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ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ РОЗГОРТАННЯ СИСТЕМ КІБЕРЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОБ’ЄКТІВ                                            

КРИТИЧНОЇ І НФРАСТРУКТУРИ 

                                                                                                                                                                        

Васєв В.О., Петрикович Ю.В.                                                                                                   

Управління Держспецзв'язку в Миколаївській області 

 

Економічна, науково-технічна, інформаційна сфера, сфера державного управління, 

оборонно-промисловий і транспортний комплекси, інфраструктура електронних комунікацій, 

сектор безпеки і оборони України стають все більш уразливими для розвідувально-підривної 

діяльності іноземних спецслужб. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології можуть 

використовуватися для здійснення терористичних актів, зокрема шляхом порушення 

штатних режимів роботи автоматизованих систем керування технологічними процесами на 

об'єктах критичної інфраструктури. Більшого поширення набуває політично вмотивована 

діяльність у кіберпросторі у вигляді атак на урядові та приватні веб-сайти в мережі Інтернет. 

Тому захист інформації у кіберпросторі є актуальним питанням сьогодення, що 

передбачає контроль доступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління 

та безпека авторизації. 

Для забезпечення захисту інформації в кіберпросторі пропонується створення системи 

кіберзахисту (далі - система), що є сукупністю організаційно-технічних, програмних та 

програмно-апаратних засобів. 

Система, відповідно до технічних вимог до неї, призначена для: 

- здійснення організаційно-технічних заходів із запобігання, виявлення та 

реагування на кіберінценденти і кібератаки та усунення їх наслідків, а також збору 

телеметрії інформаційно-телекомунікаційних систем; 

- забезпечення кіберзахисту інформаційних ресурсів та об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури; 

- зменшення кількості вразливостей та кіберінцендентів в інформаційно-

телекомунікаційних системах. 

Система включає підсистему виявлення і реагування на атаки на рівні кінцевих точок 

та підсистему збору телеметрії інформаційно-телекомунікаційної системи (сенсор). 

Функціонал підсистеми збору телеметрії ІТС: 

Підсистема збору телеметрії системи кіберзахисту забезпечує: 

- збір та кореляцію подій безпеки, включаючи збір мережевої телеметрій з 

детальною інформацією про мережеві потоки та сесії; 

- моніторинг і детектування відомих загроз та атак, виявлення мережевої 

розвідки і зондування; 

- детектування та аналіз шкідливого програмного забезпечення, включаючи 

відстеження та попередження спроб його поширення на мережевому рівні; 

- моніторинг і детектування нових типів атак за допомогою аналізу мережевої 

поведінки та аномалій, включаючи раннє виявлення індикаторів компрометації та слідів 

цільових атак. 

Окрім функціоналу моніторингу підсистема збору телеметрії інформаційно- 

телекомунікаційної системи має можливість забезпечувати активне реагування на мережеві 
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атаки за допомогою використання програмно-апаратного комплексу, який є складовою 

системи. 

Засоби підключення збору телеметрії встановлюються на технологічний майданчик та 

підключаються до її сегментів в залежності від режиму роботи. 

Підсистема збору телеметрії має два режими роботи – активний та пасивний. Спосіб 

підключення в режимі пасивного моніторингу, являє собою отримання телеметрії за 

допомогою апаратних засобів за методом відзеркалювання трафіку на обладнанні системи, у 

зв’язку з чим мінімізується вплив в інфраструктуру об’єкта кіберзахисту. Підключення в 

активному режимі потребує більш детальне вивчення інфраструктури інформаційно-

телекомунікаційної системи об’єкту кіберзахисту, так як встановлення рекомендується в 

розріз каналу між інформаційно-телекомунікаційною системою та Інтернет провайдером, що 

у свою чергу потребує більш тонкого налаштування в залежності від потреб об’єкту 

кіберзахисту.  

Для коректної роботи підсистеми та своєчасного оповіщення щодо несанкціонованих 

дій в інформаційно-телекомунікаційній системі потребується один IP-адрес публічного пулу, 

IP-адрес та канал з пропускною здатністю 100 мб/с. 

Дані телеметрії передаються в ядро системи каналами Інтернет, або іншими каналами 

передачі інформації, за допомогою побудованого між підсистемою збору телеметрії та 

підсистемою серверу VPN тунелю (рис. 1). 

