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Науково-дослідний  інститут  Національної академії прокуратури України  

 

ДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ 

 

Темпи розвитку української складової „світової павутини” сьогодні можуть 

конкурувати як з європейськими, так із загальносвітовими. Водночас, з поширенням 

використання інформаційних технологій зростає вразливість електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку щодо вчинення 

правопорушень з використанням засобів комп’ютерної техніки. Таким чином, об’єкти 

енергетичного забезпечення, транспортні системи, фінансові і банківські структури, 

військові відомства та правоохоронні органи, торгівельні, медичні й наукові установи – усі, 

хто використовує всесвітню мережу Інтернет, є потенційними жертвами злочинних посягань.  

Кримінальні правопорушення у вказаній сфері передбачені розділом XVI 

Кримінального кодексу України (далі – КК України), а саме: ст. 361 «Несанкціоноване 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих 

систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку», ст. 361-1 «Створення з метою 

викрадення, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також 

їх розповсюдження або збут», ст. 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсюдження 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої 

інформації», ст. 362 «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних 

мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчиненні особою, яка має право доступу 

до неї», ст. 363 «Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або 

порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється» та ст. 363-1 

«Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового 

розповсюдження повідомлень електрозв’язку». 

Аналіз статистичних даних свідчить, що в нашій державі динаміка злочинів у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку є несталою. Так з 2010 року позначилася 

тенденція щодо їх зменшення (на 12,4% у порівнянні з 2009 роком). Ця тенденція посилилася 

у 2011 році, оскільки було зареєстровано 131 злочин на відміну від 190 злочинів, які 

обліковано в 2010 році. У 2012 році зареєстровано 138 злочини, що свідчить про їх незначне 

збільшення (7%). У 2013 році кількість зареєстрованих злочинів вказаної категорії досягло 

595, однак у 2014 році їх чисельність зменшилась до 443. У 2015 році кількість 

зареєстрованих злочинів знову збільшилась до 598. У 2016 році кількість облікованих 

злочинів становила 818. 

Відповідно до офіційних даних судової статистики у 2010 році за вчинення злочинів, 

передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України (далі – КК України) засуджено 

69 осіб. У 2011 році кількість засуджених дещо зменшилась до 56. Водночас 2012 році 

законної сили набрали обвинувальні вироки щодо 80 осіб. Починаючи з 2013 року 

позначилася тенденція на зменшення кількості засуджених осіб до 49. Вказана 

закономірність посилилася протягом наступних трьох років: 2014 рік – 37 осіб, 2015 рік – 31 

особа, 2016 рік – 24 особи. 

Таким чином протягом останніх шести років правоохоронними органами 

здійснювалось розслідування 2913 злочинів вказаної категорії, за результатами судового 

розгляду яких обвинувальні вироки набрали законної сили щодо 346 осіб та 1 особу 

виправдано. 
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Слід зауважити, що вищезазначений розділ КК України не охоплює усі кримінально-

карні діяння у цій сфері. Через відсутність у чинному законодавстві базового поняття 

«кіберзлочини» класифікувати на законодавчому рівні вказані злочини на даний час не 

представляється можливим. Дані кримінальні правопорушення можуть бути вчинені різними 

способами (викрадення комп’ютерної інформації, DoS-атаки, дефейсу, розповсюдження 

шкідливих програм (вірусів), кардинґу, фішинґу, стирання програм або даних, розсилки 

листів (спамів), створення несправжніх інтернет-аукціонів та ін.) та часто кваліфікуються як 

загальнокримінальні злочини. Зокрема, за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене 

шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), ст. 200 

КК України (використання підроблених електронних засобів доступу до банківських 

рахунків), ч. 4 ст. 301 КК України (збут і розповсюдження порнографічних предметів з 

використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 2 ст. 191 КК України (вилучення 

посадовою особою фінансової установи з банківських рахунків клієнтів електронних коштів, 

які перебували у правомірному володінні цієї особи) та інші. У зв’язку з цим у 

рекомендаціях також йдеться про інші кримінально-карні діяння у цій сфері, для позначення 

якої, базуючись на аналізі сутності та ознак посягань, використовують термінологічні 

звороти «кіберзлочини», «комп’ютерні злочини», «злочини у сфері інформаційних відносин» 

тощо. 

Практика показує, що під час розслідування вказаної категорії кримінальних 

правопорушень та їх судового розгляду однією з найбільших проблем є зібрання та 

дослідження електронних доказів вчинення злочинів. Вказана проблема стосується не тільки 

злочинів у сфері комп’ютерної інформації (передбачених статтями 361 –  363-1 КК України), 

але й багатьох „традиційних” суспільно-небезпечних діянь, які залишають після себе 

електронні сліди у комп’ютерних мережах, на магнітних та оптичних носіях чи екранах 

моніторів. 

На нашу думку основними джерелами виникнення вказаної проблеми слугують дві 

причини.  

По-перше, це відсутність належної первинної підготовки службових осіб 

правоохоронних та судових органів державної влади. Зокрема, без наявності базового обсягу 

знань у галузі ІТ-технологій та повноцінно сформованої методики збирання та використання 

таких доказів доводиться залучати спеціалістів, вилучати велику кількість обладнання або ж 

витрачати багато часу на їх пошук та фіксацію. Окрім цього, відсутність засобів, котрі 

можуть бути використані слідчими з цією метою самостійно (без участі спеціалістів), є ще 

однією перепоною ефективної роботи з електронними доказами [1, С. 314].  

Ще більше проблем викликають так звані електронні речові докази, які виступають 

знаряддям і засобами вчинення кримінальних правопорушень у сфері комп’ютерних 

технологій. Як правило це „шкідливі програми”, що використовуються у формі 

комп’ютерних вірусів; програми, призначені для нейтралізації паролів чи інших засобів 

захисту комп’ютерної інформації від несанкціонованого доступу; програми-шпигуни тощо 

[2, С. 946]. З метою дослідження таких доказів необхідно використовувати особливого роду 

методи та засоби, що дозволять не лише продемонструвати суть такого доказу, його 

внутрішню будову, взаємозв’язки структурних елементів, способи існування та поширення, 

але й рівень небезпеки цієї програми, реальні наслідки її використання та рівень заподіяної 

шкоди. 

У більшості випадків дослідження такої інформації фактично відбувається у формі 

експертизи без участі слідчих при її проведенні. Більш того, ініціатори цих досліджень без 

допомоги спеціалістів не можуть вірно сформулювати у процесуальних документах 

запитання до експерта, оскільки не мають уявлення, які саме докази можуть міститися на 

вилучених предметах. Вказане зазвичай призводить до необхідності дослідження великої 

кількості електронних носіїв з метою банальної констатації наявності або відсутності 

електронних слідів кримінального правопорушення. 
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Разом з тим, у ході судового розгляду кримінальних проваджень під час допитів 

експертів, котрі здійснювали дослідження електронних доказів, їх висновки лише 

озвучуються. Наочна демонстрація їх особливостей значно підвищила б ефективність 

дослідження доказів, однак виникає запитання чи дозволить рівень необхідних знань суду, 

сторонам та іншим учасникам кримінального процесу належно сприйняти таку 

демонстрацію.  

Другою причиною досліджуваної проблеми є „бідність” вітчизняного законодавства в 

цій сфері. Незважаючи на наявність цілої низки чинних нормативно-правових актів щодо 

проблем забезпечення безпеки кіберпростору держави, вони не охоплюють всього спектру 

необхідних суспільних відносин. 

Термінологічне поле в цій сфері все ще залишається фрагментарним, що 

унеможливлює формування дієвих нормативно-правових документів із протидії 

кіберзагрозам. Варто відмітити, що відсутні не просто усталені визначення ключових 

термінів („кіберпростір”, „кібербезпека”, „кіберзахист”, „кібератака”, „кібертероризм”), але й 

такі, що можуть ефективно застосовуватись в практиці правоохоронної діяльності.  

Зокрема, відсутність конкретного законодавчого визначення поняття „електронний 

доказ” призводить до низки проблем під час збирання перевірки та оцінки доказів з метою 

встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів серед 

іншого є документи. Пунктом 1 частини 2 статті 99 вказаного Кодексу визначено, що до 

документів можуть належати носії інформації у тому числі електронні. Таким чином ми 

маємо опосередковане визначення поняття „електронний доказ”, яке нерозривно пов’язане із 

категорією „документи”.  

Однак, таке розуміння електронних доказів не є оптимальним, оскільки ставить під 

питання законність використання під час доказування інших електронних джерел.  

Як приклад, з метою встановлення можливих слідів злочину необхідно провести 

експертизу щодо шкідливості програми, встановленої на головному сервері відділу 

бухгалтерського обліку центрального органу державної влади. Вилучення матеріального 

носія (системного блоку), з урахуванням тривалості експертизи, позбавить можливості 

виплати заробітної плати державним службовцям. 

Використовуючи відповідні криміналістичні засоби, а саме – програмні інструменти 

для криміналістичного дослідження вмісту образу диску, було проведено необхідну 

експертизу.  

Виникає запитання чи можна вважати образ диску доказом в розумінні, визначеному у 

Кримінальному процесуальному кодексі України? Однозначної відповіді на даний час немає, 

оскільки суди України мають до цього різне ставлення. 

Усе вищезазначене свідчить, що розв’язання окресленої проблематики потребує 

передусім підвищення професійного рівня службових осіб різних відомств правоохоронних 

органів та суддів шляхом впровадження обов’язкових тренінгів на базі вищих навчальних 

закладів. 

Також, є потреба у розробці єдиної методики збирання електронних доказів під час 

досудового розслідування та представлення їх в суді. 

 

Джерела 

1. Мурадов В.В. Електронні докази: криміналістичний аспект використання 

[Електронний ресурс] – http://www.pap.in.ua/3-2_2013/9/Muradov%20V.V.pdf. 

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України // За ред.                                    

М.І. Мельника, М.І. Хавронюка – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

НЕЙРОСЕТЕВЫХ СРЕДСТВ РАСПОЗНАВАНИЯ КИБЕРАТАК  

 

В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем в области защиты 

информации является повышение эффективности систем распознавания кибератак [1]. При 

этом одним из самих перспективных направлений повышения эффективности распознавания 

является применение  средств распознавания, которые базируются на нейронных сетях (НС) 

[2]. Вместе с тем критики обосновано указывают на то, что использование классических НС 

по своей сути являются одним из способов обработки статистической информации, а многие 

виды кибератак представляют собой набор нестандартных операций, характеристики 

которых практически никак не отражены в представленной статистике – учебной выборке. 

Поэтому распознать новый вид кибератаки можно только после того, как она была  

реализована, а ее параметры были зафиксированы и отображены в обучающей выборке. 

Таким образом, существенным недостатком большинства современных нейросетевых 

средств распознавания является не достаточная адаптация к новым видам кибератак.  

В соответствии с результатами [3] перспективным путем исправления указанного 

недостатка является обучение нейросетевых средств распознавания кибератак с помощью 

продукционных правил вида 

MMKK YyYyXxXxIf  ...... 1111 .                     (1) 

где Kxx ,...1 – множество входных параметров, Myy ,...1 – множество выходных 

параметров, , KXX ,...1 , MYY ,...1 – заданные константы.  

С точки зрения нейросетевой теории такое правило соответствует  учебному примеру 

вида: 

   MK YYXX ,...,.. 11  ,                                          (2) 

где kX – значение к-го входного параметра, mY – значение m-го выходного параметра, 

K – количество входных параметров, M – количество выходных параметров. 

Применение продукционных правил для формирования учебного примеров вида (2) 

будет заключаться в том, что экспертным путем определяется выражение (1) в котором 

значения входных и выходных параметров, соответствуют определенному  классу.   

Процесс формирования продукционных правил для распознавания кибератак  может 

быть связан со значительными трудностями, которые возникают из-за недостатка 

высококвалифицированных экспертов, сложности процессов распознавания, недостатка 

необходимых данных. Поэтому можно предположить, что количество таких продукционных 

правил будет достаточно небольшим.  Следовательно, созданные на их основе учебные 

примеры целесообразно использовать только в НС, способных обучаться методом «с 

учителем» на ограниченной обучающей выборке. Среди классических НС такой 

способностью обладает только сеть PNN [3, 4]. 

Несмотря на возможности представления экспертных знаний, широкому применению 

таких сетей для распознавания кибератак мешает основной недостаток базовой модели – 

низкая способность обобщать учебную информацию. Отметим, что способность НС к 

обобщению общепринято оценивать отношением количества синаптических связей к 

количеству учебных примеров, которую она может запомнить безошибочно или с 

определенной погрешностью. Для сети PNN одному учебному примеру соответствует один 
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нейрон шара образов с количеством синаптических связей, которая на единицу превышает 

количество входных параметров. В то же время обобщающие возможности многослойного 

персептрона в 10-100 выше, чем в сети PNN. Вместе с тем PNN и многослойный перспетрон 

имеют весьма схожие структурные схемы и относятся к одному классу НС с прямыми 

распространением сигнала. Также, результаты [4] указывает на то, что с помощью 

конструктивных алгоритмов можно создать многослойный перспетрон базой которого 

является сеть PNN. Поэтому перспективным является разработка метода применения 

продукционных правил для обучения многослойного перспетрона, предназначенного для 

распознавания кибератак. 

Еще одним важным направлением совершенствования предложенной нейросетевой 

модели должна быть ее адаптация к использованию экспертных знаний о кибератаках, 

поданных с помощью аппарата нечеткой логики. 
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по захисту інформації в Миколаївській області 

  

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ                 

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  

 

Державний контроль за станом захисту інформації здійснюється Адміністрацією 

Держспецзв'язку та її територіальними органами відповідно до Закону України "Про 

Державну службу спеціального  зв'язку та захисту інформації України".  

Удосконалення механізмів державного контролю потребує оптимізації необхідних 

сил та засобів, формалізації процесів збору інформації, автоматизації її обробки та аналізу. 

Це дозволить створити єдину систему оцінки та контролю стану кіберзахисту, 

криптографічного та технічного захисту інформації, основану на об’єктивних 

показниках ефективності, з урахуванням набутого вітчизняного досвіду та кращих практик 

країн Європейського Союзу. 

З цією метою пропонується розробити систему показників (метрик), що 

характеризують стан захищеності об’єктів інформаційної діяльності (далі – ОІД), наявність 

потенційних загроз для інформації, що охороняється відповідно до законодавства. 
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Визначення ефективності захисту інформації базується на якісному дослідженні показників 

(метрик) для здійснення оцінки рівня захисту інформації за допомогою розрахунку 

інтегрального індексу стану інформаційної захищеності. 

Рівень стану захисту інформації визначається шляхом оцінки його основних процесів 

(етапів) з використанням в якості показників таких метрик, що характеризують повноту та 

достатність запроваджених методів та заходів протидії визначеним загрозам, достатності 

технічного та організаційного забезпечення, стану та контролю за виконанням необхідних 

заходів захисту. 

У даній роботі аналізується множина метрик, що складаються з найбільш суттєвих 

показників, які впливають на рівень захищеності інформації. Формування переліків метрик 

захищеності інформації здійснюється на основі відбору показників, які найбільш повно 

характеризують стан захисту інформації, з урахуванням попередніх результатів державного 

контролю або незалежного аудиту, вимог нормативно-правових актів, міжнародних 

стандартів та накопиченого досвіду оцінювання стану технічного та криптографічного 

захисту інформації.  

Важливою умовою при формуванні переліку метрик є принцип їх інформаційної 

доступності (під час оцінки ефективності захисту повинні використовуватися лише дані, 

отримані легальним шляхом за результатами державного контролю, зовнішнього аудиту 

тощо). Перегляд (уточнення) системи показників та їх характеристичних значень 

здійснюється паралельно із розвитком інформаційних систем та методів обробки інформації. 

Нормування метрик захищеності інформації здійснюється за допомогою лінійної 

функції таким чином, щоб характеристичні значення індикаторів потрапляли в зіставні за 

величиною інтервали. Перехід від абсолютних до нормованих значень індикаторів дозволяє 

вимірювати індикатори за шкалою від 0 до 1 або у відсотках, де 0 відповідає 0 %, а 1 

відповідає 100 %. 

Таким чином, отримане нормоване значення індикатора характеризує своєю 

величиною ступінь наближення до оптимального значення 1. 

Під ваговим коефіцієнтом метрики мається на увазі коефіцієнт, визначений за 

методом експертних оцінок, який характеризує розмір внеску конкретного показника 

захищеності в інтегральний індекс стану захищеності ОІД. Тобто він характеризується 

умовою, при якій значення метрики стає істотним та/або таким, що впливає на результат 

оцінки стану інформаційної захищеності. Дане значення може бути використане для 

розробки вагових функцій при моделюванні системи управління проектами з підвищення 

рівня керованості інформаційної безпеки. 

Розрахунок інтегральних індексів стану інформаційної захищеності може 

здійснюватися окремо для кожного об’єкту інформаційної діяльності на всіх етапах 

життєвого циклу, а також в цілому для системи управління інформаційною безпекою 

державного органу (підприємства, установи).  

Приклад формування множини показників (метрик) захищеності, їх нормованих 

значень та вагових коефіцієнтів наведений в Таблиці 1. 
 

№ з/п 

Процеси 

системи 

управління 

інформаційною 

безпекою 

Метрики (і) 

Значення метрики 

захищеності (n) 
Ваговий 

коефіцієнт 

індикатора 

(k) 
0…1 

1.  Персонал Призначення відповідальних осіб за 

організацію заходів захисту 
  0,015 

Спеціальна підготовка (освіта, 

підвищення кваліфікації, сертифікація) 
  0,015 

Навчання персоналу (теоретичні, 

практичні, тренування)   
  0,025 
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2.  Планування Визначення критичної інформації  0,02 

Визначення об’єктів захисту  0,03 

Визначення загроз інформації  0,04 

Визначення категорій порушників  0,025 

Визначення критеріїв ефективності 

захисту 
 0,03 

Формування вимог до захисту  0,04 

3.  Розробка Визначення методів протидії загрозам  0,03 

Розробка заходів проти всіх 

потенційно-небезпечних загроз 
 0,03 

Розробка проектно-кошторисної 

документації 
 0,015 

4.  Технічне 

 забезпечення 

Забезпеченість необхідними засобами 

захисту  
 0,1 

Забезпеченість необхідними засобами 

вимірювання та контролю 
 0,04 

Забезпеченість необхідними засобами 

криптографічного захисту інформації 
 0,1 

5.  Організаційне 

забезпечення 

Процедури захисту, регламентовані 

організаційно-розпорядчими 

документами 

 0,04 

Персонал ознайомлений з 

розпорядчими документами 
 0,05 

6.  Стан 

реалізації 

Заходи захисту виконуються своєчасно 

та у повному обсязі 
 0,06 

Організаційні заходи захисту 

виконуються 
 0,04 

Технічні заходи захисту виконуються  0,055 

Апаратно-програмні заходи захисту 

виконуються 
 0,06 

Криптографічні заходи захисту 

виконуються 
 0,06 

7.  Експертиза Ефективність захисту підтверджена 

відповідною процедурою 
 0,03 

8.  Внутрішній 

аудит 

Контроль ефективності захисту 

організовано та здійснюється постійно 
 0,05 

… … …   

Нормовані значення показників захищеності визначаються під час проведення 

контролю виконання заходів із захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, 

проведення опитування суб’єктів контролю, виконання робіт з експертизи або атестації 

систем захисту інформації. 

Розрахунок інтегрального індексу стану інформаційної захищеності m-го ОІД 

здійснюється за наступною формулою: 
 


i

imimm knY  ,                                                             (1) 

 

де Ym – інтегральний індекс стану захищеності m-го ОІД; 

nim – нормоване значення i-го індикатора захищеності m-го ОІД; 

kim – ваговий коефіцієнт, який характеризує розмір внеску i-го індикатора захищеності в 

інтегральний індекс стану захищеності m-го ОІД; 
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Узагальнюючий інтегральний індекс стану захищеності інформації в державному 

органі (установі, підприємстві) без урахування ступеня важливості кожного об’єкта  

розраховується за наступною формулою: 
 


m

m

m

Y
Y  ,                                                                (2) 

 

де m – кількість об’єктів інформаційної діяльності (інформаційних систем). 

