні та інформаційні виклики 

визначення політичних, науково-технічних, організаційних та просвітницьких напрямів 
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конструювання ефективної системи кіберзахисту у рамках комплексної протидії кіберзагрозам 

сприятиме формуванню ефективного механізму протидії загрозам у кібернетичній сфері, 

випереджальному реагування на динамічні зміни, що відбуваються у кіберпросторі, розробленню та 

впровадження ефективних засобів та інструментів можливої відповіді на агресію у кіберпросторі, яка 

може застосовуватись як засіб стримування військових конфліктів та загроз у кіберпросторі. 
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