 

 

Рис. 1.  Типова схема підключення мережевої інфраструктури за методом пасивного 

моніторингу 

Складові підсистеми  моніторингу та описання їх функцій: 

1. Маршрутизатор типу Cisco ISR 4221. 

Основним функціональним завданням даного пристрою є побудова Dual-Hub DM 

VPN тунелю та маршрутизація інформації між системою та ядром. 

2. Комутатор типу Cisco Catalyst 9300. 

Комутатор використовується для забезпечення комутації та логічного розмежування 

доступу між складовими підсистеми. 

3. Мережевий відгалужувач типу Gigamon G-TAP A. 
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Здійснює апаратне зеркалювання трафіку інформаційно-телекомунікаційної системи. 

4. Пристрій захисту типу Cisco FirePOWER 2130. 

Пристрій забезпечення захисту може використовуватися в різних сценаріях та з 

різними функціями: 

 Пасивний моніторинг – даний пристрій здійснює аналіз отриманої копії трафіку на 

наявність завідома шкідливого трафіку, та направляє інформацію про виявлені аномалії 

серверу реагування на кіберзагрози для їх агрегації, кореляції даних та детального аналізу, 

для забезпечення належного рівня кіберзахисту. 

 Активний моніторинг – даний пристрій використовується як повноцінна система 

захисту, а саме перевірка трафіку відповідно до політик безпеки які повинні бути 

налаштовані, також здійснює перевірку трафіку на аномалії та блокує їх якщо дані аномалії 

не є виключенням. Інформація передається до серверу реагування на кіберзагрози для їх 

агрегації, кореляції даних та детального аналізу, для забезпечення належного рівня 

кіберзахисту. 

5. Сервер типу Cisco UCS 220 M4. 

Сервер використовується для розгортання віртуальних машин збору, індексації та 

направлення телеметрії для агрегації, кореляції та детального аналізу, з інших джерел 

інформації, які розміщені в інфраструктурі об’єкту кіберзахисту. 

ВИСНОВОК 

Ефективно вирішувати завдання щодо захисту інформації в кіберпросторі, яка 

циркулює в інформаційно-телекомунікаційних системах, можна шляхом створення 

відповідних систем захисту інформації, що поєднуються програмними, апаратними та 

програмно-апаратними засобами. 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА   КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

МОРСКОГО  СУДНА 
 

Вильский Г.Б. 

Николаевский научно-учебный центр образования взрослых 

 

         В науке и отрасли судоходства нарастает проблематика информационной безопасности 

морских судов [1]. Исследование факторов возникновения и развития инцидентов 

кибербезопасности с  морскими судами показывает определѐнную взаимосвязь и  выделяет 

наиболее характерные важные категории, угрозы и причины, которые образуют 

киберинцидент [2]. При этом решение данных проблем и задач непосредственно совпадает с 

реализацией выполнения задач государственного значения, приведенных в Законе Украины 

«Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» [3] и согласуется с 

государственной морской Доктриной Украины. Иллюстрированное отображение, с показом 

возникновения и проявления судовых киберинцидентов, достаточно сложное из-за их 

масштабности и комплексности кибер категорий, угроз и причинностей, а поэтому 

представляется моделью-диаграммой генезиса киберинцидента морского судна, приведенной 

на рис. 1. 
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Рис. 1.  Модель - диаграмма  генезиса киберинцидента морского судна 

 

          В данной модели реализован графический способ для исследования и установления 

наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами и 

последствиями, предложенный японским учѐным Каору Исикава [4]. Применительно к 

задачам исследования киберинцидентов морского судна, она является оригинальным 

инструментом системного подхода к моделированию графической идентификации угроз и 

рисков безопасности мореплавания. Еѐ идея основывается на отображении каузальных 

связей киберинцидента в виде скелета костей рыбы. Созданная модель - диаграмма кибер-

категорий достаточно объективно, полно и ясно воспроизводит картину всех возможных 

основных составляющих генезиса киберинцидента морского судна. Вместе с этим не 

исключаются и другие причины, и угрозы судну, уточняющие процесс его 

кибербезопасности.  