За потреби, для оцінки стану захищеності інформації в державному органі (установі, 

підприємстві), може бути розроблена система вагових коефіцієнтів, що враховують 

важливість (ступінь секретності) та обсяги критичної інформації для кожного ОІД або 

інформаційної системи, а також можливі економічні збитки від реалізації певних загроз. 

Визначення рівня стану захисту інформації на підприємстві здійснюється шляхом 

порівняння числових значень, отриманих за допомогою розрахунку узагальнюючого 

інтегрального індексу стану захищеності інформації, та характеристичних значень, які 

діагностують рівень стану захищеності. 

Діапазон значень, які діагностують рівень стану захисту інформації на підприємстві, 

може поділятися на такі інтервали:  
 

[Y0, Yнездв);[ Yнездв, Yнебезп);[Yнебезп, Yкрит);[ Yкрит, Yздв);[Yздв, Yопт];          (3)  
 

де: Y0 – значення інтегрального індексу, що характеризує абсолютно небезпечний рівень 

стану захищеності інформації внаслідок чого його рівень дорівнює – 0 % або 0;  

Yнездв – значення інтегрального індексу, що характеризує незадовільний рівень стану 

захищеності інформації на рівні 20 % або 0,2 від оптимального значення; 

Yнебезп – значення інтегрального індексу, що характеризує небезпечний рівень стану 

захищеності інформації на рівні 40 % або 0,4 від оптимального значення;  

 Yкрит – значення інтегрального індексу, що характеризує критичний (мінімальний) 

рівень  стану захищеності інформації на рівні 60 % або 0,6 від оптимального значення;  

Yздв – значення інтегрального індексу, що характеризує задовільний рівень стану 

захищеності інформації на рівні 80 % або 0,8 від оптимального значення;  

Yопт – значення інтегрального індексу, що характеризує оптимальний рівень стану 

захищеності інформації (100 % або 1). 

 

Висновок: запропонована система кількісних показників (метрик) ефективності 

інформаційної безпеки може бути використана для розробки методів контролю (аудиту) за 

станом захисту інформації, для адекватної постановки цілей та завдань захисту, визначення 

критеріїв виконання етапів і завдань, відстеження ходу їхнього виконання, підвищення 

ефективності заходів з технічного та криптографічного захисту інформації.  
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Васєв В.О.,  

Дмитриченко С.В., 

Управління державної служби спеціального зв’язку  

по захисту інформації в Миколаївській області 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ                                                                   

В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

На сьогодні державна інформаційна політика спрямована на стимулювання 

поглиблення процесів інформатизації, оновлення і створення нових сучасних 

телекомунікаційних систем. Використання автоматизованих систем в управлінні підвищує 

якість і швидкість обробки та передачі інформації, потік якої постійно зростає. 

Інформатизація в органах державного управління забезпечує його раціональність і 

ефективність. 

Широкі можливості інтеграції даних в автоматизованих системах органів державної 

влади забезпечують централізоване накопичення інформації з різних сфер життєдіяльності 

держави і суспільства, у тому числі і накопичення інформації про фізичну особу у вигляді 

баз персональних даних. Але реалізація та використання таких можливостей пов’язана 

значною мірою із суттєвим зростанням ризику ураження, знищення, спотворення інформації 

та її несанкціонованого розповсюдження. 

Одна з найважливіших проблем безпеки використання інформації пов’язана із 

забезпеченням управлінської діяльності органів державної влади. Більшість рішень, що 

приймаються державними структурами, мають інформаційну основу. З цих позицій 

інформаційно-аналітичне забезпечення органів державного управління доцільно розглядати 

як один із визначальних чинників ефективності і безпеки управління. 

Метою дослідження є визначення основних загроз для персональних даних в 

розподілених інформаційних системах (ІТС класу "3") органів публічної влади, а також 

заходів щодо запобігання або максимального ускладнення порушень конфіденційності, 

цілісності та доступності персональних даних під час їх обробки та передачі каналами 

зв’язку. 

На сьогоднішній день більшість державних органів, установ, закладів, підприємств в 

своїй роботі так або інакше створюють та зберігають бази персональних даних. В окремих 

випадках це відбувається в локальних автоматизованих системах (класів "1", "2") за 

допомогою програм кадрового або бухгалтерського обліку ("Medoc", "Парус", "Іс Про", 

"1С:Підприємство", "Кадри", тощо). Створення систем захисту інформації в таких системах 

не потребує значних фінансових та матеріальних ресурсів.   

 Крім того, на виконання покладених завдань державні органи забезпечують ведення 

різноманітних загальнонаціональних державних реєстрів (Єдиний державний реєстр 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний реєстр довіреностей, 

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги тощо) та інформаційно-аналітичних систем, таких як 

ЄІАС "Діти", АІТС "Державний реєстр виборців", Єдина інформаційно-аналітична система 

управління міграційними процесами, Інтегрована комплексна інформаційна система 

Пенсійного фонду України, Інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного 

контролю "Гарт-1".  

Функціонування останніх здійснюється в ІТС класу "3", які охоплюють усі регіони 

України з використанням виділених каналів передачі даних або глобальної мережі Інтернет, 

тому проблема захисту цих систем потребує особливої уваги. Згідно із Законодавством 

України, доступ користувачів до деяких баз даних здійснюється через мережу Інтернет за 

допомогою Веб-інтерфейсів.  

Для вказаних інформаційних ресурсів можливо відзначити наступні джерела загроз: 
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- протизаконна діяльність політичних і економічних структур у сфері формування, 

поширення і використання інформації; 

- неправомірні дії представників державних структур, що призводять до порушення 

законних прав громадян і організацій в інформаційній сфері; 

- порушення встановлених регламентів збору, обробки і передачі інформації; 

- навмисні дії і ненавмисні помилки персоналу інформаційних систем; 

- відмови технічних засобів і збої програмного забезпечення в інформаційних і 

телекомунікаційних системах. 

Так наприклад, під час роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мали місце 

окремі технічні проблеми доступу користувачів та оприлюднення відомостей Реєстру. За 

повідомленням прес-служби Держспецзв’язку від 02.11.2016 основними причинами таких 

проблем були, насамперед: 

-     потужні DDоS-атаки, більшість яких належала до так званих "інтелектуальних" 

("розумних") атак, що значно впливало на ресурсні потужності Реєстру (понад 250 

Мбіт/сек.). Кібератаки, інший шкідливий трафік надходили  як з території України, так і із 

закордону. Напередодні завершення строку подання декларацій щоденно фіксувалося понад 

3 тис. подій (інцидентів) кібербезпеки; 

-     проблеми взаємодії вітчизняних АЦСК; 

-      збільшення в рази кількості користувачів Реєстру, коли декларанти усвідомили, 

що строк подання декларацій завершується, поряд з активізацією ЗМІ та громадськості 

стосовно ознайомлення з опублікованими                       е-деклараціями що, безумовно, 

надало додаткового навантаження на ресурси Реєстру; 

-     блокування (непрацездатність) сайта НАЗК, що ускладнювали доступ 

користувачів до Реєстру. 

Проте, упроваджені Держспецзв’язку заходи дали можливість забезпечити виконання 

Закону України «Про запобігання корупції» у частині подання та оприлюднення е-

декларацій, жодних несанкціонованих втручань у роботу Реєстру не відбулося. Усі подані 

декларантами відомості збережено й захист їх забезпечено згідно з вимогами закону. Реєстр 

працює стало, цілодобово, доступ користувачів до клієнтської та публічної частин Реєстру 

забезпечено. Упроваджена система кіберзахисту ресурсів Реєстру довела високий рівень 

вітчизняних спроможностей. 

Відповідно до вимог нормативно-правових актів захист інформації в ІТС реалізується 

з використанням апаратних та програмних засобів, а також організаційних заходів, 

спрямованих на керування засобами захисту, регламентацію дій користувачів і контроль за 

цими діями. 

Для забезпечення захисту інформації в інформаційних системах застосовуються 

засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що виконують наступні функції: 

1) захист інформації під час передавання каналами зв’язку; 

2) автентифікації та ідентифікації; 

3) керування захистом; 

4) моніторингу загроз безпеки; 

5) антивірусного захисту. 

Під час передачі даних вищевказаних ресурсів у якості каналу зв'язку 

використовується як мережа Інтернет так і орендовані виділені канали. Окремі державні 

органи в якості транспортної мережі використовують Національну систему конфіденційного 

зв’язку (НСКЗ). 

Що відрізняє НСКЗ від глобальної мережі? 

Під час використання мережі Інтернет власник системи самостійно повинен 

забезпечувати безпечний транспорт своїх інформаційних ресурсів. Це забзпечується 

впровадженням апаратних, програмних, апаратно-програмних засобів захисту, таких як: 

використання різноманітних програмних шлюзів та файрволів, впровадження систем 
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захищеної електронної пошти з використанням програмних комплексів криптографічного 

захисту інформації, застосування системи електронного цифрового підпису, встановлення 

маршрутизаторів з модулем криптозахисту тощо. Все це потребує виділення значних коштів 

та призводить до неефективного використання потужностей ліній передачі даних. 

Послуги в НСКЗ реалізуються із забезпеченням необхідного рівня захисту інформації, 

а саме: здійснюється шифрування інформації за допомогою вітчізняних засобів КЗІ, 

резервування критичного обладнання та каналів звязку цілодобовий контроль за 

функціонуванням системи, блокування розповсюдження компютерних вірусів та 

забезпечується швидка реакція на можливі спроби несанкціонованого доступу до інформації 

та ресурсів системи. Такий комплекс заходів підвищує стійкість інформації, яка передається 

каналами НСКЗ. 

НСКЗ складається з таких відокремлених інформаційно-телекомунікаційних систем 

(мереж) спеціального зв'язку:  

- спеціальна транспортна мережа НСКЗ – телекомунікаційна мережа, призначена для 

транзиту трафіку між системами (мережами) НСКЗ; 

- спеціальні інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі) субєктів НСКЗ, 

призначені для обміну відкритою, службовою та конфіденційною інформацією; 

- система захищеного електронного документообігу НСКЗ, призначена для 

забезпечення оперативного обміну електронними документами, що містять службову та 

конфіденційну інформацію, між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, а також здійснення аналізу та контролю за виконанням рішень Президента 

України і Кабінету Міністрів України. 

У складі системи захищеного електронного документообігу функціонує 

акредитований центр сертифікації ключів, призначений для надання органам державної 

влади та органам місцевого самоврядування послуг електронного цифрового підпису. 

Заходи із забезпечення функціонування, безпеки, розвитку і модернізації систем 

НСКЗ проводяться Адміністрацією Держспецзв'язку, її територіальними органами, 

закладами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Адміністрації 

Держспецзв'язку. 

Висновки. 

Ефективно вирішувати завдання щодо захисту інформації про особу, яка циркулює в 

інформаційних системах органів публічної влади, можна лише шляхом створення в їх складі 

комплексних систем захисту інформації, що поєднують організаційні, інженерні заходи, а 

також технічні та криптографічні засоби захисту. 

Метою захисту інформації в системі є забезпечення її захисту від несанкціонованого 

доступу, порушення її цілісності, конфіденційності, несанкціонованої модифікації та 

знищення, а також забезпечення доступності інформації для авторизованих користувачів. 

Захист інформації в розподілених інформаційних системах є складною системною 

задачею, яка вимагає застосування комплексу інженерно-технічних, криптографічних, 

апаратно-програмних та організаційних заходів захисту. 
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ОСНОВНІ ВИДИ АТАК НА ПРОТОКОЛИ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ 

 

Анотація. Запропонована удосконалена класифікація атак на протоколи квантової 

криптографії, яка дозволяє визначити напрямки подальших досліджень з розроблення 

методів захисту від цих атак та загального удосконалення квантових систем захисту 

інформації. 

Ключові слова: квантова криптографія, активні та пасивні атаки, класифікація атак. 

Abstract. An improved classification of attacks on the protocols of quantum cryptography is 

offered, which allows to determine the directions of further research on the development of 

protection methods against these attacks and general improvement of quantum information security 

systems. 

Keywords: quantum cryptography, active and passive attacks, classification of attacks. 

 

Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери 

діяльності людини, суспільства і держави привело до виникнення гострої потреби в 

ефективних методах і системах захисту інформації. Оскільки одним з основних методів 

забезпечення захищеності інформації є її криптографічний захист, то розвиток 

криптографічних методів став на сьогодні одним із пріоритетних напрямків діяльності в 

сфері забезпечення інформаційної безпеки суспільства та держави. 

На сьогодні одним з перспективних напрямів криптографічного захисту 

конфіденційних даних стала квантова криптографія, основною перевагою якої над 

традиційною криптографією є можливість виявлення факту несанкціонованого підключення 

до каналу зв'язку. Ця можливість гарантується властивостями окремих квантових часток – 

фотонів, що використовуються для передавання інформації в протоколах квантової 

криптографії. Внаслідок цього квантові протоколи, при деяких визначених умовах, 

дозволяють безпечно передавати конфіденційну інформацію навіть при наявності 

підключення зловмисника до каналу зв'язку.  

Але квантова криптографія також уразлива до багатьох атак, як пасивних, так і 

активних, що обумовлені різними причинами. У наукові літературі практично відсутні 

роботи, присвячені загальній класифікації атак на протоколи квантової криптографії. 

Більшість робіт присвячені доказам стійкості до деяких можливих атак конкретних 

протоколів. Найбільш повною, на наш погляд, на даний час є класифікація атак як на 

квантову підсистему розподілення ключів, так і на класичну підсистему безпосереднього 

шифрування даних, що побудована у роботі [1]. Але ця класифікація потребує 

удосконалення, що і є метою даної роботи. 

 

Основні види атак на протоколи квантової криптографії 

На рис. 1 показана розширена класифікація атак на сучасні протоколи квантової 

криптографії.  

Відзначимо, що згідно з [2] ці протоколи можна поділити на наступні групи, які 

відповідають різним криптографічним примітивам та є квантовими аналогами відповідних 

класичних примітивів: квантове розподілення ключів, квантовий прямий безпечний зв'язок, 

квантове розділення секрету, квантовий потоковий шифр, квантовий цифровий підпис, 

квантова стеганографія, контрольована квантова телепортація, квантове бітове зобов’язання. 

Атаки пасивного перехоплення, які можливі при використанні легітимними 

користувачами суворо однофотонних джерел, відомі та детально проаналізовані в науковій 

літературі, наприклад [3,4].  
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Некогерентні атаки

Непрозорі атаки

Напівпрозорі атаки

 
Рис. 1. Основні види атак на протоколи квантової криптографії 

 

Що стосується атак, зумовлених недосконалістю обладнання, то наведена класифікація 

враховує основні види таких атак на сьогодні. Але, у зв'язку з постійним прогресом 

обладнання деякі з цих атак стають неможливими, наприклад, при появі суворо 

однофотонних джерел неможливими стануть атаки поділу пучка фотонів та поділу числа 

фотонів. В той же час дослідники постійно знаходять нові уразливості обладнання та 

відповідно нові атаки цього виду. Тому ця категорія атак потребує постійного перегляду. 

Атаки, що зумовлені властивостями самих криптоалгоритмів та протоколів, відомі й у 

класичній криптографії. До деяких з них уразливі й протоколи квантової криптографії. 

Наприклад, активна атака "Людина посередині" може буди відвернена суворою 

автентифікацією легітимних користувачів. Для протидії атаці "Відмова в обслуговуванні", 

коли зловмисник перекриває передавання фотонів в каналі зв'язку, єдиним рішенням є 

наявність резервного каналу. Криптоаналітичні атаки на конкретні протоколи експлуатують 

різні особливості цих протоколів, класифікація цього типу атак потребує подальшого 

розширення. 

 

Висновки 

У роботі пропонується удосконалена класифікація атак на протоколи квантової 

криптографії, яка дозволяє визначити напрямки подальших досліджень з розроблення 

методів захисту від атак та удосконалення квантових систем захисту інформації. У зв'язку з 

постійним прогресом як у теоретичних дослідженнях з квантової криптографії, так і з їх 

практичного впровадження, наведена класифікація потребує постійного перегляду та 

подальшого удосконалення.  
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Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці 

Держаного фонду фундаментальних досліджень України за конкурсним проектом "Система 

квантового зв’язку по оптичному волокну з функцією виявлення каналу витоку  інформації". 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ 

ЗОБРАЖЕНЬ РІЗНИХ КЛАСІВ 

  

Сучасній світ важко уявити без використання цифрового зображення (ЦЗ). Сьогодні в 

техніці немає майже жодної області, яка не використовує цифрове зображення, а отже в тій 

чи іншій мірі цифрову обробку зображень, до якої відноситься і фільтрація. При цьому 

фільтрація в більшості випадків є не кінцевим етапом обробки (для поліпшення візуального 

сприйняття), а деякою попередньою обробкою, наприклад, для подальшого ідентифікації 

образів, поліпшення візуального сприйняття, або вбудовування чи вилучення 

стеганографічних контейнерів.  

Операції фільтрації полягають в модифікації, що має своїм результатом зображення 

того ж розміру, отримане з початкового за деякими правилами. Правила по яким задають 

фільтрацію називають фільтрами.(1) 

Усі фільтри ділять на дві групи: просторові і частотні. 

Просторові методи застосуються до ЦЗ представлених у вигляді двовимірних 

матриць. Принцип просторових алгоритмів полягає в застосуванні спеціальних операторів до 

кожної точки початкового ЦЗ. Типів просторових фільтрів досить багато: лінійні, медіанні та 

ін. Операторами виступають прямокутні або квадратні матриці, що називаються масками.  

Частотна фільтрація є загальнішим механізмом фільтрації, чим просторова.(2) Усі 

просторові фільтри можна реалізувати за допомогою частотних. Частотні фільтри виконують 

фільтрацію зображень в частотній області. Для цього за допомогою перетворення Фур'є 

відбувається отримання спектру зображення. Після застосування фільтру до спектру 

зображення виконується зворотне перетворення Фур'є і на виході отримуємо відфільтроване 

зображення. Простота фільтрації в частотній області полягає в простій інтерпретації частот: 

 низькі частоти – плавна зміна яскравості зображення; 

 високі частоти – швидка зміна яскравості зображення. 
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Проведемо операцію фільтрації для цифрових зображень різних типів. Умовно 

поділимо їх на класи. Визначемо їх на основі неформального визначення класів зображення 

за алгоритмом стиснення (3) та розширемо підкласи для деякіх: 

 Клас 1. Зображення з невеликою кількістю кольорів (4-16) і великими областями, 

заповненими одним кольором. Плавні переходи кольорів відсутні. Приклади: ділова графіка 

- гістограми, діаграми, графіки і т.п. 

Клас 2. Зображення, з плавними переходами кольорів, побудовані на комп'ютері. 

Приклади: графіка презентацій, ескізні моделі в САПР, зображення, побудовані по методу 

Гуро. 

Клас 3. Фотореалістичні зображення.  

3.1. В градаціях сірого. 

3.2. Чорно-білі. 

3.3. З контрастною зміною кольорів.  

Приклад: відскановані фотографії. 

Клас 4. Фотореалістичні зображення з накладенням ділової графіки. Приклад: 

реклама. 

Так як усі просторові фільтри можна реалізувати за допомогою частотних, фільтрацію 

проведемо низькочастотними фільтрами різних розмірів (від мін. 0*0 до макс. 128*128) для 

зображень всіх визначених класів для кожної кольорної компоненти окремо 

Структурна схема частотної фільтрації цифрового зображення приведена на рис.1. 

 

 

Вхідне 

зображення

А (х,у)

RGB Cfft Фільтр

F(i,j)
Icfft 

Вихідне 

зображення

B(х,у)

  
Рис.1 Структурна схема частотної фільтрації 

Після використання фільтрації для різних класів ЦЗ проведемо об’єктивну оцінку 

спотворення. Для порівняльного оцінювання якості ЦЗ після фільтрації використаємо. пікове 

відношення сигналу до шуму (англ. Peak signal-to-noise ratio) позначається абревіатурою 

PSNR та належить до групи різницевих показників спотворення. (4) Ця характеризується 

базуються на відмінності між ЦЗ оригіналом і ЦЗ після фільтрації.  