          Аналитический подход к оценке киберинцидентов может быть представлен 

информационной моделью управления реагированием, приведенной на рис.2. Вначале 

оценки киберинцидентов следует понять внешние и внутренние угрозы кибербезопасности, 

которые вызваны неосведомленностью. Далее, путѐм инвентаризации бортовых систем с 

прямым и косвенным каналом связи, выявляются   уязвимости для установления 

последствий в кибербезопасности судовых электронных систем и возможностей 

ограничивающих существующие меры защиты. Подверженность возникновения рисков 

определяют оцениванием вероятности использования уязвимостей, проявляемых внешними 

угрозами нецелевого назначения и их влиянием на безопасность любого отдельного лица или 

комбинаций уязвимостей. 
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Рис. 2. Информационная модель управления реагированием на  киберинциденты судна 

 

            Защитные меры обнаружения и снижения вероятности уязвимости разрабатывают с 

помощью приѐмов, уменьшающих потенциальное воздействие уязвимости на систему в 

целом [3]. Важнейшей составляющей в разработке, внедрении и сопровождении 

информационной модели управления реагированием на киберинциденты судна является 

подготовка планов приоритетных действий в чрезвычайных ситуациях с непредвиденными 

обстоятельствами, включающих смягчения потенциального выявленных  кибер-рисков. 

Финишные действия, согласно модели предусматривают отражение кибератак, реагирование 

и восстанавления после киберинцидентов. С помощью плана мер для непредвиденных 

чрезвычайных обстоятельств оценивается эффективность восстановления и его влияние на   

будущее, а также на реагирования с переоценкой угроз и уязвимостей.  

         Выводы. Разработанные графическая идентификационная модель-диаграмма генезиса 

киберинцидента морского судна, отражающая риски информационной безопасности, и  

информационная модель управления реагированием на  киберинциденты судна,  

представляют методологическую основу для реализации. Использование данных моделей 

может способствовать упрощению выполнения логического анализа, что повышает уровень 

кибербезопасности в мореплавании. 
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СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ХЕРСОНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
 

Волошинов С.А., Попова Г.В., Юрженко А.Ю. 

Херсонська державна морська академія 

  

У щорічному звіті Горизонт-2018 визначено, що цифрова  грамотність виходить за рамки 

набуття  дискретних технологічних навичок, перетворюючись в більш глибоке 

усвідомлення цифрового середовища, яке дозволяє адаптуватися до нових умов. І саме на 

вищі  навчальні заклади покладена відповідальність за розвиток цифрової грамотності 

студентів та викладачів, сприяння відповідальному і належному використанню он-лайн 

технологій [звіт]  

Аналіз нормативних документів, праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

підготовки морських фахівців засвідчив, що в умовах імплементації Манільських поправок 

2010 р. першочерговим  завданням є досягнення якісного нового рівня підготовки морських 

спеціалістів, використання освітніх ресурсів нового покоління, адаптованих до цілей і 

завдань професійної підготовки морських фахівців. Оцифровування  відіграє важливу роль 

в усіх сферах суспільства, і морська вища освіта не стоїть осторонь цих викликів, наслідком 

чого є побудова цифрового освітнього простору  закладу, що стає невід’ємною  частиною 

всього освітнього процесу. 

Херсонська державна морська академія (ХДМА) працює над впровадженням основних  

освітніх трендів в процес підготовки морських фахівців (рис. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні освітні тренди, які використовуються у процесі підготовки морських 

фахівців ХДМА 
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використання англійської мови задля спілкування на судні, учасниками яких є викладацький 

склад  та курсанти ХДМА та Морського коледжу. ХДМА розроблює засади системи 

дуальної освіти (проходження виробничої практики в межах освітнього процесу). 

З 2016 року у ХДМА впроваджується система змішаного навчання (інтеграція очного 

та електронного навчання в єдину систему за допомогою очних занять та завдань на 

електронних курсах ХДМА на платформі LMS MOODLE). Змішане навчання дозволило 

створити і використовувати електронну тестову систему формативного та сумативного 

оцінювання, заліків та екзаменів, яка унеможливлює вплив на оцінювання людського 

фактору. 

При створенні електронних курсів у ХДМА використовуються елементи гейміфікації 

(використання ігрових технік для формування компетентностей морських фахівців: бали, 

рівні та місії, аватари, мапи, квести, ігри, таблиці лідерів, відзнаки, шкали виконання тощо). 

На електронних курсах та очно широко використовуються завдання із доповненою 

реальністю (створення та використання елементів відео або зображення за допомогою 

сканування зображення мобільним телефоном на електронному курсі або очно для 

виконання пов’язаних із переглядом відео/зображення завдань). 

Віртуальна реальність у ХДМА представлена використанням симуляторів віртуальної 

реальності, що моделюють професійні ситуації та дозволяють зменшити часові витрати на 

підготовку морських фахівців без ризика для життя. 

Широко використовуються також адаптивні технології (елементи персоналізованого 

навчання). Однією з таких технологій є адаптивне тестування. Створення адаптивних тестів 

на платформі MOODLE можливе за допомогою діяльностей «Урок» та «Тест», які 

дозволяють викладачу створювати індивідуальні траєкторії для навчання кожного студента. 

У ХДМА існує також можливість мобільного навчання (проходження завдань та 

використання навчально-методичних матеріалів сайту електронного навчання у системі 

управління навчанням MOODLE за допомогою мобільного додатка LMS MOODLE, 

завантаження якого студенти виконують власними мобільними пристроями); 

MOODLE дозволяє також використовувати технологію перевернутого класу, яка надає 

студентам можливість виконання основних вправ вдома на електронних курсах, де вони 

засвоюють новий матеріал. А перевірка засвоєного матеріалу відбувається вже в аудиторії із 

викладачем. 

Також широке розповсюдження мають кейси (на практичних заняттях та електронних 

курсах курсанти розв’язують завдання квазіпрофесійного характеру). 

Студенти також здійснюють проектну діяльність (групове, парне або індивідуальне 

здобуття студентами вмінь та навичок у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, 

формування в них професійних компетентностей завдяки системній організації проблемно-

орієнтованого навчального пошуку). 

Одним із завдань морського навчання є формування критичного мислення студентів 

(спрямованість навчання не на засвоєння знань, а на аналіз та обґрунтування висновків за 

допомогою отриманих знань). Платформа  LMD MOODLE має також можливість  для 

аналітики освітнього процесу та створення моделі сумісного навчання з   організацією 

зворотного зв’язку  (анкети, форуми), яку викладачі ХДМА широко використовують для 

виявлення результату навчання. 

Практика свідчить, що створення цифрового освітнього простору  в ХДМА формує  

мотивацію до  формування професійних компетентностей майбутніх морських фахівців, 

розвитку  професійного мислення, навичок використання цифрових ресурсів, зменшення 

страху перед новітніми технологіями,  визнання колегами, ріст самооцінки та прагнення до 

постійного удосконалення та розвитку.  

Список використаної літератури 

1. NMC Horizon Report [Електронний ресурс] // EDUCAUSE Publications. – 2018. – Режим 

доступу до ресурсу: https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ АСПЕКТЫ 

 

Гылка К.И.,                                                                                                                                                                                            

Европейский Университет Молдовы 

 

          Согласно  законодательству республики Молдова, информация – это сведения о лицах, 

предметах  фактах, событиях ,явлениях  и  процессах  независимо от формы их 

представления. 

         Защите подлежат внутренняя ,конфиденциальная  и секретная информация. 

         Внутренняя информация – информация о компании, которая еще не была опубликована 

          Информация конфиденциальная – служебная ,профессиональная ,промышленная 

,коммерческая  или иная информация ,правовой режим которой устанавливается ее 

собственником на основе законов  о коммерческой ,прфессиональной тайне 

,государственной службе  и др.законодательных актов. 

          Под коммерческой тайной  предприятия понимаются  не являющиеся государственным 

секретом сведения ,связанные с производством ,технологической информацией 

,управлением ,финансами  и другой деятельностью предприятия ,разглашение (передача, 

утечка информации) которых может нанести  вред  его интересам. 

          К секретной информации  относится информация ,содержащая государственную тайну. 

          Государственная тайной  является информация ,несанкционированное 

распространение  которое может нанести ущерб интересам  государственных  органов 

,организациям , субьектам  и стране в целом. 

Все в большой степени год от года информационная сфера занимает важнейшее место 

среди жизненных интересов государства. Именно через нее посредством различных 

направлений деятельности реализуются  основные угрозы национальной безопасности: в 

политической сфере . 