Результати дослідження наведено нижче в таблиці 1: 

 

Таблиця 1. Залежність характеристики PSNR від класу зображення та розміру фільтра 

Клас 1 Клас 2 
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Клас 3 Клас 4 

  

  
 

З отриманих даних добре видно, що найбільш значне спотворення для всіх класів 

зображення виникає в діапазонах розмірів фільтру від F(0,0) до F(10,10) та від F(120,120) до 

F(128,128). А в діапазоні від F(10,10)до F(120,120) спотворення зображення виникає не так 

різко. Проведемо подібні розрахунки, змінюючи розмір фільтру від F(0, 0)до F(10,10), та від 

F(120,120) до F(128,128) змінивши шаг відліків з 10 (як в попередніх дослідженнях) на 1. 

Результати приведені на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Залежність характеристики PSNR від класу зображення та розміру фільтра 

 

В роботі досліджено різні методи фільтрації та виявлено, що отримана статистика 

використання для кожного окремого класу ЦЗ різних методів фільтрації, може бути 

підґрунтям подальших досліджень для  розробки сучасних ефективних методів стеганографії 

та стегоаналіза з умови вбудовування контейнерів в різні колірні компоненти .  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА 

 
Постановка проблемы. В современном обществе трудно переоценить значение морской 

индустрии обеспечивающей  транспортировку судами до 90% мировой продукции. При 

перевозке в год более 420 млн. контейнеров только 2% подвергаются проверкам с досмотром  по 

причинам преступности и халатности. Достаточно доступный выход в интернет создаёт 

предпосылки возникновения рисков киберпреступности в портах и на морском транспорте. 

Несмотря на  интенсивно развивающиеся системы электронизации и автоматизации морской 

безопасности, обновление в условиях моря программных продуктов, контрабандистам, 

наркоторговцам, террористическим и радикальным группировкам удаётся использование дыр 

безопасности в портовых логистических системах для организации доставки оружия и взрывных 

устройств в нужный город.  

Актуальность работы. В морской практике отмечается взлом судовых бортовых 

компьютеров, доступ к личной информации судовладельцев, управление на огромном 

расстоянии судовыми электронными системами. Под полный контроль в открытом море берутся 

любые суда. Доступ к электронной почте, личной и финансовой информации владельца, 

проникновение в системы видеонаблюдения, управление телефонной связью и навигационным 

оборудованием, похищение фото-, видеофайлов и другой важной информации стало системной, 

обычной работой киберпреступников. Можно легко «угнать» судно вместе со всеми 

пассажирами на борту, а после стереть все свидетельства проникновения в судовые электронные 

средства.  С  ростом оснащённости компьютерной инженерией, значительно обострился риск 

внешнего вмешательства и срыва работы ключевых систем управления судами. Хакеры 

способны сорвать процесс управления судном и его навигационных систем, обрубить все 

внешние коммуникации и получение конфиденциальных данных. Вопрос актуальности тематики 

еще осложняется тем, что далеко не вся информация об успешно проведенных атаках имеет 

широкую огласку. Владельцы бизнеса умалчивают проявление кибератак опасаясь потери 

имиджа, претензий со стороны клиентов и страховых компаний, начала расследований, 

проводимых сторонними организациями и государственными органами. Поскольку 

компьютерные инциденты в судоходстве  проявляются довольно остро, решение их находится на 

низком уровне, либо вообще отсутствует, знание большего числа характеристик проведенных 

кибератак составляет актуальную задачу необходимости проведения специальных исследований 

по повышению кибербезопасности судоходства  [1,2]. 

Целью работы является проведение и представление результатов дескрипторного 

исследования кибербезопасности современных компьютеризированных систем судоходства.  

Результаты исследования. Специфичными для кибербезопасности судоходства 

являются информационные системы – автоматическая идентификационная система (AIS); 

электронно-картографическая навигационно-информационная система (ECDIS); регистратор 

данных рейса (VDR), бортовой самописец; IT-инфраструктура автоматизации процессов с 

грузами в порту (TOS); система отслеживающая движение контейнеров посредством GPS (CTS); 

http://algolist.manual.ru/compress/image/fractal/index.php
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аварийный радиобуй (EPIRB). Исследования, посвященные безопасности AIS, показали два 

направления проведения атаки: первое – на AIS-провайдеров, собирающих данные с AIS-

шлюзов, установленных на побережьях для сбора информации AIS и далее для предоставления 

коммерческих и бесплатных сервисов в реальном времени; второе – на уровне радиопередачи,   

т. е. самого протокола AIS. Атака на протокол была проведена с использованием SDR (software-

defined radio) [2]. Возможно развитие следующих сценариев: 

● изменение данных о судне – имени, местоположения, курса, скорости, информации о грузе; 

● создание «кораблей-призраков», опознаваемых другими судами как настоящее судно; 

● отправка ложной погодной информации для изменения курса; 

● активация ложных предупреждений о столкновении ; 

● возможность сделать существующее судно «невидимым»; 

● создание несуществующих поисково-спасательных вертолетов; 

● фальсификация сигналов EPIRB, активирующих тревогу на находящихся поблизости судах; 

● возможность проведения кибератаки увеличением частоты передачи AIS-сообщений. 

            Отмечается особенность AIS позволять судам становиться «невидимкой», а также 

вручную изменять транслируемую информацию. Изменение AIS-карт в территориальных водах 

чужой страны может спровоцировать дипломатический конфликт. Злоумышленные  атаки 

приводят к отклонению судна с курса за счёт подмены сообщений о возможном столкновении с 

ним или к «заманиванию» в определенную точку акватории ложным сигналом аварийного 

радиобуя. В большинстве ECDIS-систем, представляющих собой установленную на мостике 

судна рабочую станцию [3], посредством бортовой сети организован доступ в интернет, К  

данной системе подключены неоснащённые никакими средствами информационной защиты: 

навигационный телекс NAVTEX, унифицированная система передачи навигационной, 

метеорологической и другой строчной информации; AIS; радары и GPS-оборудование, датчики и 

сенсоры. Применяемые судовые Windows-системы далеко не всегда успевают получать даже 

критически важные обновления безопасности в разумные сроки. Уязвимости в основном 

связываются c сервером, установленном в комплексе системы. Внедрение вредоносного кода 

может выполнить как внешний нарушитель через интернет, так и член команды через 

физический носитель, использующийся для обновления или дополнения навигационных карт. 

Выявленные  уязвимости позволяют считывать, скачивать, перемещать, заменять и удалять 

любые файлы, находящиеся на рабочей станции. При этом атакующий получает доступ к чтению 

и изменению данных со всех сервисных устройств, подключенным к бортовой сети судна. 

Учитывая   важность корректности работы ECDIS, нарушение чёткости её работы приводят к 

травмам и даже смертям людей, перекрытию морских каналов, посадкам на мель, загрязнению 

окружающей среды и большим экономическим убыткам. При расследовании инцидентов, аварий 

и катастроф крайне важны данные судового VDR. Во  всевозможных собранных и хранимых 

навигационных и статистических данных судна, звукозаписях разговоров на мостике судна, 

радиопереговорах и радарных снимках, отмечаются случаи исчезновения сенсорных параметров 

и голосовых записей во время инцидента [4]. Результатом кибератак являются: перезапись 

данных самим VDR и умышленное уничтожение улик, посредством подключения USB-носителя 

в VDR, что приводило к стиранию с него всех файлов и голосовых записей. Существующая 

возможность редактирования данных на бортовом самописце и/или их подмены составляет 

большую вероятность организации подлога и направление расследования в ложное русло. 

Отмеченные возможности изменения и удаления данных, а также возможность удаленного 

исполнения  команд  полностью  компрометирует VDR [5].  

В судоходстве портовые IT-структуры являются функционально сложными системами. 

Возникновение  инцидента портовой киберпреступности связано с работой «IT-департаментов» 

преступных банд, которые перехватывают 9-знаковые PIN-коды для использования в проведении 

операций с контейнерами. По портовым беспроводным сетям отдавались команды погрузочным 

системам перемещать «определённый» контейнер на свой грузовик до приезда владельца 

Контрабандный подход к подкупу рабочих для подмены записей о контейнерах с наркотиками до 

настоящего времени досконально не изучен транспортными компаниями.  

Выводы и предложения. Исследование показало серьёзность современной сущности 

угроз в морской отрасли. Кибербезопасность судоходства зависит от компаний, обслуживающих 

информационные системы портов, использования  сотрудниками личных компьютерных средств 
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и отсутствия практики проведения среди персонала специализированного компетентного 

инструктажа. Имеет место недостаточность понятия защиты информационного контента и, как 

следствие, отсутствие планов реагирования. 
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ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 
 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА РОБІТНИКІВ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ                               

В НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДЕН                                    

НА МІЖНАРОДНИХ ЛІНІЯХ ЄВРОСОЮЗУ  

                                                                          

Однією з особливостей роботи суден на внутрішніх водних шляхах на Дунаї є 

прийняття єдиних міжнародних правових, оргнізаційних, технічних та інших норм, які 

регулюють рух суден по Дунаю, перевезення пасажирів та зовнішньоторговельних вантажів. 

Такий підхід зафіксовано у, так званій, Конвенції про режим судноплавства на Дунаї 

(Белград, 1948р.), яка сформолювала головний принцип у Статті 1: «Навігація на Дунаї 

повинна бути вільною і відкритою для громадян, торговельних суден та товарів усіх країн на 

основі рівності по відношенню портових і навігаційних зборів та умов торговельного 

судноплавства» [1]. Такий режим розповсюджено на судноплавну частину Дунаю від 

Чорного моря через Сулінське гірло, а також добровільно підтримується Україною у 

Кілійському гірлі. Для спостереження за виконанням положень Белградської Конвенції, а 

також за кординацією дій її учасників була утворена Дунайська Комісія. 

За останні роки слід відзначити, що на Дунаї пройшли значні зміни, а саме: змінилася 

форма власності кількох судноплавних компаній; прагнення стати членами Дунайської 

комісії захотіли держави, які не належать до регіону Дунаю і мають не прийняту раніш на 

Дунаї форму організації праці на флоті ("сімейні пароплавства"). За офіційною статистикою 

економічної комісії ООН, у Європі, ще на початку 90-х років кількість сімейних (малих) 

пароплавств у країнах Європейського Союзу досягла 10 тисяч,  з них 95%  мали у власності 

одно або два судна;  експлуатація суден річка - море потрапляє під вимоги   Міжнародний 

морська організація (ІМО) до професійної підготовки моряків, відповідно до Конвенції і 

Кодексу «Про підготовку і дипломування моряків і несення вахти»  (ПДНВ)  з Манільськими 

поправками. Це змусило держави,  членів Дунайської комісії, переглянути деякі положення 

та внести зміни у Дунайську Конвенцію. 

Такий підхід, надав можливості придунайським країнами, включаючи Україну, 

поглянути на проблему безпеки мореплавання на Дунай з іншої точки зору і удосконалити 

вимоги до підготовки моряків до праці на міжнародних внутрішніх водних шляхах Європи, 

на основі порівняння прийнятих міжнародних конвенцій для морського транспорту 

(підготовки та дипломування моряків і несення вахти (STCW), безпечної експлуатації суден і 

запобігання забруднення (ISM CODE) та ін.). Варто зазначити, що такі зміни для підвищення 

якості підготовки моряків які працюють як на внутрішніх водних шляхах, так і на суднах 

https://habrahabr.ru/company/pt/blog/303198/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-infrastructure-and-services/dependencies-of-maritime-transport-to-icts/cyber-security-aspects-in-the-maritime-sector-1/at_download/fullReport
http://blog.ioactive.com/2015/12/maritime-security-hacking-into-voyage.html
https://www.blackhat.com/docs/us-15/materials/us-15-Moore-Spread-Spectrum-Satcom-Hacking-Attacking-The-GlobalStar-Simplex-Data-Service.pdf
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річка- море,  значно підвищило рівень впровадження положень « Білої Книги» Європейської 

комісії [2], з регулювання безпеки мореплавства, питань повної гармонізації технічних вимог 

до суден, що обслуговують внутрішні водни шляхи Європи, дипломів, сертифікатів фахівців 

та соціальних умов членів екіпажу судна. 

Україна визначила основні напрями реформування підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців на внутрішніх водних шляхах  у навчальних центрах 

професійної освіти на виробництві.  Міністерство інфраструктури України наказом № 490  

від 07.10.2014 «Про затвердження Положення до порядку видачі дипломів і свідоцтв 

фахівцям, які допущени до плавання внутрішніми водними шляхами» визначило 

адміністрацію, яка відповідає за якість підготовки моряків на рівні Державної служби 

України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), а також встановила процедуру 

отримання «Протоколу на відповідність» навчальним закладом на право освітньої діяльності 

з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців внутрішнього водного 

плавання. 

Конференція з проблем підвищення якості професійної підготовки моряків, які 

обслуговують  внутрішні води Європи, що відбулася у м. Галац (Румунія) 29.03.2017р.,  де 

Україна була представлена Навчальним центром ПрАТ «Українське Дунайське 

пароплавство», розглянула проблему вровадження міжнародних конвенцій з морського 

транспорту на річкових суднах. Були прийняті основні напрями по забезпеченню безпеки 

судноплавства на Дунаї, які пов’язані з підвищенням професійної компетентності моряків, а 

саме: 

  - перегляд Белградської Конвенції в частині професійної підготовки моряків й прийняття 

єдиних вимог до їх професійної компетентності; 

   - співробітництво між Дунайською комисією і Європейською Економічною Комісією  

ООН, а також підкомитетом ММО по стандартам підготовки, дипломування моряків і 

несення вахти на внутрішніх водних шляхах; 

  - гармонізація вимог до суден, систем гарантування безпеки і кваліфікації екіпажей та 

свободного переміщення кваліфікованого плавскладу між європейськими країнами; 

  - розробка єдиного сертифікату для плавскладу, що працює на внутрішніх водних шляхаїх 

Європи. 

Українське Дунайське пароплавство, як Державний перевізник України, вирішує 

проблему не тільки формування нових логістичних ланцюгів, що об’єднують власників 

вантажів, портові термінали, наземних і морських перевезників, але й підвищення рівня 

професійної компетентності моряків  згідно з ситуацією по забезпеченню стійкого 

положення як на ринку перевезень вантажу, так і праці. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ                                    

ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                            

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Summary: In the technology up-front world, security of information are inevitable. When 

computing capacity and storage need of these devices are increasing tremendously, it demands the 

secure way of storing the data in cost efficient model. We can say that a first major risk is the 

continued growth of electronic commerce vulnerability information systems at national and global 

scale, accentuated risk factors, including the rate of growth of the Internet, the use of rapid pre 

generalization that does not allow the development of efficient methods security applications, 

implementing robust and reliable solutions and train the participants on issues of risk. Legislation 

democratic states seek to reduce this risk in Moldova there are laws on the protection of personal 

data, electronic commerce, electronic signature, etc. Providing harsh penalties for offenses of 

unauthorized access to information and it’s use inappropriate. The implementation of legislation 

can be considered a risk but side. On a more general level, the accumulation of information on the 

Internet and other computer networks generates theme threat to democracy. 

 

The key-words: international contracts, risks, low, electronic trade, security applications, 

informational security. 

 

        Нынешний этап развития Республики Молдовы характеризуется быстрым 

распространением информационных технологий, информационной отрасли которая 

включает в себя всю информацию о инфраструктуре коммуникационных технологии, об 

учреждениях, которые обрабатывают эту информацию, а также систему регулирования 

общественных отношений возникающие в связи с этим. 

    Являясь важной и неотъемлемой частью современной общественной жизни, 

информационная область имеет активное влияние на состояние информации 

государственных компонентов, социальной, военной, экономической и других компонентов 

национальной безопасности. 

    Тем не менее, обеспечение национальной безопасности взаимозависимы с 

информационной безопасностью личности, общества и государства. 

   В последние годы значительно возросла необходимость применения комплексного подхода 

и эффективного процесса для обеспечения безопасности национального информационного 

пространства, в том числе оборонительного комплекса, банковской системы, энергетики, 

транспорта и телекоммуникации, защита информации, относящиеся к государственной 

тайне, в целях предотвращения и борьбы с информационными преступлениями, 

экстремизмом и терроризмом в информационном пространстве. 

    Важность этой проблемы была изложена в Концепции национальной безопасности и в 

Стратегии национальной безопасности Республики Молдова, в которых излагаются цели 

системы национальной безопасности, и отражены угрозы из информационной области, как и 

обеспечение информационной безопасности. 

  Совершенствование законодательства в этой области определяется развитием и 

укреплением нормативных прав и обязанностей государства, государственного управления, 
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должностных лиц, организаций, предоставляющих механизмы защиты информации и 

данных. 

  Их консолидация позволяет систематизировать социальные отношения по обеспечению 

информационной безопасности, устраняя неопределенность дискреционных ограничений в 

этой области. 

  Принятие Концепции обусловлена необходимостью защиты интересов граждан, общества, 

государства в информационной области, тяжести многих угроз в адрес информационной 

безопасности в современном обществе, необходимостью поддержания баланса между 

интересами граждан, общества и государства по обеспечению информационной 

безопасности. 

    Информационные системы, связанные в сети, были быстро приняты организациями по 

всему миру, чтобы улучшить коммуникации, их эффективность, оперативный контроль и - в 

конечном итоге - конкурентоспособность.  

    Ведение бизнеса в Интернете быстро и имеет относительно низкую стоимость - 

достаточные основания, непреодолимые для бизнеса, чтобы рассмотреть электронный 

бизнес как альтернативу классическому. 

   Интернет-экономика выросла быстрее, чем было предвидено несколько лет назад [1].  То, 

что начиналось как альтернативный канал для маркетинга быстро превратилось в полную 

экономическую систему, состоящую из: 

 системы связи по низким ценам, с использованием Интернет-технологий и 

стандартов; 

 приложение, и человеческий капитал, что позволяет осуществлять управление 

бизнессом через сетевую инфраструктуру; 

 работа электронных рынков с использованием взаимосвязанных сетей и 

существующих приложений; 

 производители и посредники, которые предоставляют широкий спектр продуктов и 

услуг для содействия эффективности и ликвидности; 

 нормативно-правовая база в стадии формирования, для  управления электронным 

бизнесом. 

    Использование Интернета и других средств связи дает много конкурентных преимуществ. 

Интернет позволяет компаниям расширить свой бизнес таким образом, как не было 

возможно ранее. Это новый мир бизнеса полный преимуществ, который стал возможным 

благодаря появлению информационных технологий, где компании могут извлечь выгоду из 

быстрых сообщений, усовершенствованных методов сбора данных, цепочки поставок и 

другие преимущества этой новой эры. Эти решения увеличили - и будут продолжать 

увеличивать - эффективность, фирм и их финансовые результаты - но они также повышают 

риск информационной безопасности [2]. 

  Сегодня в электронном бизнесе, технологии информационной безопасности могут быть 

использованы для получения прибыли и новых возможностей для бизнеса, а не только для 

снижения рисков. Технологии защиты информации не имеют цель только предотвращать 

стихийные бедствия, но являются средством достижения бизнес-целей. 

   Технологии обеспечения информационной безопасности являются абсолютно 

необходимыми для достижения успеха, поэтому они должны быть включены в стратегии 

компаний [3]. 

    Информационная безопасность должна рассматриваться как процесс, который имеет 

важное значение для удовлетворения законных потребностей партнеров и клиентов, а не как 

что-то что «может быть добавлено.» С другой стороны, компании должны иметь гарант, что 

их отделы маркетинга и связи с общественностью разбираются в принципах технологий 

информационной безопасности в целях эффективного взаимодействия с государственными 

мерами, чтобы защитить деньги и конфиденциальность клиентов. Помимо коммерческих 

причин, компании имеют юридические обязательства по защите персональных данных своих 

клиентов.  
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  Можно сказать, что стратегические и текущие направления внутренней и внешней 

политики государства в области обеспечения информационной безопасности создаются из 

основных национальных интересов государства в информационной области, а также 

принимая во внимание угрозы по отношению к информационной безопасности. Основные 

меры по достижению государственной политики в области информационной безопасности 

Республики Молдова являются: 

a) совершенствование законодательства по информационной безопасности Республики 

Молдова, предупреждения , борьба и предотвращения компьютерных преступлений, борьба 

с терроризмом и экстремизмом в информационном пространстве, защита интеллектуальной 

собственности и персональных данных; 

b) разработка и реализации национальной программы по созданию уникальной комплексной 

системы защиты информации в Республики Молдова, создание государственных систем, 

защищающих состояния технической и криптографической защиты информации; 

c) разработка и реализация национальной программы по созданию современной 

национальной системы правительственной связи (Secure Link International (национальный 

сегмент)); 

d) разработка и реализация национальной программы по подготовки кадров в области 

обеспечения информационной безопасности; 

e) гармонизация национальных стандартов в области информационных технологии и 

информационной безопасности с международными стандартами; 

f) разработка и продвижение государственной политики в осуществление контроля в области 

применении всех видов электронных подписей. 