Экономический  потенциал  государства находится в прямой зависимости от обьемов 

информационных ресурсов  и уровня развития информационной структуры . 

В то же время растет уязвимость экономических структур  от недостоверности 

,старения ,запаздывания и несанкционированного использования экономической 

информации. 

В военной сфере  исход вооруженных конфликтов зависит от качества добываемой 

информации ,определенного уровнем  развития  информационных технологий ,разведки, 

радиоэлектронной борьбы , управления войсками и высокоточным оружием и др. 

В сфере духовной жизни  внутри информационной среды реализуются утверждение 

нравственных принципов ;угрозы   и защита от возникновения агрессивной  потребительской 

идеологии, тотальной  коммерциализации культуры ; распространения идей насилия  и  

нетерпимости;  воздействие на психику разрушительных форм  мифологизированного 

сознания. 

Таким образом ,информационная среда  является системообразующим фактором  в 

отношении  всех сфер национальной безопасности государства—политической 

,экономической ,оборонной и др. 
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В то же время  необходимо обеспечить защиту самой  этой среды, в том числе  

информационных ресурсов  ,систем их формирования ,распространения  и  использования 

,информационной инфраструктуры ,обеспечить реализацию прав на информацию 

государства юридических лиц и граждан.(1.) 

Необходимо отметить , что сегодня абсолютное большинство информации  создается 

и распространяется  через Интернет. Соответственно тот ,кто обладает возможностью 

манипулировать потокам информации ,направлять и изменять сообщения, может управлять 

и процессами, которые зависят от них. В частности ,вмешиваться в принятии политических  

решений. Можно  выделить следующие особенности ,которые возникают при использовании 

новых технологий  в  виртуальном  пространстве с целью информационного воздействия. 

1. Значительный рост аудитории—практически 40%  населения мира имеет доступ в 

сеть Интернет не только посредством персональных компьютеров ,но и через мобильные 

устройства. 

2. Глобальный охват – доступ к сообщению можно получить из любой точки, где есть 

доступ к сети. 

3. Мгновенная публикация сообщений . 

4. Наличие ряда различных каналов – сообщения можно составлять в соответствии с 

предпочтениями аудитории, получающей информацию из определенного источника. 

5. Интерактивность— постоянное взаимодействие автора с аудиторией через систему 

комментариев  и /или  форумов. 

6. Внедрение в социальные сети позволяет формировать группы по интересам и 

проводить различные социальные действия (обсуждение на форумах, опросы и т.д.) Важно 

отметить, что тематика и ход дискуссии может корректироваться модератором в реальном 

времени, в соответствии с поставленной задачей и изменяющейся обстановкой.(2) 

Необходимо отметить ,что проблемы информационной безопасности постоянно 

усугубляются процессами  проникновения  практически во все сферы  деятельности 

общества технических средств обработки и передачи данных и прежде всего 

вычислительных систем. Это дает  основание  поставить  проблему компьютерного права, 

одним из основных аспектов которой являются так называемые компьютерные 

посягательства. Об актуальности проблемы свидетельствует общирный перечень возможных 

способов компьютерных преступлений. 

Обьектами посягательств  могут быть  сами технические средства (компьютеры и 

периферия ) как материальные обьекты ,програмное обеспечение и базы данных ,для 

которых технические средства являются окружением. 

Основные виды преступлений связанных с вмешательством в работу компьютеров 

следующие: 

-- несанкционированный  доступ  к информации. 

-- ввод в программное обеспечение « логических бомб ». 

-- разработка и распространение  компьютерных вирусов. 

-- преступная небрежность в разработке,  и эксплуатации программно—

вычислительных комплексов приведшая к тяжким последствиям. 
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-- подделка компьютерной информации. 

-- хищение компьютерной информации. 

На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа информационной 

безопасности, которая должна обеспечивать: 

 целостность данных—защиту от сбоев ,ведущих к потере информации ,а также 

неавторизованного создания  или уничтожения  данных, конфиденциальность информации  и 

одновременно ,ее доступность для всех авторизованных пользователей. 

Следует также отметить ,что отдельные сферы деятельности (банковские и 

финансовые институты, информационные сети, системы  государственного управления 

,оборонные  и специальные структуры ) требуют специальных мер безопасности данных и 

предьявляют  повышенные требования к надежности функционирования  информационных 

систем, в соответствии  с характером  и важностью решаемых ими задач. 