     В заключении можем отметить, что быстрое развитие информационных и 

коммуникационных технологий привело к созданию динамическому кибер-пространству без 

границ. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 

КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

Проблема кібертероризму носить глобальний характер і досить гостро постає у 

сучасному інформаційному суспільстві. Провідні держави світу все більше уваги приділяють 

кіберзахисту власних критичних інформаційних ресурсів у різних галузях. Одним із 

важливих об’єктів критичної інфраструктури є транспортна система (поряд з енергетичною, 

нафто- та газотранспортною системами), несанкціоноване втручання в роботу якої може 

призвести до значних економічних збитків, людських жертв і руйнування загальнодержавної 

інфраструктури. Особливої уваги заслуговує цивільна авіація (ЦА), рівень критичності якої 

значно підсилюється підвищеним ступенем зв’язності та взаємодії між наземними системами 

і повітряними суднами, а впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій (ІКТ) з одного боку підвищує ефективність і спрощує формальності у діяльності 

ЦА, проте з іншого боку породжує цілу низку нових уразливостей та потенційних 
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кіберзагроз (КЗ). Додаток 17 до Конвенції про міжнародну ЦА декларує необхідність для 

кожної держави, яка є членом ICAO, розробляти методи захисту ІКТ, що використовуються 

для цілей ЦА, від актів незаконного втручання, які можуть поставити під загрозу безпеку 

міжнародної ЦА. Керівний документ Doc 30/13 ECAC визначає необхідність включення 

заходів щодо захисту ЦА від КЗ до національної програми безпеки ЦА та інших 

національних програм (контролю якості, навчання і підготовки персоналу з питань безпеки 

ЦА тощо). Відповідно до зазначених керівних документів, необхідно ідентифікувати та 

захищати системи, які містять інформацію, що має критичне значення для безпечного 

виконання польотів і безпечної діяльності ЦА – це так звані критичні авіаційні інформаційні 

системи (КАІС), орієнтовний перелік яких наведено у керівному документі Doc 8973/8 ICAO. 

Несанкціонований доступ (НСД) і використання КАІС може призвести до виникнення загроз 

безпеці пасажирів, екіпажу та наземного персоналу, з огляду на що важливим є забезпечення 

їх кібербезпеки (КБ) шляхом захисту від НСД, попередження втручання в роботу КАІС та 

виявлення атак на них. 

Вирішенням проблем КБ транспортної галузі займаються такі вітчизняні та закордонні 

вчені: Г. Вільський, Ф. Каргл, В. Лахно, Дж. Петі, зокрема питанням захисту ЦА від КЗ 

присвячені роботи Р. Акіншина, Р. Волнера, Р. Коелі, В. Лендерса, І. Мартіновіча, 

А. Міщенка, Р. Пувендрана, К. Сампігетая, П. Скавеша, М. Шейфара, М. Штрохмайєра та ін. 

Проте, переважна більшість відомих робіт орієнтована на розробку або загальних 

підходів до забезпечення КБ, або створення методів, моделей та засобів забезпечення 

конфіденційності, цілісності й доступності інформації (модель Тріада CIA), що 

обробляється, зберігається чи передається за допомогою сучасних ІКТ – таким чином не в 

повній мірі враховуються сучасні підходи до забезпечення КБ, вимоги та специфіка ЦА. 

Зокрема, не вирішеними залишаються питання, пов’язані з формуванням понятійного 

апарату у галузі захисту ЦА від КЗ (формулювання дефініцій «кіберпростір», «КЗ», 

«кібератака», «інцидент КБ», «кібертероризм», «КБ КАІС» тощо), оцінюванням рівня 

критичності КАІС (розробка методів і засобів визначення рівня критичності різних категорій 

систем та формування їх вичерпного переліку), забезпеченням конфіденційності (розробка 

стійких методів розподілу ключів і криптографічного захисту комунікацій в КАІС), 

виявленням та обробкою інцидентів КБ у галузі ЦА (розробка методів управління, 

моніторингу та прогнозування інцидентів у КАІС) тощо. З огляду на це, створення 

методології формування та забезпечення державної системи КБ в галузі ЦА за рахунок 

розробки теоретичних основ, методів, моделей та засобів забезпечення захисту КАІС, є 

актуальною науково-практичною проблемою, що має теоретичне і практичне значення. 

Розроблено методологію формування та забезпечення державної системи КБ в галузі 

ЦА, яка за рахунок запропонованих базової моделі формування і мультирівневої моделі 

ідентифікації забезпеченості вимог до забезпечення кібербезпеки ЦА, теоретичних положень 

щодо кібербезпеки ЦА, методу визначення рівня критичності КАІС, методу управління 

інцидентами КБ, методу симетричного криптографічного захисту інформації і методів 

забезпечення стійкості розподілу ключів та прямого безпечного зв’язку, а також методу 

оцінювання повноти виконання вимог, дозволяє забезпечити підтримку процесів формування 

державної системи КБ ЦА з урахуванням вимог керівних органів і забезпечити захист ЦА 

України від КЗ на 25,9%. 
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 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:    

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И УДОБСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

  

Информационные системы обладают рядом свойств, номенклатура которых 

определена в международных стандартах. Наиболее известный и новый стандарт ISO/IEC 

25010 [1] определяет следующие, сформированные в результате их эволюции [2],  свойства 

информационных систем: функциональная пригодность, производительность, 

совместимость, удобство использования, надежность, безопасность, ремонтопригодность и 

переносимость. Определенные свойства информационных систем взаимно влияют друг на 

друга, т.е. возможны ситуации, когда усиление (ослабление) одного из свойств, требует или 

порождает усиления (ослабления) другого или даже группы свойств информационных 

систем. Наиболее очевидными, одновременно взаимосвязанными и отчасти 

конкурирующими свойствами являются  удобство использования и безопасность (УиБ). 

            Анализ проблематики взаимосвязи свойств УиБ позволил сделать разделение работ 

по направлениям: большинство работ посвящено рассмотрению конкретных проблем в части 

их решения [3, 4, 5, 6, 7]; следующая группа работ посвящена пониманию, рассуждению, а 

также общим вопросам УиБ [8, 9]; часть работ посвящена проблемам и особенностям 

взаимодействия УиБ на уровне требований [6], процессов [10, 11] и моделей (в т.ч. и UML 

моделей) [12]; небольшую группу представлет проблематика УиБ для мобильных 

приложений [13,14] и проблематики УиБ [15]; некоторые посвящены аспектам эволюции 

свойств УиБ и взаимному влиянию свойств [16, 2].  Таким образом, в части взаимодействия 

и конкуренции УиБ, существует два возможных аспекта исследований и разработок: удобная 

безопасность и безопасное удобство использования. Первый дает ответ на вопрос удобной 

безопасности: как разработать функции безопасного доступа к ресурсам так, чтобы 

обеспечить приемлемый/требуемый уровень удобства использования пользовательских 

интерфейсов. Достаточно часто при регистрации в сети Интернет пользователей просят 

подтвердить свое присутствие за компьютером для того, чтобы исключить автоматическую 

регистрацию в Интернете. Пользователю предлагают пройти автоматизированный 

публичный тест Тьюринга для определения компьютеров и людей [19]. который 

провоцирует недовольство. Это пример того, когда «комплексная» безопасность убивает 

удобство использования. Разработчики информационных систем должны исключать 

ситуацию, при которой повышенный уровень безопасности «убивает» удобство 

использования. Второй аспект безопасного удобства использования имеет отношение к 

разработке непосредственно пользовательских интерфейсов которые обеспечивают 

требуемый уровень информационной безопасности за счет установления элемента чекбокса в 

http://www.tandfonline.com/author/Hryschuk%2C+Ruslan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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значение чек. Рассмотрено взаимное влияние свойств удобства использования и 

безопасности программного обеспечения [20] на уровне их подсвойств и метрик  

Выводы. Освещена проблема конкуренции между свойствами программного 

обеспечения на примере конкуренции свойств удобства использования и безопасности. 

Рассмотрены два варианта влияния свойств: удобная безопасность и безопасное удобство 

использования на уровне качественного анализа их подсвойств и метрик. В дальнейшем 

планируется выполнение анализа метрик удобства использования и безопасности.        
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ОЦІНЮВАННЯ ШКОДИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У РАЗІ ВИТОКУ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ 

 

На сучасному етапі міжнародної активної співпраці в інформаційній сфері однією із 

основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України є розголошення 

інформації, яка становить державну таємницю, чи втрата матеріальних носіїв секретної 

інформації, спрямованої на забезпечення державних потреб та національних інтересів. Тому 

в умовах підвищення рівня розвідувальної діяльності іноземних спецслужб досить гостро 

постає питання удосконалення напрямів забезпечення інформаційної безпеки як однієї з 

найважливіших функцій держави, зокрема, щодо забезпечення охорони державної таємниці, 

що є комплексом організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та 

оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної 

інформації та втратам її матеріальних носіїв. 

Згідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» охороні державою 

підлягають відомості таємної інформації, які визнані державною таємницею (або секретною 

інформацією) у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної 

безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній 

безпеці. Відомості становлять державну таємницю з часу опублікування Зводу відомостей, 

що становлять державну таємницю, до якого вони включені за процедурою прийняття 

державним експертом з питань таємниць рішення про віднесення категорії відомостей або 

окремих відомостей до державної таємниці з встановленням ступеня їх секретності шляхом 

обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці держави у разі 

розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, чи втрати матеріальних носіїв 

секретної інформації.  

Слід зазначити, що здійснення заходів щодо віднесення відомостей до секретної 

інформації, засекречування, розсекречування та охорони матеріальних носіїв секретної 

інформації, криптографічний та технічний захист та інші витрати, пов’язані з державною 

таємницею, в державних підприємствах, установах, організаціях фінансуються за рахунок 

Державного бюджету України. Тому наявне зростання витрат на заходи охорони державної 

таємниці та збитків, що пов’язані з наслідками розголошення державної таємниці чи втратою 

матеріальних носіїв секретної інформації та їх ліквідацією, підвищують вимоги до 
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прогнозування й інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття рішень щодо 

забезпечення інформаційної безпеки України при отриманні, зберіганні, використанні і 

розповсюдженні суспільно значущої інформації, особливо секретної інформації, стосовно: 

удосконалення методичних рекомендацій державним експертам з питань таємниць щодо 

визначення підстав для віднесення відомостей до ДТ та ступеня їх секретності; експертизи 

матеріальних носіїв інформації на предмет наявності відомостей, що становлять державну 

таємницю, та присвоєння їм грифу секретності; встановлення строків засекречування та 

розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації; визначення параметрів 

оцінювання економічної шкоди та інших тяжких наслідків як величини можливої сукупної 

шкоди національній безпеці України в інформаційній сфері; організації формування Зводу 

відомостей, що становлять державну таємницю та розгорнутих переліків відомостей, що 

становлять ДТ (РПВДТ); порядку забезпечення режиму секретності суб’єкта режимно-

секретної діяльності; оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці у 

цілому, обумовлюють необхідність розробки моделей та методів оцінювання шкоди 

національній безпеці у сфері охорони державної таємниці. 

Однак у зазначеній сфері залишається низка завдань, вирішення яких має важливе 

наукове та практичне значення. З цих позицій розробка моделей та методів оцінювання 

шкоди національній безпеці у разі розголошення відомостей, що становлять державну 

таємницю, чи втрати матеріальних носіїв секретної інформації для оцінювання ефективності 

функціонування системи охорони державної таємниці та результативного розв’язання 

відповідних задач на основі як статистичних даних, так і експертних оцінок, є актуальним 

науковим завданням. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Постановка проблемы. На предприятиях морской отрасли сосредоточен значительный 

ресурс не защищённого кибернетического оборудования необходимого для решения 

специализированных задач в системах грузооборота на водном транспорте и выполнения 
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функциональных заданий по режимам эксплуатации основных технических средств порта и 

организационно-экономического управления. 

Актуальность работы. Смысловое значением данной работы связано с определением 

системных узлов нуждающихся в противодействии несанкционированному вторжению в 

компьютерные системы, которое способно негативно воздействовать на работу 

специализированного предприятия [1].  Выработка и предложение способов, методов, 

методик и средств защиты информационного контента морского порта являются 

актуальными для отработки научными и техническими специалистами [2].  

Целью работы состоит в анализе угроз и защищённости портовых компьютерных систем от 

различного вида заражений вирусным программным обеспечением (ПО).  

Результаты проведенной работы. Рассматривая современную информационно-

компьютерную систему крупного предприятия (более 500 пользователей) морской отрасли, 

выделим основные узлы системы, которые могут быть подвержены кибернетическим 

угрозам: 

1.ьХранилище данных (базы данных предприятия):                              :                                                                         

………- данные внутреннего документооборота; 

- данные системы управления персоналом; 

   - бухгалтерия предприятия; 

   - файловое хранилище подразделений и пользователей; 

   - почтовое хранилище; 

   - данные учета судозаходов и грузооборота; 

   - другие данные предприятия и пользователей, хранящиеся в электронном виде. 

2.бСистемы управления данными предприятия (программное и техническое обеспечение для 

управления данными организации): 

- сервера документооборота; 

- почтовый сервер; 

- терминальные сервера системы; 

         - прочие вспомогательные системы управления предприятия.                 .                                         

3.бСетевое оборудование предприятия (роутеры, коммутаторы, свитчи, внутренние линии 

связи, линии связи с внешним миром и т.п.). 

Выделим основные виды киберугроз (вирусного ПО) по отношению к указанным выше 

узлам системы соответственно: 

1.лДанные могут быть подвержены:                                            .                                                                                                    

……..- удалению (частичное или полное удаление баз данных предприятия и пользователей); 

          - несанкционированному копированию (разглашение коммерческой тайны и т.п.); 

- криптованию (наиболее распространённый и опасный вид угрозы в последнее время;  

данные внешне остаются того же размера и под теми же именами, что не позволяет 

оперативно выявить угрозу и выполнить противодействующие мероприятия). 

2.бСистемы управления данными чаще всего подвергаются: 

- угрозам, связанными с перегрузкой работы серверной части системы, что загружает 

работу процессорных мощностей на 100% и тем самым блокирует нормальную 

работу системы; 

- угрозам, связанными с логическим доступом пользователей к данным (изменение 

учетных записей пользователей системы и уровней доступа последних к системам 

управления действующих на предприятии. 

3.бСетевое оборудование системы предприятия также может быть подвержено угрозам, 

связанными с перегрузкой оборудования как на логическом, так и на физическом уровнях. 
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Далее обозначим наиболее распространенные источники киберугроз современного 

предприятия: 

- электронная почта (письма, во вложениях которых исполняемые файлы вирусного 

программного обеспечения); 

- получение исполняемых и замаскированных под данные различного типа файлов, 

содержащих вредоносный код с ресурсов глобальной сети; 

- запуск вирусного программного обеспечения непосредственно с внешних 

накопителей данных (flash-накопители, внешние HDD, смартфоны и т.п.); 

- направленное внешнее подключение злоумышленников и запуск вирусного 

программного обеспечения непосредственно в системе. 

- попадание вирусного ПО в систему через специализированные каналы связи с 

внешними предприятиями (судоходные линии, стивидорные компании и т.п.) 

Проанализировав основные источники и виды угроз заражения информационно-

компьютерных систем вредоносным программным обеспечением, целесообразны следующие 

методы обеспечения кибербезопасности: 

1. Обучение персонала (общие понятия компьютерной безопасности: права доступа,макрос, 

автозапуск, исполняемый файл, и. т.п.). В 99 процентахслучаев заражений, источником 

является пользователь, который запустил на исполнение вирусное ПО). 

2. Антивирусное программное обеспечение (поддержание антивирусных баз в актуальном 

состоянии, а также защита от автозапуска с внешних носителей). 

3. Использование ранжирования доступа пользователей к внутренним ресурсам 

предприятия (позволяет локализовать очаг заражения в пределах доступа данного 

пользователя к данным) и внедрение двухфакторной авторизации. 

4. Ограничение доступа пользователей к внешним ресурсам в сети интернет (позволяет 

предотвратить угрозы, связанные с закачкой вирусного ПО с небезопасных ресурсов). 

5. Административный запрет на использование неучтенных внешних накопителей 

информации. 

6. Обмен данными с внешними организациями в строго обговоренном формате (позволяет 

предотвратить попадание вредоносного ПО через специализированные программные 

продукты). 

7. Резервное копирование данных (многоуровневое бекапирование позволяет восстановить 

данные с минимальными потерями с момента среза резервной копии). 

8. Мониторинг нагрузок оборудования системы (позволяет определить угрозы, 

направленные на серверное и сетевое оборудование). 

9. Наличие формализованных протоколов действий пользователей и администраторов 

ресурсов при возникновении угроз и различных внештатных ситуаций. 

Выводы и предложения. Проведен анализ угроз и защищённости портовых 

компьютерных систем от различного вида заражения вирусным ПО. Отмечается 

значительная зависимость уровня безопасности информационно-компьютерных систем от 

квалификации пользователей. Для обеспечения максимальной защищённости портовых и 

других предприятий морской отрасли систем от различных видов киберугроз рекомендуется 

одновременное комбинационное использование всех методов защиты. 
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ  В УКРАЇНІ  

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього 

комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують 

поширення інформаційних потоків в суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний 

простір. 

Разом з стрімкою інформатизацією суспільства цей процес супроводжується ростом 

кількості прямих та прихованих незаконних дій правопорушників у кіберпросторі. 

Наприклад, як то втручання в виборчий процес (США, Франції, Німеччині), розповсюдження 

комп’ютерних вірусів (Wanna Cry, MiniDuke, BlackEnergy та інших) або комп’ютерного 

шахрайства (вішинг,смішинг, скіминг,траппінг,фантом,шаттер,шиммінг,трешинг, фішинг). 

Відповідно ст. 17 Конституції України інформаційна безпека є найважливішою 

функцією держави нарівні з захистом суверенітету і територіальної цілісності та 

забезпеченням економічної безпеки країни [1].  

Тому, виходячи із загроз виконавчі органи Україна повинні мати належний 

організаційно-правовий механізм обмеження поширення незаконної інформації на теренах 

всесвітньої мережі Інтернет, а законодавчий орган відповідно створити належну правову 

базу для цього. 

Для більш комплексного розкриття правового механізму блокіровки Інтернет-ресурсу 

розглянемо, який саме контент на сьогодні заборонений в Україні. 

Отже, згідно ст. 28 закону України «Про інформацію». Інформація не може бути 

використана для: 

• повалення конституційного ладу; 

• пропаганди війни, насильства, жорстокості; 

• розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; 

• вчинення терористичних актів; 

• посягання на права і свободи людини [2]. 

Відповідно до ст. 6 закону України «Про телебачення і радіомовлення». Не 

допускається використання телерадіоорганізацій для: 

• поширення відомостей, що становлять державну таємницю; 

• закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; 

• трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, 

психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків; 

• трансляції телепередач що містять популяризацію або пропаганду органів держави-

агресора; 

• трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач), одним із учасників яких є 

особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці; 

• розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів;  

• пропаганди наркотичних засобів, з метою їх застосування [3]. 

Ст. 3 закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». 

Забороняє використання друкованих засобів масової інформації для: 

• закликів до захоплення влади або територіальної цілісності України;  

• розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі; 

• пропаганди війни, насильства та жорстокості; 

• розповсюдження порнографії; 

• втручання в особисте і сімейне життя особи; 

• пропаганди війни, насильства та жорстокості [4]. 

http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=21
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=22
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=17
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=15
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=18
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=16
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=19
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=14
http://anticyber.com.ua/fraud_detail.php?id=20


 36 

Ст. 2 закону України «Про захист суспільної моралі». Забороняє виробництво та обіг 

у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи 

насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, 

встановлених законодавством. Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, 

яка: 

• принижує або ображає націю чи особистість за національною  

ознакою; 

• пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу; 

• пропагує фашизм та неофашизм; 

• пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь; 

• пропагує невігластво, неповагу до батьків; 

• пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі 

звички [5]. 