Изложенное  позволяет выделить следующие наиболее острые проблемы развития 

теории и практики информационной безопасности. 

Таковыми являются: 

--  создание теоретических основ и формирование научно—методологического базиса 

,позволяющих адекватно описывать процессы в условиях значительной неопределенности и 

непредсказуемости проявления  дестабилизирующих  факторов (информационных угроз); 

-- разработка научно-обоснованных нормативно — методических документов по 

обеспечению по информационной безопасности на базе исследования и классификации угроз 

информации и выработки стандартов требований к защите ; 

-- стандартизация подходов к созданию систем защиты информации и 

рационализация  схем  структур управления защитой на обьектовом и , региональном и 

государственном  уровнях;(3) 

Проблема обеспечения необходимого уровня защиты информации требует для своего 

решения осуществления некоторой совокупности  научных, научно—технических и 

организационных мероприятий ,применения специфических средств и методов ,и создания 

целостной системы по защите информации. Одним  из механизмов  современной защиты 

информации является криптография. 

Криптография сегодня – это важнейшая часть  всех информационных систем: от 

электронной почты до сотовой связи ,от доступа к сети Internet до операций с электронной 

наличностью. Криптография обеспечивает подотчетность, прозрачность, точность и 

конфиденциальность. Она предотвращает попытки мощенничества  в электронной 

коммерции и обеспечивает юридическую силу финансовых транзакций. 

 Криптография  помогает  идентифицировать личность, но и обеспечивает 

анонимность. Она мешает хакерам  взломать сервер  и не позволяет конкурентам читать 

ваши конфиденциальные документы. 

По мере развития электронной экономики значимость криптографии будет 

интенсивно возрастать. Этому способствует произошедшие за последние года изменения  в 

информационных технологиях. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕКОМПОЗИЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПРИКЛАДІ                                      

СИСТЕМ  ПЕРШОГО РІВНЯ 

Давиденко А.М., Гільгурт С.Я., Політучий А.А. 

Основна мета декомпозиції – поділ системи на частини, які мають меншу складність, з 

метою забезпечення умов для аналізу і синтезу підсистем, для проектування, побудови, 

впровадження, експлуатації та вдосконалення систем управління [1,2]. 

Відомі напрямки декомпозиції автоматизованих систем управління дозволяють 

виділити структурні, функціональні, етапні, поелементні та інші підсистеми АСУ ТП [3]. 

Існують різні напрямки розбиття систем, але кожний з напрямків декомпозиції АСУ 

має своє певне призначення: 

– структурний напрямок дозволяє отримати порівняно незалежну підсистему або 

комплекс завдань для кожного підрозділу або групи всередині підрозділів; 

– функціональний напрям дає можливість створювати підсистеми або групи завдань 

виконуваних функцій управління процесом; 

– поділ на функції другого роду дозволяє отримати спеціалізовані підсистеми для 

управління складними оригінальними операціями; 

– людино-машинний підхід дає можливість виділити в проекті людські фактори і 

апаратну частину. Наприклад, техніку безпеки, умови ефективного функціонування людини 

та ін.; 

– напрямок автоматизації виділяє підсистеми, які зручно описувати в проекті. У них 

містяться загальні правила, які стосуються до багатьох підсистем. Це дозволяє не 

повторювати ці матеріали в інших розділах проекту, а також уніфікує підходи у всіх 

підсистемах; 

– напрям забезпечення, як і функціональній, дозволяє виділити підсистеми за 

профілем роботи фахівців, транспортників, енергетиків, постачальників та ін., проте в число 

забезпечуваних ресурсів слід віднести і всі види інформації, необхідної для управління, для 

чого будуть потрібні особливі фахівці і апаратура; 
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– напрямок етапів життєдіяльності системи дає можливість упорядкувати процеси 

розвитку і вдосконалення автоматизованої системи управління за допомогою відповідних 

підсистем, а при необхідності і процеси створення виробництв. 