Ст. 2 закону України «Про інформаційні агентства». Забороняється цензура 

інформації, поширюваної інформаційними агентствами. Інформаційні агентства не мають 

права у своїх матеріалах розголошувати дані, що становлять державну таємницю, або іншу 

інформацію з обмеженим доступом. Інформаційні агентства не мають права у своїх 

матеріалах пропагувати комуністичний або націонал-соціалістичний тоталітарні режими та 

їхню символіку [6]. 

Ст. 17 закону України «Про боротьбу з тероризмом». Забороняється поширення через 

засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка: 

• розкриває спеціальні технічні прийоми і тактику проведення антитерористичної 

операції;  

• може утруднити проведення антитерористичної операції і створити загрозу життю та 

здоров'ю заручників та інших людей які знаходяться  в районі проведення зазначеної 

операції; 

• має на меті пропаганду або виправдання тероризму; 

• містить дані про предмети та речовини, можуть бути використані для вчинення актів 

технологічного тероризму; 

• розкриває дані про склад співробітників підрозділів оперативного штабу, які беруть 

участь у проведенні антитерористичної операції [7]. 

Ст. 50 закону України «Про авторське право і суміжні права». Порушенням 

авторського права і суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі 

судового, є: 

• вчинення будь-якою особою  дій,  які  порушують особисті немайнові права суб'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав; 

• піратство - опублікування, відтворення, ввезення, вивезення з території України і 

розповсюдження контрафактних примірників творів (комп’ютерних програм, фонограм, 

відеограм) тобто вчинення дій, які визнаються порушенням авторського права; 

• плагіат - оприлюднення повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не 

є автором цього твору; 

• ввезення на територію України без дозволу осіб примірники творів (комп'ютерні 

програми, фонограми, програм мовлення); 

• підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі; 

• вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних 

прав [8]. 

У зв’язку з тим, що метою написання статті не є аналіз міжнародного правого досвіду 

з моніторингу та блокіровки незаконного контенту, але так як на українські правовідносини з 

міжнародними інституціями впливає міжнародна практика, приведемо лише категорії 

забороненого контенту в інших державах: 
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- соціально-небезпечна інформація: порнографія, методи самогубств, статевий 

просвітництво, ЛГБТ-тематика, алкоголь, наркотики, онлайн-казино і букмекерські контори, 

образа релігії; 

- економічна безпека: недотримання авторських прав, файлообмінні сайти, торент-

трекери, сервіси передачі голосу в Інтернеті (Skype, Viber та інші); 

- загроза національній безпеці: тероризм, екстремізм, сепаратизм, відкриття 

секретних даних, шкідливе програмне забезпечення 

- політичний контент: опозиційний рух, критика влади 

- спеціальні інструменти та соціальні сервіси: анонімайзери, проксі-сервера, 

хакерські сайти, пошукові системи, соціальні мережі, майданчики для блогів, хостинги відео 

і зображень. 

При виявленні вищевказаного контенту необхідно притягувати винник до 

кримінальної або адміністративної відповідальності. Це питання набуває сьогодні неабияку 

актуальність особливо після підписання Президентом України Указу № 133/2017 від 

15.05.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)», який покликаний захистити інформаційний простір 

країни і зменшити можливості кібератак на бізнес [9]. Саме для цього необхідний чіткий 

правовий механізм дій уповноважених на це осіб (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Механізм блокування забороненого Інтернет-ресурсу 

 

Після того як Суд прийме рішення про блокування доступу або видалення 

інформаційного ресурсу для його виконання необхідно виконати рішення суду щодо 

блокування Інтернет-ресурсу (рис. 2). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCv6mn35fUAhXFVxoKHbt_DBsQjBAIJzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.skype.com%2Fru%2Fdownload-skype%2Fskype-for-computer%2F&usg=AFQjCNHHM2bUULctzaA_IMVdovl6rlST-w&sig2=EqyEWJg7b1ZvZhPWhnop0A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjT1tmw35fUAhULbBoKHbaYANsQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AFQjCNHEH_8ntJj6zi6JQt_Hm9fSfDkLbA&sig2=b4CUXHEL39MER_gz7TNeCw
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Рис. 2. Механізм виконання рішень суду щодо блокування Інтернет-ресурсу 

 

Крім того, для удосконалення механізму блокування Інтернет-ресурсу необхідно 

розробити та законодавчо прийняти понятійно-категоріальний інструментарій, обов'язки 

юридичних та фізичних осіб у сфері поширення інформації в Інтернеті, а також внести зміни 

в закони України «Про інформацію», «Про телекомунікації», Кримінальний кодекс, 

Кримінальний процесуальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодексу 

адміністративного судочинства. 
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ОБФУСКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Дослідження надійності та захищеності комп’ютерних систем проводиться за рахунок 

аналізу безпеки використовуваного у них програмного забезпечення. Однією з основних 

проблем забезпечення надійності таких систем є відсутність розробленого та впровадженого 

механізму захисту програмного забезпечення, а саме програмного коду від реверс-

інжинірингу.  

Даний аспект безпеки є порівняно новим в Україні і пов'язаний з можливістю 

проведення аналізу виконуючих файлів програми, відновлення алгоритму роботи, 

знаходження незахищених місць у коді та проведення процесу модифікацію.  

Був проведений аналіз сучасних наукових робіт у даній галузі. Відповідно до даного 

аналізу було встановлено, що у праці Каплуна В.А. «Захист програмного забезпечення» 

велику увагу звернено на основні вимоги до процесу обфускації, описані категорій розподілу 

обфускаційних перетворень та представлені обфускаційні методи захисту. Однак не 

зважаючи на те, що у роботі представлені приклади реалізації обфускаційних заходів 

захисту, відсутній комплексний механізм захисту програмного коду з використанням 

більшості описаних обфускаційних перетворень. 

У роботі іноземних вчених також наведені загальні поняття та принципи роботи окремих 

методів обфускаційних перетворень, представлені схеми проведення деобфускаційних 

процесів. Проте також відсутній загальний механізм забезпечення захисту. 

Таким чином, для зменшення ймовірності реалізації загроз безпеки актуальним 

завданням є розробка надійного механізму захисту виконавчих файлів програмного 

забезпечення від процесів декомпілювання та деассемблювання. 

Метою роботи є створення надійного обфускаційного механізму захисту програмного 

забезпечення, який дозволить забезпечити захист програмного коду від процесу реверс-

інжинірингу. 

Для досягнення поставленої мети використаний обфускаційний метод StiK. Для даного 

методу проведені експериментальні дослідження, щодо швидкості процесу обфускації та 

відсотка відмінності трансформованого коду від початкового. Хоча у результаті дослідження 

була показана ефективність методу, проте було виявлено певні недоліки, які можуть 

негативно впливати на забезпечення надійності та цілісності вихідного коду програмного 

забезпечення. 

У результаті цього запропоновано удосконалення розглянутого методу StiK. До 

обфускаційного процесу в використанням методу StiK висувалися наступні вимоги: 

1. Трансформований код програми повинен суттєво відрізнятися від його початкового 

коду, проте залишатися дієздатним і виконуватиме ті самі функції. 

2. Алгоритм роботи початкового коду та трансформованого коду повинен буди різним. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3792-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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3. Проведення процесу аналізу трансформованого коду повинен займати значно більше 

часу та буди більш складним, ніж аналіз початкового коду. 

Для забезпечення надійнішого механізму захисту програмного забезпечення 

запропоновано використання більшої кількості міток безумовного переходу (goto) після 

кожного етапу процесу обфускації методу StiK. Даний елемент підвищить показник стійкісті 

програмного коду від реверс-інжинірингу та показник середньої відмінності 

трансформованого коду до початкового, за рахунок порушення логіки роботи програми та 

створення нечитабельного заплутаного коду (див. рис. 1).  
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Рис. 1. Обфускаційний механізм захисту 

 

Застосування розробленого механізму на основі удосконаленого методу StiK дозволить 

забезпечити захист програмного продукту від процесу деобфускації, за рахунок 

впровадження нової послідовності обфускаційних перетворень захисту коду програми, та 

підвищить стійкість продукту до проведення процесу реінжинірингу.  

Висновки. У роботі був проведений аналіз вже існуючих обфускаційних перетворень та 

існуючих методів захисту коду програм. З урахуванням отриманого аналізу був 

запропонований обфускаційний механізм захисту програмного забезпечення на основі 

удосконаленого методу StiK, який дозволить забезпечити захист програмного коду від 

процесу реверс-інжинірингу.  
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РЕАЛІЇ КІБЕРВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ:                                                                            

АНАЛІЗ РЕЗОНАНСНИХ КІБЕРАТАК 2014-2017 РОКІВ 

На даний час Україна знаходиться у стані неоголошеної кібервійни проти об’єктів її 

критичної інфраструктури (ОКІ). Відповідно до Порядку формування переліку 

інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 563 від 23 серпня 2016 р., ОКІ 

України – це підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як 

енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та 

телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне 

господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки 

держави, суспільства та населення України. 

Тому не дивно, що саме ОКІ є основною ціллю кібератак, адже на даний час 

інформаційні технології знайшли широке застосування на цих об’єктах і є важливим 

елементом здійснення управління ними та процесами, які вони забезпечують.  

Показана особливість та небезпека одного з сучасних видів кібератак – так званої 

APT-атаки (Advanced Persistent Threat, «розвинена стійка загроза»), що є цільовою 

кібератакою на комп'ютерні мережі іншої держави з використанням її латентних (що зовні не 

проявляються) вразливостей у поєднанні з негласними розвідувальними або підривними 

акціями, основною метою яких є отримання, порушення цілісності або блокування 

інформації, важливої для іншої держави. 

Проаналізована одна з найвідоміших версій АРТ-атаки, що нанесла значну шкоду ОКІ 

України – так званого бекдора-трояна «BlackEnegry». Розглянуті події втручання 

«BlackEnegry» на ОКІ у 2014-2016 рр. та їх наслідки. Показані наслідки втручання ще одного 

бекдора «Gcat» у січні 2016 року на об'єкти електроенергетики України.  

Також наведені деякі приклади здійснення кібератак на різноманітні ОКІ України у 

2016-2017 рр., серед яких кібератаки: на акредитований Центр сертифікації ключів органів 

юстиції України (липень 2016 р.);  на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (вересень 2016 

р.); на аккаунти Нацгвардії та Міноборони в Twitter і Facebook (серпень-жовтень 2016 р.); на 

фінансову систему України (грудень 2016 р.); на електричну підстанцію «Північна» (грудень 

2016 р.); на інформаційні системи Адміністрації морських портів України (грудень 2016 р.);  
на WEB-сайти деяких державних органів та організацій в домені gov.ua (березень 2017 р.); на 

Центр сертифікації ключів Реєстру з відшкодування ПДВ Державної фіскальної служби 

України (квітень 2017 р.) тощо. 

Показані найбільш вірогідні джерела та хакерські угрупування, що здійснювали ці 

кібератаки на ОКІ України.  
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СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДОЛОГИИ                              

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ВЫЯВЛЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 

 

Развитие информационных технологий трансформируется настолько быстро, что 

классические механизмы защиты не могут оставаться эффективными, а вредоносное 

программное обеспечение и другие киберугрозы становятся все более распространенными. 

Поэтому необходимы системы обнаружения вторжений, позволяющие оперативно 

обнаруживать и предотвращать нарушения безопасности (особенно ранее неизвестных 

кибератак), характеризующихся нечетко определенными критериями. Известны кортежная 

модель формирования набора базовых компонент и ряд методов, применяемых для решения 

задач выявления вторжений. Их использование позволит усовершенствовать 

функциональные возможности систем обнаружения вторжений.  

С этой целью предлагается структурно-аналитическая модель методологии, 

ориентированной на построение систем для решения задач выявления кибератак. Базовый 

механизм указанной модели основывается на семи этапах: формирование идентификаторов 

кибератак; построение подмножеств параметров; формирование подмножеств нечетких 

эталонов; построение подмножеств текущих значений нечетких параметров; -уровневая 

номинализация нечетких чисел; определение идентифицирующих термов; формирование 

подмножеств базовых детекционных правил. Опишем каждый из них. 

Этап 1 – формирование идентификаторов (ИД) кибератак. Каждый ИД iСA  

( i 1,n )  определяется на основе того, что каждый элемент множества fСA


 связан с 

определенной кибератакой, которую идентифицируют по соответствующему ей имени. 

Первый этап используется для формирования множеств fСA
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Этап 2 – построение подмножеств параметров. Здесь для построения подмножества i
P  

на основе множества всех возможных параметров P  [3], формируется 
n

i

i 1

{ P }


=
imn

ij

i 1 j 1

{ { P }}
 

 
i( j 1,m ) , где конкретные значения членов подмножества i

P  

определяют im -мерную параметрическую подсреду, используемую для выявления iCA -

атаки. 

Этап 3 – формирование подмножеств нечетких (лингвистических) эталонов. На 

этом этапе осуществляется формирование подмножеств возможных нечетких эталонов 
e

i
T . 

Для этого, формируем подмножества ИД лингвистических оценок эксперта 
n

i

i 1

{ LE }


=
imn

ij

i 1 j 1

{ { LE }}
 

=

ji
rmn

ijk

i 1 j 1 k 1

{ { { LE }}}
  

 
j( k 1,r )  и подмножества ИД 
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интервалов 

n

i

i 1

{ N }


=
imn

ij

i 1 j 1

{ { N }}
 

=

ji
rmn

ijk

i 1 j 1 k 1

{ { { N }}}
  

, которые необходимы для 

построения базовой матрицы частот 
ijF . Далее с использованием 

ij
LE , 

ij
N  и 

ijF , 

посредством вектора сумм 
ijVS  строится производная матрица частот 

'

ij ij ijq ijF ( vsm /vs )F . 

С учетом матрицы 
'

ijF  формируются подмножества нечетких термов 

n

i

i 1

{ T }


=
imn

ij

i 1 j 1

{ { T }}
 

=

ji
rmn

ijs

i 1 j 1 s 1

{ { { T }}}
~

  

 
j( s 1,r ) , а также с использованием вектора 

максимумов 
ijFM  и матрицы функций принадлежности 

ijM  определяются наборы нечетких 

термов (чисел) 
ijsТ

~
. Согласно 

ijsТ
~

 и наборов промежуточных термов 
'

ijsТ
~

, получим 

подмножества возможных нечетких эталонов 

n
e

i

i 1

{ T }


=
imn

e

ij

i 1 j 1

{ { T }}
 

=

ji
rmn

e

ijs

i 1 j 1 s 1

{ { { T }}}
~

  

 

[3], где совокупность конкретных значений всех членов подмножества 
e

i
T  определяют 

эталонную среду, ориентированную на выявления кибератаки с идентификатором iСA  (см. 

этап 1). 

Этап 4 – построение подмножеств текущих значений нечетких параметров. С 

учетом подмножества всех возможных сенсоров 
ij

S
jr

ijk

k 1

{ S ( t )}



  [1], используемых для 

контроля текущего состояния физических параметров, отображаемых посредством f

i
P


 в 

f

i
СA


 [3] и подмножества всех возможных счетчиков сенсоров 

ij
CS 

j j max
r r

ijk ijk

1k 1 k 1

{ СS } { S ( t )}




 

   [1] формируются частоты встречаемости физических 

параметров [1]. Далее с использованием поправочных эталонов 
E

ij
T =

jr

E

ijs

s 1

{ T }
~



 [1] и нечетких 

параметров 
f

ijР
~




jr

E

ijs max

s 1

( T ) /
~




  [1] формируются подмножества текущих значений 

f

i
P


=

i

f

m

ij

j 1

{ P }
~





 [3], а совокупность конкретных значений всех членов подмножества f

i
P


 

определяет текущую среду, используемую для выявления аномального состояния в общей 

гетерогенной параметрической среде, порожденной кибератакой с идентификатором iCA  

(см. этап 1) в момент времени 
f . 

Этап 5 – -уровневая номинализация нечетких чисел. На этом этапе осуществляется 

эквивалентное преобразование НЧ (см. этап 2 в [2]), которое реализуется за счет приведения 

всех эталонных и текущих НЧ к номинальному числу компонент. Далее с учетом всех 

преобразованных эталонных 
ep

ijsТ
~

 и текущих 
f p

ijP
~


 НЧ строятся обобщающие таблицы, а 

также выполняется графическая интерпретация соответствующих НЧ (см. этап 3 в [2]). 
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Этап 6 – определение идентифицирующих термов. Этап ориентирован на поиск в 

заданной лингвистической переменной идентифицирующего эталонного терма, по которому 

с помощью детекционных правил можно определить уровень аномального состояния, 

характерного для определенного типа атак.  

Этап 7 – формирование подмножеств базовых детекционных правил. На этом этапе 

формируются подмножества всех возможных ИД аномальности 

n

i

i 1

{ IA }


=
ivn

iu

i 1 u 1

{ { IA }}
 

 

[4] посредством которых (в лингвистический форме) можно отобразить возможные уровни 

аномального состояния в среде окружения, порождаемые кибератакой с ИД iСA  (см. этап 1) 

для подмножества правил 
i

DR . Далее на основании подмножества всех построенных 

бинарных решающих функций 
i

SF =
iw

ia

a 1

{ SF }


( ia iaSF SF (
ia

SAF ) ) [4], формируются 

подмножества всех аргументов решающих функций 

n

i

i 1

{ AF }


=
iwn

ia

i 1 a 1

{ { SAF }}
 

   [4]. Далее, 

каждое базовое правило может породить iv  детекционных выражений 

i
DR 

i iw v

a 1 u 1

{ { if
 

iaSF  then  iuIA }}  [4], а также с учетом iaSF  и iuIA , формируются 

подмножества условных детекционных выражений 
i

DR 
iw

ia

a 1

{ DR }


 (см. выражение 21 в 

[4], которые отображают формируемые базовые правила для выявления i -й кибератаки или 

iСA -атаки. 

Таким образом, в работе предложена структурно-аналитическая модель методологии 

построения систем выявления вторжений, которая за счет механизмов формирования 

идентификаторов кибератак, установленных подмножеств параметров, сформированных 

подмножеств нечетких (лингвистических) эталонов, построенных подмножеств текущих 

значений нечетких параметров, -уровневой номинализации нечетких чисел, определения 

идентифицирующих термов и сформированных подмножеств базовых детекционных правил 

позволяет строить средства, расширяющие функциональные возможности современных 

систем обнаружения вторжений, используемых для определения уровня аномального 

состояния, характерного воздействию определенного типа кибератак в 

слабоформализованной нечеткой среде окружения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ                                 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Одним из главных этапов комплексного подхода к построению систем защиты 

информации ресурсов информационных систем (РИС) является оценивания рисков. Сегодня 

существует достаточно широкое множество средств оценивания рисков (СОР) 

информационной безопасности (ИБ), при выборе которых перед специалистами возникает 

ряд вопросов, например: «Какие используются входные величины для оценивания?», «Какой 

математический аппарат используется для оценивания?», «В какой среде (условиях) 

реализуется оценивание?» и т.д. 

В [1] проводился анализ наиболее известных СОР с использованием кортежной модели 

интегрированного представления параметров риска. Этот подход дал возможность 

относительно такой модели, унифицировать процесс исследования соответствующих СОР и 

обеспечить рациональность осуществления их выбора. Кортежная модель интегрированного 

представления параметров риска была усовершенствована за счет ввода множеств 

интегрированных характеристик рисков, подмножеств их идентифицирующих и оценочных 

компонент, отраженных в отношении определенных критериев аналитическим (АК) и 

синтетическим кортежами [2]. Также по отношению к исследованиям, проведенных в [1], 

появились новые методы и средства, для которых подобный анализ не проводился.  

В связи с этим, актуальной является задача исследования существующих СОР с 

использованием усовершенствованной Аналитико-синтетической кортежной модели 

характеристик риска (АСМ).  

Исходя из актуальности, целью данной работы является расширенное исследование 

дополнительных СОР (с использованием предложенного в [2] подхода) для определения 

используемых наборов характеристик, по которым можно осуществить сравнительный 

анализ указанных средств. Это повысит эффективность решения соответствующих задач в 

области ИБ.  

В качестве исходных средств исследования, были взяты следующие СОР – Coras, Ebios, 

ISAMM, IRAM2 и PTA. 

Метод Coras (разработан в рамках программы Information Society Technologies 

Европейского союза (SINTEF ICT, Норвегия), используется для анализа рисков безопасности 

критически важных систем и реализуется посредством технологии UML (Unifiеd Modеling 

Languagе – унифицированный язык моделирования). Ориентирована на поддержку 

требований стандартов AS/NZS 4360: 1999 (Risk Management) и ISO/IEC 17799-1: 2000 (Code 

of Practiсe for Information Security Management). Средство оценивания (метод) основывается 

на восьми шагах [3]. Шаг 1 – сбор общей информации об объекте анализа. Шаг 2 – 

определение цели, направления и масштаба анализа. Шаг 3 – детализация задач анализа. Шаг 

4 – анализ и изучение полученной документации; Шаг 5 – определение рисков на основе 

метода «мозгового штурма». Шаг 6 – определение уровня рисков, оценивание вероятностей 

для угроз (сценариев угроз) и последствий инцидентов ИБ. Шаг 7 – определение 

приемлемых и неприемлемых рисков. Шаг 8 – определение процедур для устранения угроз с 

целью уменьшения возможной вероятности (последствий инцидентов) в области ИБ.  

Относительно характеристик риска [2] для метода Coras можно получить отображение 

компонент Р, D и V(А). Элемент P, исходя из указанного примера, отображается 

вероятностью реализации угрозы V(А), а последствия можно косвенно представить в виде 

элемента D. Все расчеты отображаются в качественных и количественных шкалах, что 
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можно отразить через элемент М3. Анализ показал, что прямого использования компонентов 

D, E и М в системе нет, но прослеживается с ними логическая связь, поэтому эти величины 

являются косвенными. Здесь и далее для обозначения косвенных характеристик в кортеже 

будет использоваться символ *, например, D*. Здесь и далее для обозначения косвенных 

характеристик в кортеже будет использоваться символ *, например, D*. После проведенного 

анализа с учетом АСМ [2] АК, отображающий этот метод можно представить в виде <Е*, 

D*, М*, Р, V(А)>. 

Метод EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité, 

разработчик Национальное агентство компьютерной безопасности (ANSSI), Центральное 

управление безопасности информационных систем (DCSSI), Франция) отображает 

требования стандартов ISO/IEC 27001, ISO 31000 и ISO/IEC 27005. Процесс анализа и 

оценивания риска реализуется посредством пяти модулей. Модуль 1 – исследование 

контекста. Мероприятие 2 – подготовка метрик. Мероприятие 3 – идентификация РИС [3]. 

Модуль 2 – исследование нежелательных событий. Модуль 3 – исследование сценариев 

угроз, который ориентирован на выявление и оценку сценариев, что могут вызвать 

описанные события, отражающие риски. Модуль 4 – исследование рисков. Здесь 

непосредственно оцениваются риски реализации сценариев угроз, исследованных в модуле 

3. Модуль 5 – исследование мер безопасности.  

Относительно АСМ с учетом [2] для EBIOS определим АК. Так компонентам D и Р 

(исходя из указанного примера шкалы для опасности и вероятности) соответствуют, 

например, значения для D1= «Незначительная», D2= «Средняя», D3= «Высокая», а для Р1= 

«Минимальная», Р2= «Средняя», Р3= «Высокая» и т.д. Также рассматриваются уязвимости и 

угрозы V(А), которые приводят к нарушению определенных характеристик ИБ, атакованных 

РИС, и соответственно связываются со значениями Е3= «НД», Е1= «НК», Е2= «НЦ». Анализ 

показывает, что М принимает значение М1, а с учетом АСМ, АК для этого метода можно 

представить в виде <Е, D, М*, Р, V(А)>. 

Метод ISAMM (Information Security Assessment & Monitoring Method, разработчик 

Telindus S.A. (Security, Audit and Governance Services, Бельгия) основан на требованиях 

стандарта ISO/IEC 27002. Он основывается на трех базовых компонентах: анализ объекта, 

оценка риска, отчетность. Этот количественный метод оценивания рисков ИБ отображает их 

через ежегодные ожидаемые убытки в денежных единицах (Annual Loss Expectancy (ALE)). 

На первых этапах работы с методом определяются угрозы ИБ [3].  

Относительно АК отметим, что все угрозы V(А) приводят к нарушению ИБ Е. 

Относительно оценивания риска в методе используют элементы L и Р, которые 

отображаются ежегодными ожидаемыми убытками и вероятностью реализации угроз, а 

воздействие можно косвенно отобразить как D*. Относительно элемента М следует 

отметить, что метод использует количественные шкалы, то соответствует М2. С учетом этого 

АК для этого метода можем представить в виде: <Е, D*, L, М*, Р, V(А)>. 

Методология IRAM2 (Information Risk Assessment Methodology 2, разработчик Форум 

информационной безопасности (Information Security Forum), США) реализуется с помощью 

шести этапов. Этап 1 – обзор. Этап 2 – оценка воздействия. Этап 3 – профиль угрозы. Этап 4 – 

оценка уязвимостей. Этап 5 – оценивание риска. Этап 6 – обработка риска [3].  

Отметим, что в данном СОР идентифицируются как угрозы, так и уязвимости V(А), 

которые могут быть связаны с событиями (Е) нарушения базовых характеристик ИБ. Исходя из 

этого, характеристика Е* в методологии присутствует косвенно. Касательно других элементов, 

то при оценке риска используется вероятность Р и воздействие, которое можно косвенно 

отобразить посредством D*. После проведенного анализа АК для этой методологии имеет 

следующий вид: <Е*, D*, М*, Р, V(А)>. 

Инструментарий PTA (Practical Threat Analysis, разработчик PTA Technologies, Израиль) 

основан на требованиях стандарта ISO/IEC 27001 и PCI DSS 1.1. Представляет собой 

программную систему для разработки модели угроз, оценивания рисков ИБ и составления 

планов по их снижению. Все перечисленные процессы реализуются посредством четырех шагов. 



 47 

Шаг 1 – определение РИС. Шаг 2 – выявление уязвимостей. Шаг 3 – определение контрмер. 

Шаг 4 – разработка планов нейтрализации сценариев угроз [3].  

Относительно АК определим кортеж для этого инструментария. Элемент V(А) 

отображается уязвимостями и угрозами, которые могут привести к нарушению 

характеристик ИБ, так, например, V1 = «Серверы приложений уязвимы для эксплойтов через 

Интернет» может привести к E1 = «НК». Для оценки риска в инструментарии используются 

элементы Р, L и косвенно D*, который отображает значение параметра «Повреждения». 

Следовательно, АК для PTA имеет вид: <Е*, D*, L, М*, Р, V(А)>. 

Det-АОР и Fuz-АОР системы [1, 3] соответственно основываются на 

детерминированном (DetM) (основанный на бинарных оценках) и нечетком (FuzM) методах 

оценивания. В системах ОР DetM и FuzM оценивания реализовывается посредством девяти 

шагов. Шаг 1 – определение множеств. Шаг 2 – описание оценочных компонент. Шаг 3 – 

оценка уровня значимости оценочных компонент. Шаг 4 – определение эталонных значений 

степени риска. Шаг 5 – определение эталонных значений оценочных компонент. Шаг 6 – 

оценка текущих значений компонент. Шаг 7 – классификация текущих значений. Шаг 8 – 

оценка степени риска. Шаг 9 – лингвистическое распознавание. 

Непосредственно для ОР используются оценочные компоненты Р, F, L и D. Так, для 

этих систем можно составить следующий кортеж <Е, D, L, F, М, Р, V(А)>. 

 
Таблица 1 

Сведённые данные анализа СОР 

        АК 

СОР 
AES CA CS D DT E F L M P SC V(A) VA 

Coras – – ± ± – ± – – ± + – + – 

Ebios – – ± + – + – – ± + – + – 

ISAMM – – ± ± – + – + ± + – + – 

IRAM2 – – ± ± – ± – – ± + – + – 

PTA – – ± ± – ± – + ± + – + – 

Det-АОР – – ± + ± + + + ± + – + – 

Fuz-АОР – – ± + ± + + + ± + – + – 

 

Как видно из табл. 1 ни одно из анализируемых средств не обладает полным наборам 

характеристик риска из АК. 

Таким образом, в работе с учетом предложенного в [2] подхода, проведено 

исследование СОР и определен набор базовых характеристик риска, которые представлены в 

виде кортежа для каждого из анализируемого средства. Как видно из сводной таблицы, для 

оценки во всех исследованных СОР используется вероятность P, что в свою очередь 

подразумевает наличие определенной статистики об угрозах ИБ, которая собирается не во 

всех организациях. Также для работы с такими СОР существует необходимость в 

привлечении экспертов соответствующей предметной области. 
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ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

 

У час стрімкого розвитку інформаційних технологій, активного їх впровадження в 

сферу освіти, переходу від паперових носіїв інформації до електронних, і водночас 

постійного збільшення кількості кібер- і вірусних атак питання необхідності розробки і 

впровадження у вищих навчальних закладах (ВНЗ) комплексних заходів задля забезпечення 

захисту інформації є дуже актуальним.  

Відповідно до ч.2 статті 16 Закону України «Про вищу освіту» у ВНЗ необхідно 

впровадити систему внутрішнього забезпечення якості в рамках якої, має бути забезпечено 

наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. Водночас 

стандарти ESC щодо «Інформаційного менеджменту» містять вимоги направлені на 

запобігання передчасного розголошення результатів науково-дослідних робіт та внесення 

несанкціонованих змін в бази даних ВНЗ [1]. 

Згідно з ч. 2 статті 4 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 

№ 2297-VI (зі змінами) ВНЗ водночас є володілець і розпорядник персональних даних тобто 

є власником баз персональних даних і тому підпадає під дію Закону України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства про захист персональних даних" від 02.06.2011 № 3454-VI і у разі порушення 

відповідних положень закону можуть потрапити під значні санкції [2, 3]. 

Також у статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» передбачено [2]: 

 використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо 

обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного 

права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними 

даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону. 

 використання персональних даних володільцем здійснюється у разі створення 

ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється розголошувати відомості 

стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим 

суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними. 

 використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з 

персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи 

службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у 

будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з 

виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, 

передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, 

пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом. 

Стаття 24 Закону України «Про захист персональних даних» передбачає що, 

володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист 

цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі 

незаконного знищення чи доступу до персональних даних. 

У Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут» задля забезпечення виконання вказаних вище вимог Закону для 

зберігання й обробляння персональних даних учасників освітнього процесу впроваджена 
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електрона система Pilot, доступ до якої мають лише особи, що пройшли відповідно навчання, 

тестування і отримали персональний ключ доступу. У разі звільнення такої особи 

автоматично блокується й анулюється її персональний доступ. 

Також, при впровадженні системи рейтингового оцінювання науково-педагогічних 

працівників, у якій для кожного з працівників створено особистий кабінет, передбачено, що 

доступ до цього кабінету здійснюється шляхом вводу персонального паролю. 

Національний аерокосмічний університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», поряд з іншими ВНЗ, має офіційний доступ до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти, право працювати з якою мають лише особи, що пройшли 

відповідно навчання, тестування, були внесені у реєстр Міністерства освіти і науки України і 

отримали персональний ключ доступу.  

Однім із заходів ефективного та адекватного захисту інформаційних ресурсів ВНЗ є 

провадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на базі стандарту 

ДСТУ ISO/IEC 27001, який розроблено на основі результатів кращих світових практик [4]. 

Впровадження у ВНЗ цієї системи дозволить: 

– оптимізувати вартість побудови та підтримання роботоспроможності системи 

інформаційної безпеки; 

– постійно відслідковувати і оцінювати ризики з урахуванням стратегічних і 

оперативних цілей щодо освітньої і наукової діяльності; 

– ефективно виявляти найбільш критичні ризики та зменшувати ймовірність їх 

реалізації; 

– розробляти ефективну політику інформаційної безпеки та забезпечувати її якісне 

виконання; 

– ефективно розробляти, впроваджувати і тестувати плани відновлення освітньої і 

наукової діяльності; 

– забезпечувати розуміння питань інформаційної безпеки керівництвом і всіма 

співробітниками ВНЗ; 

– забезпечувати підвищення репутації та конкурентоспроможності ВНЗ; 

– зменшувати ризики шкідливих атак. 

У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут» наразі офіційно не ведеться розробка СУІБ, як системи в цілому, але 

вже реалізовані деякі заходи, такі як, впроваджена корпоративна пошта, яка дозволяє 

контролювати рух інформації, керувати доступом до листів і запобігати витоку 

конференційної інформації і несанкціонованому доступу до неї. Також приймаються інші 

заходи з захисту персональних даних учасників освітнього процесу, запобігання 

передчасного розповсюдження результатів науково-дослідних робіт і витоку конференційної 

інформації. В рамках впровадження системи управління якістю, розроблено і впроваджено 

положення «Управління ризиками» та «Управління задокументованою інформацією», що є 

першими кроками щодо реалізації завдання із захисту інформації в Університеті. 
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                КІБЕРЗАГРОЗИ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ                                                                      

В                                                                                                                                                                       
 

            В сучасному світі використання комп’ютерних технологій сприяє пришвидшенню 

обміну інформації, прийняттю управлінських рішень та ефективному веденню бізнесу. 

Впровадження систем дистанційного банківського обслуговування (ДБО) дозволяє 

максимально швидко проводити розрахунки між суб’єктами господарювання, без 

необхідності відвідувати банк. Однак вказаним фактом також користуються кіберзлочинці, 

які створюють шкідливе програмне забезпечення з метою здійснення атак на самий 

уразливий ланцюг в системі ДБО - комп’ютер підприємства.   Дії спрямовані на втручання до 

роботи в ПЕОМ, з послідуючим несанкціонованим переказом грошових коштів 

кваліфікуються за ст.ст. 185, 361 КК України.    

Технічні аспекти несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів жертв у різних 

випадках мають відмінності. Зокрема, для вчинення злочинів використовуються різні 

модифікації шкідливого програмного забезпечення, здебільшого - вірусів типу '-back-door", 

які дозволяють зловмисникам віддалено контролювати комп'ютер жертви. Крім того, при 

аналізі лог-файлів доступу до серверів, які забезпечують сервіс віддаленого обслуговування 

клієнтів, в окремих випадках виявляється, що шахрайські операції ініційовані з 

використанням IP-адрес, які не належать жертвам, що свідчить про втручання сторонніх осіб 

у роботу комп'ютерних систем. Найбільш ефективними заходами щодо мінімізації ризиків є 

наступні: розроблення та затвердження на підприємствах правил роботи з комп’ютером, на 

якому використовується ДБО, встановлення якісного антивірусного забезпечення, підтримка 

та здійснення постійного оновлення операційних систем.  В разі виявлення суб’єкту 

господарської діяльності слід терміново подати офіційні звернення про проведення 

несанкціонованого списання грошових коштів до банківських установ, в яких обслуговується 

потерпіле підприємство та в яких відкрито рахунки, на які зараховано викрадені кошти. В 

примітках до операції необхідно зазначати не „помилковий платіж", а саме “несанкціоноване 

списання", що у подальшому слугує підставою для банківських установ розглядати операції 

як такі, що підлягають фінансовому моніторингу. При цьому слід забезпечити збереження 

можливих слідів вчинення злочину: не допустити подальше використання комп'ютера, який 

використовувався для віддаленого управління рахунками, у разі можливості зберегти лог-

файли з'єднань даного комп'ютера з системою Інтернет.  

Відзначено актуальність проблеми несанкціонованого втручання до комп’ютерних 

мереж та автоматизованих систем. Розглянуто сучасні аспекти конфіденційності, а також 

зберігання даних в комп’ютерних мережах суб’єктів, господарської діяльності, оскільки 

одними із загроз у сучасному бізнесі є кібершпіонаж, виведення з ладу окремих комп’ютерів, 

локальних мереж, припинення діяльності інтернет-ресурсів, які пов’язані саме з 

несанкціонованими втручанням до роботи ПЕОМ, автоматизованих систем, комп’ютерних 



 51 

мереж. Дії спрямовані на втручання до роботи в ПЕОМ, кваліфікуються за ст. 361 КК 

України, та іншими статтями Кримінального кодексу в залежності від мети посягання.  

Технічними аспектами несанкціонованого втручання є використання шкідливого 

програмного забезпечення для інфікування чи пошкодження комп’ютерів, використання 

вразливостей  захисту ПЕОМ, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж, здійснення 

атак на інтернет-ресурси. Основні заходи щодо мінімізації ризиків - розроблення та 

затвердження на підприємствах правил роботи з комп’ютерами комп’ютерними мережами, 

автоматизованими системами. При виявленні фактів несанкціонованого втручання необхідне 

своєчасне звернення до правоохоронних органів та збереження слідів вчинення злочину.  

Розглянуто проблему несанкціонованої зміни інформації особами, які мають право 

доступу до такої інформації, в розрізі викрадення або копіювання даних, які є комерційною 

таємницею. Дії спрямовані на зміну інформації, яка оброблюється у автоматизованих 

системах кваліфікуються за ст. 362 КК України. Заходами щодо мінімізації ризиків є 

розроблення та затвердження на підприємствах правил роботи з комп’ютерами, 

комп’ютерними мережами, автоматизованими системами, а також впровадження систем 

логування та моніторингу дій працівників підприємств. При виявленні факту зміни 

інформації потрібно своєчасно звернутися до правоохоронних органів та зберегти сліди 

вчинення злочину. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРАТАК НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

ТА ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ ОЗНАК  

  

Анотація. Розроблено адаптивну систему виявлення кібератак, яка базується на 

удосконалених алгоритмах розбиття простору ознак на кластери. Удосконалена процедура 

розпізнавання за рахунок одночасної кластеризації та формування перевірочних допустимих 

відхилень для ознак аномалій та кібернападів. За допомогою імітаційних моделей, створених 

у MatLAB та Simulink, перевірена працездатність алгоритмів розпізнавання кібератак у 

критично важливих інформаційних системах. 

Ключові слова: система виявлення кібератак, кібербезпека, кластеризація ознак, 

перевірочні допустимі відхилення 

 

Активне розширення комп'ютерних технологій, зокрема у критично-важливих 

інформаційних системах (КВІС), супроводжується виникненням нових загроз кібербезпеці 

(КБ). Посилити КБ КВІС можна, зокрема, й використовуючи інтелектуальні системи (та 

технології) виявлення кібератак (ІСВА). Враховуючи постійне ускладнення сценаріїв 

кібернападів, ІСВА повинні мати риси адаптивних систем. Тобто здатність цілеспрямовано 

змінювати алгоритм виявлення аномалій та кібератак, зокрема, використовуючи методи 

кластеризації ознак об’єктів розпізнавання (ОР), а також, машинні інтелектуальні технології 

навчання (МІТН).  

Це робить актуальними дослідження з вдосконалення існуючих та розробки нових 

алгоритмів кластеризації ознак ОР, а також прикладних адаптивних підсистем у складі ІСВА. 

Мета дослідження – удосконалення алгоритму розбиття простору ознак (ПОЗ) на 

кластери в ході реалізації процедури розпізнавання кібернападів із одночасним формуванням 

перевірочних допустимих відхилень (ПДВ) для ознак аномалій та кібератак.  

Запропоновані алгоритми реалізовані у MATLAB 7/2009 та Simulink для подальшого 

дослідження режимів роботи АСР аномалій та кібератак у КВІС (в умовах протидії цільовим 

кібернападам [1, 2]).  
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На рис. 1 показані результати отримані в ході імітаційного моделювання та апробації 

алгоритмів паралельної кластеризації й формування контрольних відхилень для ознак 

розпізнавання, на прикладі атак класу DoS. Синім кольором показані результати 

кластеризації ознак атаки в процесі апробації удосконаленого алгоритму та формування 

ПДВ. Аналогічні результати отримані й для інших класів аномалій та кібератак. 

 

 
 

Рис. 1. Результати етапів паралельної  кластеризації та формування ПДВ ознак розпізнавання 

(на прикладі атак DoS) 

 

Результативність застосування запропонованих алгоритмів залежить від кількості 

інформативних ознак, які використовуються для формування БНМ. Також, результативність 

алгоритмів визначається сформованими на кожному кроці кластеризації вхідними даними 

для АСР або АЕС. При невеликому обсязі ознак ефект від застосування модифікованого 

алгоритму незначний. Таким чином, перспективи подальших досліджень полягають у тому, 

щоб розширити базу знань ознак та формування БНМ АСР. 
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ВЗАЄМОДІЯ ТИПУ «ПРИЧИНА – НАСЛІДОК»                                                                

СКЛАДОВИХ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Функціонування сучасних соціотехнічних систем (СТС) супроводжується низкою 

процесів, які за умови врахування впливу вхідних факторів можуть привести до різних 

негативних наслідків для стану всієї системи. Одним з процесів, що супроводжує  

життєдіяльність СТС у конкурентному інформаційному середовищі, є деструктивний 

інформаційний вплив, який спрямований на соціальну частину СТС з метою зміни його 

початкового (стійкого) стану. Якщо функціонування СТС представити як взаємодію 

різнорідних підсистем – соціальної і технічної, то доцільно розглядати взаємний вплив 

підсистем з урахуванням множини оточуючих середовищ. Деструктивний інформаційний 

вплив, спрямований на соціальну, частину може бути реалізований у вигляді спеціальної 

інформаційно-психологічної операції (ІПО), наслідками якої можуть бути «потрібні» дії або 

вплив соціуму на технічну складову системи. Наслідки проведення такої операції можуть 

бути надзвичайно великими і навіть незворотніми, якщо це стосується критичних 

інфраструктур. Тому розробка моделей для виділення у множині взаємодіючих об’єктів 

причинно-наслідкових зв’язків є актуальною задачею. 

Основна частина. Стан СТС значною мірою визначає особливості процесу 

проведення проти неї ІПО і характеризується набором значень відповідних параметрів, 

наприклад, ймовірнісними оцінками порушень цілісності, конфіденційності та доступності 

інформаційних ресурсів системи як об’єкта захисту. Це дозволяє розглянути стан системи, як 

точки n-вимірного простору, який характеризується значеннями досліджуваних параметрів. 

[1] 

 Наприклад, якщо розглядати проведення ІПО на колектив (окрему особу), який 

працює з відповідним технологічним обладнанням, то процес деструктивного впливу з 

наступними ймовірними причинно-наслідковими діями передбачає використання множини 

мемів М1, які безпосередньо мають вплив на множину виконавців М2, а ті у свою чергу 

будуть впливати на множину обладнання М3, та множину інших ресурсів М4. Вибір цих 

множин визначається технологією проведення ІПО, а також специфікою структури  СТС, що 

складається із соціальної та технічної частин. [2] 

Функціонування різнорідних частин СТС пропонується представити як взаємодію 

детермінованого автомата (ДА), який формалізує технічну частину СТС та 

недетермінованого автомата (НДА), який представляє соціальну складову. Схема причинно-

наслідкового комплекса, який представляє взаємодію двох різнорідних частин наведена на 

рис.1.  

Недетермінований автомат може бути представлений як абстрактна система: 

(S,Q,G,f, ) 

де S – множина вхідних сигналів, Q – множина внутрішніх станів,  G – множина вихідних 

станів,  f - функція переходів,  – функція виходів.  

Стан НДА (соціальної частини СТС) формує вхідний сигнал для ДА або технічної 

складової СТС, яка може бути описана як система: 

, 

 де Z – множина станів, X, Y – множини вхідних та вихідних сигналів,    - функція 

переходів,   – функція виходів.  
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На запропонованій схемі на вхід НДА надходить множина М1 S , яка впливає на 

соціальну частину СТС множину М2.  Під дією М1 НДА може перейти у так званий нестійкий 

стан Qн, або залишитись у стійкому стані Qс. Нестійкий внутрішній стан Qн формує 

несприятливий  вихідний сигнал Gн для технічної частини СТС. Такий стан призведе до 

деструктивного впливу соціальної частини СТС на технічну частину СТС або інші ресурси 

об’єкта захисту, що у свою чергу при незадовільному комплексному захисті призведе до 

нестійкого стану всієї системи, але бажаному стану для суб’єкта, який проводив ІПО, з 

метою виведення з ладу всієї системи  

 

  

 

 

 

             1                                                         2                                                  3                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема причинно-наслідкового комплексу взаємодії частин СТС 

 

Формально, послідовність взаємодії складових СТС типу «причина – наслідок», яка 

може призвести до виведення всієї системи з ладу може бути представлена такою абстрактно 

системою відношень: 

1. Робота НДА може бути представлена співвідношенням: 

 

2. З урахуванням особливостей проведення ІПО, та складу СТС, робота НДА може 

бути представлена: 

, де  – сигнал, який формується 

нестійким станом НДА. 

3. Робота ДА, з урахуванням надходження на його вхід сигналу , може призвести 

до деструктивного впливу на технічну складову системи, що описується 

співвідношенням: 

. 

Висновки. Наведені результати демонструють залежність  взаємодії складових СТС 

під час проведення спеціальних інформаційних операцій, що спрямовані на соціальну 

частину СТС, з метою подальшого впливу соціуму на технічну складову системи. Отримані 

результати підтверджують важливість організації комплексного захисту соціотехнічних 

систем від деструктивних інформаційних впливів.   
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ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО                                

ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕФОРМУВАНЬ СФЕРИ ОСВІТИ  

 
 

За останні два роки в Україні відбуваються помітні, значущі та досить болючі (з позицій 

соціального захисту працівників та перспектив зайнятості) модернізаційні заходи щодо 

трансформації законодавчого та інституціонального забезпечення сфери освіти до вимог 

сьогодення. 

Серед ключових подій відповідного спрямування слід виділити: 

- винесення на друге читання у Верховній Раді України проекту ЗУ « Про освіту», в 

якому виписано цілий ряд інноваційних, а в деяких випадках, революційних змін, 

наприклад, сертифікація вчителів,12 річна школа, автономія навчальних закладів, 

інституційний аудит, запровадження Національних системи і рамки кваліфікацій, 

визначення більш як 30 дефініцій нових термінів та понять (кваліфікіція та її типи, 

компетентність, регульовані професії, неформальна та інформальна (спонтанна) 

освіта, навчання впродовж життя, зовнішнє незалежне оцінювання професійних 

кваліфікацій, професійний стандарт, галузеві рамки кваліфікацій тощо), введення 

ґромадського контролю за навчальним процесом, рівень оплати праці вчителів від 3 

прожиткових мінімумів, а викладачів – від 3 прожиткових мінімумів + 20% , 

створення Національного агенства з професійних кваліфікацій , Національного 

реєстру кваліфікацій, мережі центрів з незалежного оцінювання професійних 

кваліфікацій, галузевих чи професійних рад з кваліфікацій тощо; 

- внесення відповідних змін та доповнень до спеціальних освітніх законів після 

прийняття нової редакції Закону України «Про освіту»; 

- доопрацювання та внесення урядом до Верховної Ради України проекту ЗУ «Про 

професійну освіту», в якому також закладаються «інноваційно – революційні» норми, 

наприклад, створення нових типів професійних навчальних закладів (міжрегіональний 

(міжгалузевий) центр з професійної підготовки, професійний коледж, професійний 

ліцей тощо), прирівнювання до статусу викладача наставників, виробничників, 

військових та інших професіоналів та робітників, зайнятих, окрім іншого, навчанням 

на виробництві, дуальною формою навчання чи проведенням виробничих практик, 

визнання та спрощення запровадження освітньої діяльності на виробництві, відхід від 

її ліцензування за умови наявності  в галузі центрів з незалежного присудження 

професійних кваліфікацій, створення умов для формування мережі корпоративних 

інститутів, визначення механізму формування, розміщення та виконання 

регіонального замовлення, порядок функціонування рад із регіонального розвитку 
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професійної освіти та процедура залучення до них широких груп стейкголдерів, 

критерії розподілу навчальних закладів за галузево – професійною, статусною чи 

функціональною ознаками (національні, мистецькі, спортивні, медичні, з 

поглибленою військовою та спортивною підготовкою тощо); 

- винесення на друге читання у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу 

України, що в окремих випадках безпосередньо торкається питань підготовки кадрів, 

перш за все, стосовно збереження тривалості навчальних відпусток за типами 

навчальних закладів, формами і видами навчання, запровадження поряд із 

кваліфікаційними характеристиками професійних стандартів, як нормативних 

документів рекомендаційного характеру, необхідних для розробки освітніх стандартів 

за компетентнісним підходом, збереження ключових норм та положень, пов”язаних з 

підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, атестації та кар”єрного 

зростання працівників; 

- прийняття урядом та виконання зацікавленими сторонами Розпорядження «Про 

затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 

2016 – 2020 роки». Цей План складається із 7 розділів, 25 завдань та 45 заходів, 

третину з яких передбачено реалізувати у поточному році. До виконання цих 

амбітних намірів залучене широке коло стейкголдерів, у тому числі, ФРУ, ФПУ, МОН 

України, ТПП, всеукраїнські професійні асоціації, НАН України, НАПНУ, профільні 

міністерства та відомства, громадські організації та інші зацікавлені сторони. Серед 

ключових заходів можна виділити: створення Національного агенства професійних 

кваліфікацій, мережі центрів з присудження професійних кваліфікацій, галузевих чи 

професійних рад з кваліфікацій; розробка сотень професійних і освітніх стандартів та 

стандартів оцінювання за компетентнісним підходом, порядку, методик чи настанов з 

їх розробки; відновлення діяльності Міжвідомчої робочої групи із впровадження 

НРК; створення Сайту та розміщення на ньому, окрім іншого, Національного реєстру 

кваліфікацій тощо;  

- зобов’язання Міністерства соціальної політики України щодо розробки, погодження 

та подання на затвердження нової версії Національного класифікатора України 

ДК:003 «Класифікатор професій», автентичної Міжнародній стандартній класифікації 

занять (МСКЗ -08); 

- надання Європейським Союзом в цілому, та Європейським фондом освіти, зокрема, 

суттєвої фінансової, консультаційної, методичної та інституціональної допомоги, 

включення  України до числа країн, яким з 2019 року буде надаватися 

багатомільйонна технічна допомога на модернізацію закладів професійної освіти, які 

пройдуть відбір за критеріями перспектив розвитку та суспільної спроможності і 

доцільності; 
- розробка та прийняття  у 2017 році Концепції реформування педагогічної освіти, 

Галузевої рамки кваліфікацій вчителів як піонера групи Галузевих рамок працівників 

сфери освіти та науки, прийняття нової версії Порядку ліцензування освітньої 

діяльності . зорієнтованого на спрощення та ліберизацію цього процесу; 

- прийняття політичного та соціально – економічного рішення щодо трансформації та 

модернізації технікумів та коледжів у контексті їх граничного стану між професійно – 

технічною та вищою освітою; 

- започаткування реального функціонування Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, створення системи його нормативного, інформаційно – 

методичного, матеріального та організаційного забезпечень; 

- проведення пілотних проектів із запровадження в Україні форми дуального навчання 

у вищій та професійно – технічній освітах; визнання результатів навчання, отриманих 

через неформальну освіту; незалежного оцінювання результатів навчання за межами 

навчальних закладів; зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання майбутніх 

бакалаврів з права як засіб відбору кращих до магістратури  тощо. 
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Таким чином, досягненнями у реформаторській діяльності МОН України, інших 

зацікавлених сторін можна вважати проведений великий обсяг законодавчої, нормотворчої, 

методичної, інституціональної, інформаційної, міжнародної, перш за все, підготовчої робіт, а 

перспективами – її успішне запровадження на практиці за широкої підтримки провайдерів та 

отримувачів освітніх послуг. 
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ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ОПТИМАЛЬНОГО              

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Анотація. Розглядається інформація та її характеристики в системі оптимального 

управління підприємством. Для оцінки ризику порушення інформаційної безпеки в системі 

оптимального управління підприємством використовують три охарактеризовані способи, 

які залежать від виду конкретного підприємства. 

 

В умовах інформатизації економіки інформація є ресурсом найбільш необхідним 

особливо в процесі управління, в процесі ухвалення рішення. На підприємства „звалюється” 

величезний обсяг інформації, більша частина якої є надмірною. При цьому великий обсяг 

інформації дуже важко формалізувати, кодувати, обробляти. Керівник підприємства 

постійно стикається з надлишком або(і) нестачею інформації, а що найсумніше  з потоком 

невірної, помилкової інформації. Тому ефективна система оптимального управління 

підприємством повинна мати надійне інформаційне забезпечення. 

Для управління підприємством використовується розв’язувальна система, яка є 

симбіозом особи, що ухвалює рішення (ОУР) та обчислювальної системи. У ній ОУР 

повинна виробляти вектор керувальних параметрів. У свою чергу, керувальні параметри 

управляють виробництвом не прямо, а побічно, через вплив на техніко-економічні показники 

(ТЕП). Параметр є сукупністю керувальних сигналів для підтримки заданого рівня ТЕП. В 

процесі формування керувальних параметрів, виникає цілий ряд погано формалізованих 

обставин, у тому числі й оцінок значення ТЕП. Ці показники часто суперечать один одному, 

так, наприклад, при падінні випуску продукції зростає рентабельність. Особа, що ухвалює 

рішення, повинна враховувати всі ТЕП. Проте формалізувати до кінця процес управління 

підприємством поки що не вдається. Дотепер відносно деяких показників застосовуються 

тільки якісні підходи. Механізм їх визначення ще до кінця не розроблений, і врахування  

слабкої структуризації системи управління виявляється лише в додатковій перевірці 

ухвалених рішень директором і його заступником. 

   Слід відзначити, що в системі оптимального управління підприємством облік чинника 

недостатності інформації не має прагматичного виразу, оскільки витрати на створення 

математичної моделі для його обчислення значно перевищуватимуть зменшення втрат 

завдяки врахуванню цього чинника. У зв'язку з цим наведемо лише формули, за якими 

можна здійснювати розрахунки в тому випадку, якщо це виявиться необхідним для 

забезпечення інформаційної безпеки підприємства. 

 Цінність інформації визначається за формулою: 

 

                                            Cu = log P1  log P0 = log (P1/P0),                                                (1) 

 

 де Cu   цінність інформації.  
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 Цю формулу можна інтерпретувати таким чином: якщо Р  ймовірність досягнення 

мети  до отримання інформації дорівнювала Р0, а після отримання  P1, то можна 

користуватися вищезазначеною формулою. 

Необхідно враховувати не тільки кількісні характеристики інформації, але й 

семантичні. Для цього, а також для проведення дій з усунення впливу чинника 

невизначеності, використовуються методи: 

 1. Синтаксичний, згідно з яким застосовується рівняння невизначеності  К. Шенона: 

                                    


n

i
iі APApH

1
2 )(log)( .                                              (2) 

 

 За даною формулою розраховується ступінь невизначеності, а потім визначається 

ступінь інформативності ухвалюваного оптимального рішення: 

 

                                                              Y = I / Vd ,                                                              (3) 

   

 Y  ступінь інформативності рішення; 

 I  кількість інформації; 

 Vd   обсяг даних, релевантних ухвалюваному рішенню. 

 2. Семантичний, згідно з яким визначається змістовність інформації: 

 

                                                             S = Ic / Vd ,                                                               (4) 

 

   S  змістовність інформації; 

 Vd  кількість інформації, що сприймається менеджером. 

3. Прагматичний: цінність повідомлення для процесу ухвалення рішення, частота 

реалізації функції управління за фіксований період часу, ступінь впливу повідомлення на 

точність ухвалюваного рішення, економічний ефект від реалізації в системі управління 

процесу ухвалення рішення. 

 Ризик порушення інформаційної безпеки в системі управління підприємством  це 

ситуативна характеристика діяльності будь-якого підприємства, що відображає 

невизначеність її результату й можливі негативні наслідки 1. Для оцінки ризику 

використовують три охарактеризовані нижче способи, які залежать від виду конкретного 

підприємства 1: 

 спосіб: є обов'язковим стосовно "сміливих" проектів, що ламають структуру 

виробництва продукції і забезпечують значний прорив на ринку. Для таких проектів ризик 

пов'язаний з небезпекою невірно оцінити існуючу ситуацію, внаслідок чого збут продукції, 

що випускається, відбуватиметься незадовільно. Тому при використанні таких проектів 

необхідна постійна розробка всіх можливих альтернатив розв’язання поставлених завдань 

для того, щоб порівняти їх за ймовірністю реалізації та ухвалювати оптимальні рішення в 

кожний конкретний момент діяльності підприємства 1. 

 спосіб: застосовується тоді, коли немає особливої різноманітності альтернативних 

рішень, але сам проект достатньо складний у тому, що охоплює весь життєвий цикл 

продукту від проектування до серійного виробництва. У цьому випадку важливо оцінити 

надійність кожної фази виробничого процесу, виявити найменш надійні ланки підприємства 

для того, щоб розробити для них заходи, які знижують ризик, і таким чином забезпечити 

певний рівень економічної безпеки. Оскільки реалізація проекту охоплює декілька достатньо 

чітко виражених стадій, доцільно здійснювати оцінку ризику для кожної з них 1.  

 спосіб: застосовується до відносно простих проектів і полягає в деякому 

ускладненні обчислень за рахунок використання не просто середніх значень величин, а 

характеру розподілу тих випадкових величин, середнє значення яких використовується в 
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розрахунках. Максимум, на що можна розраховувати   це оцінити розподіл випадкової 

величини і здійснити статистичне моделювання процесу 1. 

 При забезпеченні інформаційної безпеки на підприємстві потрібно прагнути, щоб 

управління було оптимальним. Під оптимальним управлінням розуміють таке управління, 

яке спільно з накладеними на систему обмеженнями забезпечує екстремальне значення 

критерію ефективності (максимального або мінімального залежно від конкретного вибору 

цільової функції). Отже, необхідно досягти інформаційної безпеки з найбільшою 

ефективністю при нейтралізації зовнішніх негативних дій, при цьому економіко-математична 

модель (ЕММ)  повинна мати оптимізаційний характер. 

 До складу ЕММ, що має оптимізаційний характер, входять: цільова функція, значення 

якої мінімізується або максимізується; система рівнянь,  що визначає залежність між усіма 

змінними в задачі; набір обмежень, що визначає межі значень змінних у задачі.  

 Економіки-математичне моделювання, що має оптимізаційний характер має такий 

загальний вигляд [2, с. 62]: 

 

                                           ExtrXCЕ ii        ,                                                (5) 

 

        при нижченаведених обмеженнях: 
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                                            (6) 

 

де  E  цільова функція; 

       Ci  коефіцієнти при змінних у цільовій функції; 

       Xi  змінні задачі; 

        bj  праві частини обмежень; 

       аij  коефіцієнти при змінних в обмеженнях; 

       dj  мінімально можливі значення змінних;  

       Di  максимально можливі значення змінних.  

 Якщо всі змінні X, які входять до складу рівняння, потрапляють туди в першій 

степені, то задачі, що розв’язуються за допомогою таких моделей, називаються задачами 

лінійного програмування. 

 Таким чином, використання апарату економіко-математичних методів і теорії 

невизначеності,  які дозволяють здійснювати облік усіх наявних чинників впливу на роботу 

підприємства, є необхідним для розробки планів оптимального управління підприємством. 

Виявлені характеристики інформації частково використовуються  сучасними авторами для 

розрахунку інформаційної безпеки. Лише системний підхід до оптимального управління 

підприємництвом і безпекою в ньому, надасть змогу підвищити результати прийнятих 

рішень на якісно новий рівень, що сприятиме ефективності  процесу оптимального 

управління підприємства. 
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МОДЕЛЬ ДАНИХ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ МЕДИЧНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій (ІТ) та рівень проникнення їх в різні 

сфери діяльності людини серйозно ставить питання щодо необхідності забезпечення 

високого рівня кібербезпеки, адже водночас з розвитком ІТ зростає і кількість загроз, яким 

необхідно протидіяти. Особливо гостро це питання стоїть, коли мова йде про сферу надання 

медичних послуг, де захист, перш за все, особистої інформації пацієнта є важливим 

елементом для функціонування всієї галузі. Так, кількість несанкціонованих втручань у 

роботу медичних закладів та спроб заволодіння персональними даними пацієнтів зростає з 

кожним роком, про це свідчать не тільки публікації багатьох зарубіжних дослідників [1-3], а 

й велика кількість новин в засобах масової інформації [4]. Так, за інформацією організації 

Independent Security Evaluators (ISE) [5], вартість одного запису з медичної інформаційної 

системи (МІС) про пацієнта на чорному ринку США становить 50$ – тому такий ажіотаж 

навколо цієї сфери цілком зрозумілий. 

Враховуючи зазначене, питання використання надійної системи аутентифікації для 

ідентифікації законного користувача МІС стає все більш важливим не тільки в комерційних, 

а й в державних медичних закладах [5], особливо якщо користувач передає інформацію про 

дослідження з дому в режимі реального часу (наприклад, Холтерівське моніторування). Тому 

метою цієї роботи був аналіз можливих шляхів захисту цих даних від зловмисників на етапі 

аутентифікації кінцевого користувача МІС. 

Як правило, сучасні МІС використовують для аутентифікації методи контролю доступу 

на основі «знань» (наприклад, пароль) або «володіння» (наприклад, ключ). Рідше 

використовуються системи аутентифікації з використанням біометричних показників. Як 

показує досвід зарубіжних дослідників, продуктивність або рівень захисту систем, що 

функціонують на основі використання саме біометричних показників, набагато вища, ніж з 

використанням паролю або ключа [6, 7].  

У результаті, системи, в яких використовуються показники, що характеризують 

конкретну людину, наприклад, відбиток пальця, райдужна оболонка ока, обличчя і голос – 

тобто ті, що забезпечують розпізнавання на основі індивідуальних поведінкових та / або 

фізіологічних характеристик стають все більш популярними [5-9]. Проте, загальним 

недоліком таких систем є уразливість до можливості підробити ці функції [6,7,9,11,12]. 

Одним з підходів для збільшення надійності і забезпечення додаткової безпеки, є 

використання так званих мультимодальних біометричних систем, які використовують 

декілька біометричних параметрів (наприклад, райдужка та відбитки пальців однієї людини) 

[6]. Існують також системи, що використовують відносно нові параметри, такі як судинний 

малюнок руки, особливості ходи, швидкість та характер набору тексту, геометрію вуха і 

навіть викликані потенціали головного мозку [8,10]. Роботи e цих областях в основному 

зосереджені на надійності і зручності захоплення даних, а також підвищенні точності 

ідентифікації та в медичній сфері майже не використовуються. 
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У роботі досліджується можливість використання, в якості біометричних показників, 

даних, що характеризують роботу людського серця та мозку, а саме акустичні тони серця, 

показники варіабельності серцевого ритму та показники електроенцефалографічних 

досліджень. Ці дані представляються у вигляді моделі, що має чітку структуру та може 

змінюватись тільки за умови зміни психофізіологічного стану кінцевого користувача МІС. 

Усі запропоновані показники фіксуються та представляються у цифровій формі. На відміну 

від інших біометричних технологій, які використовують відбитки пальців, зображення або 

статичні біосигнали, щоб ідентифікувати людину, запропонована модель даних не може бути 

скопійованою і легко відтвореною, оскільки вона фіксується в реальному режимі часу і 

включає в себе додаткові показники, що характеризують емоційний стан користувача МІС. 

Окрім цього, фізичний стан здоров'я користувача МІС, вік, розмір, вага, зріст, структура 

серця та мозку, а також генетичні чинники сприяють унікальності запропонованої моделі 

даних. Відповідно, модель даних для двох людей, що мають один і той же тип захворювань, 

також різниться. 

Таким чином, у цій роботі, на основі проведеного аналізу, виділені основні показники, 

що можуть бути використані для ідентифікації пацієнтів МІС в режимі реального часу. 

Додатково показана необхідність та доцільність розвитку нормативної бази для забезпечення 

безпеки медичної галузі в Україні. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Alemzadeh H. Analysis of safety-critical computer failures in medical devices. IEEE 

Security and Privacy (July–Aug. 2013). - Co-published by the IEEE Computer and Reliability 

Societies. – P. 14–26. 

2. Yusof M., Papazafeiropoulou A., Paul R., Stergioulas L. Investigating evaluation 

frameworks for health information systems. International journal of medical informatics, 2008. - 

77 (6). - Р.377-385. 

3. Kramer D.B. Security and privacy qualities of medical devices: An analysis of FDA 

postmarket surveillance. PLoS ONE 7, 7 (July 2012).  

4. Gillian Mohney. Hospital Hack Spotlights How Medical Devices and Systems Are at Risk, 

Available at: http://abcnews.go.com/Health/hospital-hack-spotlights-medical-devices-systems-

risk/story?id=37032717 

5. Independent Security Evaluators, Available at: https://securityevaluators.com 

6. Ortega-Garcia J., Bigun J., Reynolds D., Gonzalez-Rodriguez J. Authentication gets 

personal with biometrics, IEEE Signal Process, 2004. -  Mag. 21 (2). - P. 50-62. 

7. Jain A., Ross A., Prabhakar S. An introduction to biometric recognition, IEEE Trans. 

Circuits Syst. Video Technol, 2004. -  14 (1). – P. 4-20. 

8. GormanL. Comparing passwords, tokens, and biometrics for user authentication, Proc. 

IEEE, 2003. -  91 (12). – P. 2019-2040. 

9. Campbell J. Speaker recognition: a tutorial, Proc. IEEE, 1997. -  85 (9). –P. 1437-1462. 

10. Faundez-Zanuy M. On the vulnerability of biometric security systems, IEEE Aerosp. 

Electron. Syst. Mag., 2004. - 19 (6). – P. 3-8. 

11. Peter D. Biometrics continue to evolve, Biom. Technol. Today, 2003. -  11 (9). – P. 7-8. 

12. Palaniappan R. , Raveendran P. Individual identification technique using visual evoked 

potential signals, IEE Electron, Lett., 2002. - 138 (25). – P. 1634-1635. 
 

 

 

 

 

 

https://securityevaluators.com/


 62 

Старовіт В.В., студент,                                                                                                                        

Штифорук Є.В., студент, 

Національний технічний університет України                                                                            

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ «КАМПУС ІТ» ТА ВПРОВАДЖЕННЯ                       

НОВИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ  

 

Швидкий розвиток інформаційних технологій (ІТ) помітно випереджає  рівень знань, 

який викладають у школах, коледжах чи університетах. Це цілком закономірно, адже ні на 

одну мить не призупиняються розробки нових ІТ і практично не можливо викласти всю 

новітню інформацію так само, як одній людині стати фахівцем в усіх сферах цього широкого 

напрямку.  

Поступово, людина дізнається про нові технології та можливості ІТ, вивчає і 

поверхнево опановує їх. Згодом вона визначається зі сферою і напрямком діяльності, у яких 

ця людина могла б принести користь. Поступаючи в університет, ми прагнемо вивчати 

вибрану нами сферу діяльності поглиблено аж доки не станемо справжніми фахівцями в ній. 

Проте, саме на цьому шляху, досить часто, ми зіштовхуємось з багатьма проблемами, серед 

них є дві, які варті вашої уваги.  

Перша з яких є надзвичайно скорочена ознайомлювальна програма, що не дозволяє 

повністю розкрити основні аспекти тих чи інших сфер ІТ, «спробувати себе» у ролі фахівця 

та дійсно зробити правильний вибір щодо свого майбутнього. 

Згідно зі статистикою (за кін. ІІІ кварталу 2016 р.) [1]: 27,44% випускників проходять 

перекваліфікацію, тобто перестають працювати за фахом внаслідок малого матеріального 

забезпечення та відсутності отримання задоволення від виконання роботи. 

Друга проблема – недостатній рівень викладення знань у багатьох ВНЗ та ПТУ. Перш 

за все, це обумовлено тим, що матеріал для викладання є застарілим, тому не стане у пригоді 

в подальшому на роботі.  

Згідно зі статистикою [1]: 60% випускників не працюють за спеціальністю (через 

нестачу місць та інші несприятливі умови, а саме: низьку заробітну плату у порівнянні з 

іншими країнами), а вдаються до пошуків вільних вакансій, яких вони здатні опанувати. 

Таким чином, система освіти не допомагає застосувати здобуті знання, а, навпаки, заставляє 

молодих кадрів перекваліфіковуватися. 

Поставлені проблеми можна вирішувати багатьма способами, але реформи повинні 

проводитися з «середини», тобто самі навчальні заклади (НЗ) повинні не просто бути 

зацікавленими і сумлінно виконувати накази, але всіма силами регулювати процеси їх 

вирішення та успішність їхнього виконання. 

Було розроблено модель єдиної системи «Кампус ІТ», яка об’єднає всі навчальні 

заклади України за категоріями, рубриками, рівнями акредитацій та ін. В процесі створення 

було покладено за мету – моніторинг, контроль та корекцію якості навчання шляхом 

розроблення нових діючих методик викладання задля підвищення рівня знань. 

Дана модель створить численний ряд поліпшень, серед них:  

 поділ досвідом між багатьма тисячами і десятками тисяч НЗ щодо удосконалення 

системи адекватної та дійсно корисної сучасної освіти; 

 створить конкурентні умови щодо першості в рейтингу (по категоріям: школи (ЗОШ, 

спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї та ін.) ПТУ, коледжі, інститути, університети, академії 

різних типів акредитації) внаслідок перевірки рівня знань, олімпіад, творчих досягнень та ін.; 

 забезпечить відкритість і доступність даних для перегляду Міністерству освіти, що, в 

свою чергу, дозволить застосовувати та перевіряти якість знань при впровадженні нових 

методик викладання у НЗ; 

 надасть змогу електронного регулювання фінансування науково-дослідних відділень 

та ін. організацій при НЗ (як це впроваджено в  Канаді). 
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Система «Кампус ІТ» підтримуватиметься, безпосередньо, самими викладачами, тобто 

не створить потреби у надмірній кількості кадрів для її підтримки. Учні зможуть 

ознайомитись з багатьма важливими аспектами не тільки у напрямку ІТ, але й в інших 

сферах діяльності. 

Таким чином, викладачі зможуть легко змінити навчальний матеріал відповідно до 

рекомендованого на його краще засвоєння. Освіта повинна бути об’єднана в єдиний простір, 

перш за все, задля підвищення якості рівня знань шляхом заміни навчального матеріалу 

згідно з новою актуальною сучасною інформацією.  

Адже саме розвиток країни розпочинається з молодих освічених кадрів, які 

неодноразово розробляли геніальні винаходи і цим покорили світ. Тому давайте налагодимо 

систему освіти так, щоб нашим випускникам стали в пригоді ті знання, яких вони отримали 

за період навчання в ВНЗ, щоб їм не довелось перекваліфіковуватися знову чи робити це 

самостійно, щоб вони працювали за фахом і у нашій рідній та незалежній Україні. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация. В данной работе рассмотрена актуальная задача оптимизации современных 

информационно-вычислительных и самообучающихся информационных систем на основании адекватного 

критерия оптимизации, выраженного отношением информационной производительности системы к 

затратам. Такая оптимизация открывает построение математической модели самообучающихся 

информационных систем, позволяющей выразить этот критерий через существенные характеристики 

качества процесса обработки информации и используемых технических средств. 
Ключевые слова: защита информации, системы защиты информации, оптимизация систем защиты 

информации, критерии оптимизации, самообучающиеся информационные системы, информационно-

вычислительные системы. 

 

Сложность и высокая стоимость современных информационно-вычислительных и 

самообучающихся информационных систем делают весьма актуальной задачу их 

оптимизации. При этом следует учитывать, что основным составляющим компонентом 

комплексных систем защиты информации являются информационно-вычислительные (ИВС) 

и самообучающиеся информационные системы (СИС), которые решают очень важные 

задачи: по принятию решений или выдачи рекомендаций на основании результатов 

обработки и анализа полученной информации. Причем следует учитывать, что эти системы 

также осуществляют управление самой системы защиты. 

В ряде случаев адекватным критерием оптимизации может служить отношение 

информационной производительности выхП
 системы к затратам С, т.е. 

*

выхП
Е

С


, (1) 

где отмеченная звездочкой величина 
*

выхП
 выражает среднюю интенсивность потока 

полезной информации на выходе СИС. 
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Критерий оптимизации типа (1) обладает следующими особенностями. Во-первых, он 

является размерной величиной, и, таким образом, имеет содержательно интерпретируемый 

смысл обобщенного показателя эффективности технических решений СИС защиты. Во-

вторых, значения критерия (1) инвариантно к изменению информационной 

производительности путем правильного масштабного преобразования СИС (при 

пропорциональном измерении количества всех аппаратных средств). Поэтому оптимизация 

СИС на основании критерия (1) открывает построение математической модели СИС, 

позволяющей выразить этот критерий через существенные характеристики качества 

процесса обработки информации и используемых технических средств. Такая модель должна 

состоять из совокупности взаимосвязанных элементов, отражающих последовательность 

отдельных этапов обработки информации и механизм формирования потока выходной 

информации. Для учета специфики сложной СИС как системы массового обслуживания, 

наряду с информационными потоками, модель должна учитывать и отражать 

присутствующие в системе потоки заявок. Кроме того, для расчета суммарных затрат 

необходимо определить соответствующий показатель для каждого элемента модели. Модель, 

отражающую взаимосвязь информационных характеристик, характеристик механизма 

массового обслуживания и экономических показателей, можно назвать комплексной. 

Синтез комплексной СИС облегчает введение облегченной модели любого элемента 

системы. Для широкого класса ИВС и СИС, назначением которых является оперативная 

обработка данных, получаемых от большого количества источников информации, 

достаточно универсальной моделью отдельного элемента, может служить формализм, 

представленный в виде сигнального графа (рис. 1). Будем считать этот формализм 

алгоритмом іА , где і – номер описываемого им элемента системы. 
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Рис.1. Сигнальный граф отдельного алгоритма СИС 

 

В общем случае алгоритм іА  предусматривает возможность выполнения одним 

элементом СИС двух видов статистической обработки данных: получение информации 

выхіН
, направляемой пользователю, и формирование потока заявок выхі

 на обслуживание 
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другими элементами. В действительности в СИС часто присутствуют элементы, 

вырабатывающие информацию, которая не направляется пользователю, а используется в 

качестве входной для других элементов. Расчет критерия оптимизации (1) возможен без 

формализации механизмов получения и путей передачи такого рода «служебной» 

информации; соответствующие элементы достаточно представить ветвями, формирующими 

выходной поток заявок, а в показатель затрат включить затраты на выработку служебной 

информации. 

Работа алгоритма іА  имитируется потоком заявок выхі
, который сопровождается 

потоком подлежащей обработке входной информации вхі
. Априорная неопределенность 

входных данных и статистический характер задач их обработки приводят к засоренности 

потоков заявок с вхі
 и выхі

 бесполезными с точки зрения получения необходимой 

пользователю информации. Это обстоятельство отразим введением коэффициентов 

засоренности: 

вхі

вхі

л

вхі в







; (2)  

выхі

выхі

л

выхі в







; (3) 

где индексами в и л обозначены соответственно полезная (верная) и бесполезная (ложная) 

составляющие потоков с вхі
 и выхі

. 

Символом іР  на рис. 1, обозначена вероятность обслуживания заявки алгоритмом іА , 

вероятность потери заявки 
1і іQ P 

. 

С помощью параметра іР  можно учесть как природу механизма массового 

обслуживания, так и надежность функционирования элемента. Вероятность того, что 

обслуживаемая заявка будет обработана механизмом формирования потока входных заявок, 

обозначается символом іB
, а символы і  и і  обозначаются вероятностью ложных тревог и 

пропуска соответственно при такой обработке. На основании рис. 1 получаем: 

(1 )в в

выхі і і і вхіР В   
; (4) 

1

в і
выхі вхі

і


 





. (5) 

Возможные искажения, вносимые алгоритмом в поток выходной информации выхіИ
, 

учитывается с помощью двух параметров ір  и iq
 вероятностей правильной и неправильной 

информационной обработки. Поскольку механизмы обработки информации и заявок могут 

взаимодействовать, сумма вероятностей ір + iq
 не обязательно равны единице. Так, часть 

обрабатываемого потока заявок і вхіР 
 может передаваться алгоритмом іА  на обслуживание 

другим алгоритмам, и тогда ір + iq 1 . 

 

Учитывая, что выходной поток информации состоит из порций, порождаемых 

обработкой отдельных заявок, и обозначая средний объем такой порции символом выхі
 

получаем: 

( ) выхівых і і i вхіU Р q   
, (6) 

причем полезная часть составит 
в в

выхівыхі і і вхіU Р  
. (7) 
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Параметрами алгоритма іА  является наличие затраты іС  на его реализацию и среднее 

время іТ  обработки заявки. 

В СИС часто применяется параллельная обработка, причем соответствующий 

алгоритм іА  воспроизводится с помощью нескольких іm
 однотипных подсистем или 

распараллеливается вычислительный процесс в пределах одной подсистемы. Сохраняя 

обозначение іТ  за средним временем обработки заявки одним каналом (подсистемой), 

найдем необходимое число каналов (коэффициент распараллеливания): 

ii i вхim k T 
, (8) 

где коэффициент іk
 определяется по заданному значению іР  с учетом применяемой 

дисциплины обслуживания и законов распределения потоков заявок, времен обработки и 

времен прерывания заявок в системе. 

При многоканальной реализации алгоритма іА  суммарные аппаратные затраты 

составляют 

ii i i i i iC mc k c T  
, (9) 

где ic
 – затраты на один канал. 

Рассмотренный общий формализм 
( , , , , , , )івыхіі і і i і іА Р q В Т С 

 в частных случаях 

допускает различные упрощения, причем некоторые из параметров 
, , , , ,і і i і і іР q В  

 

приобретают особые значения (0,1) или связываются специальными соотношениями 

(например, 
1, 1і i і i іq q В     

 и т.д.). 

В качестве примера рассмотрим комплексную систему защиты объекта, 

осуществляющую непрерывный контроль многомерного объекта, с целью оперативного 

обнаружения атак и несанкционированных действий с целью проникновения на объект или 

получения информации и выработки информации, необходимой для приведения в действие 

автоматических средств пересечения противоправных действий или вмешательства человека. 

Обычно вырабатываемая такой системой информация должна содержать указания категории 

нарушителя (в соответствии с предусмотренной классификацией 1,d D ) и диагностических 

данных, которые получаются в результате решения определенного (не обязательно 

одинакового для разных d ) набора задач рядом алгоритмов 
, 1,nіА i 

 и составляет формуляр 

пользователя. 

Системы защиты в общем случае имеют разветвленную структуру. Здесь алгоритм іА  

осуществляет контроль текущего состояния охранной системы объекта (первичную 

диагностику) и вырабатывает заявки на анализ входных данных другими алгоритмами, 

обеспечивающими заполнение формуляра. Среди них присутствуют алгоритмы вводимые в 

действия параллельно ( 2А  и 3А ) и последовательно ( 3А  после 4А ). 

Для модели СИСЗ произвольной конфигурации, начинающейся общим входным 

алгоритмом 1А , используя соотношения (2)-(9), получаем следующие выражения: 
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где iw
 – множество номеров алгоритмов, которые предшествуют і-му в ветви, 

начинающийся алгоритм 1А  (для j=0 используем формальные значения 0 0 0 1P B  
 и 

0 0 
. Таким образом, критерий оптимизации (с) принимает вид: 

1

0

1

(1 )

(1 )

i

i i

n

выхіi i j j j

і j w

n

ii i j j j j j j

i j w j w

P P B

E

k c T P B P B

  

  

 

  




 

  
 

 

  
. (12) 

Обратим внимание на то обстоятельство, что параметры входного алгоритма (і=1) 

мультипликативно входят во все члены числителя и знаменателя правой части выражения 

(12). Качественно это объясняется тем, что формируемый алгоритмом 1А  поток заявок 

определяет загрузку всех остальных алгоритмов системы. Самое неблагоприятное влияние 

на критерий оптимизации всей СИС может оказывать недостаточно малая вероятность 

ложных заявок 1 01/ 
. В СИС поток заявок 0 , имитирующий работу входного 

алгоритма, формируется задаваемой периодической последовательностью интервалов 0T
, на 

которых осуществляется первичная оценка атак на объект, причем длительность 0T
 

выбирается много меньше времени ожидания атаки на объект. 

В отличии от систем субъективных предпочтений, использующих многосторонние и 

гибкие суждения, критерий (1) одномерный (скалярный) и жестко фиксированный. Поэтому 

его уместно применять после тщательного анализа целей оптимизации СИС и установления 

адекватности формального критерия этим целям. В общем случае такой критерий можно 

рассматривать как один из рабочих инструментов поиска эффективных технических 

решений. 
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