Аналізуючи підсистеми управління технологічних процесів першого рівня для 

обробки корисних копалин з урахуванням викладеного вище можливо довести, що 

запропонованій напрям не є повним. Тому автори пропонують розширити перелік підходів 

предметно-орієнтованим підходом який базується на визначенні параметрів для 

декомпозицій на основі фізичної природи технологічного процесу. Наприклад, для 

техпроцесів, в яких здійснюється нагрів або охолодження, розділяти підсистеми, які 

використовують повітря, воду та пар за типом реагенту, що застосовується. Автори 

пропонують методи формування словників параметрів для різних типів техпроцесів першого 

рівня. 

Розглянемо основні компоненти системі управління, які необхідні для вирішення 

завдань декомпозиції. До таких компонентів можуть бути віднесені наступні: 

 словники, що містять опис базових елементів предметних областей; 

 система синтаксичних правил формування описів інтерпретації базових елементів; 

 система семантичних параметрів, які характеризують особливості інтерпретації 

базових елементів і інших компонент; 

 система семантичних правил, які регламентують способи побудови опису 

інтерпретації елементів, які використовуються при функціонуванні системи; 

 система правил перетворення описів компонент системи. 

Словники є описами ідентифікаторів та інших компонент, які використовуються в 

системі управління. Оскільки предметні області з боку користувачів або зовнішні предметні 

області можуть мати різний рівень абстракції, то немає сенсу прив'язуватися до однієї з 

можливих мов, якою могла б описуватися окрема предметна область. 

В даному випадку зміна рівня абстракції мови визначається кількістю нових базових 

ідентифікаторів, які вводяться в якості позначення реальних об'єктів або факторів, які мають 

своє самостійне значення в деякій предметній області інтерпретації. Прикладом такого типу 

зміни рівня абстракції в описі предметної області може служити використання професійної 

термінології. 

Більш докладно проблему зміни рівня абстракцій розглянуто в роботі [4]. 

Підсумовуючи викладене, авторами запропоновано розширення переліку підходів до 

декомпозиції систем управління технологічними процесами та розроблено реалізації 

компонент для формування словніков параметрів базових елементів предметних областей. 
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ПРОТИДІЯ ВИТОКУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛАЗЕРНИМ 

АКУСТИЧНИМ КАНАЛОМ 
 

Жепало А.С. 

Науково-виробничий комплекс газотурбування «Зоря-Машпроект» 

 

Технічні канали витоку мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності 

зумовлені навмисним або ненавмисним перехопленням звукової акустичної хвилі або інших 

фізичних проявів, що були обумовлені діє цієї хвилі. Тому, не випадково, що поряд із давно 

відомими технічними каналами витоку акустичної інформації, із розвитком техніки, 

виділяють окремі нові технічні канали – як наприклад лазерний акустичний. Логічним 

наслідком такого виділення, як окремого каналу є створення обґрунтованих вимоги щодо 

захисту, методики розрахунку захищеності та норма, у відповідності до яких приймається 

рішення щодо забезпечення ефективності протидії витоку. 

Як і для інших технічних каналів витоку інформації, основним принципом протидії 

вважається зменшення рівнів небезпечного сигналу, забезпечення якомога несприятливих 

умов для перехоплення, забезпечення штучної завади. Всі ці основні принципи покладені в 

методи протидії.  

Одним із основних проявів акустичної хвилі в  замкнутому приміщені – це є перехід 

акустичної хвилі в віброакустичну. При цьому проблема локації даного переходу 

погіршується тим, що всі фізичні об’єкти які знаходяться в межах і навіть поза межами 

об’єкту інформаційної діяльності, навіть в різних фізичних станах (розуміється твердий або 

рідкий) можуть модулювати небезпечний сигнал. Тому принциповою першочерговою 

задачею є зниження кількості  об’єктів що знаходяться у приміщені, і можуть бути об’єктами 

на яких змодельований небезпечний сигнал. Насамперед, це стосується даремно розміщених 

лементів декору, сувенірів, техніки та меблів, що безпосередньо не використовуються для 

виконання службових обов’язків. Тому в разі неможливості переконати власників у загрозі 

витоку інформації, можливо зменшити коло таких об’єктів, залишивши лише 

огороджувальні конструкції. 

Як свідчить практика, найслабкішим місцям в огороджувальних конструкціях є 

насамперед віконні отвори. Це і зумовлює необхідність створення спеціальних умов 

використання захисних ролетів, щитів або інших інженерних конструкцій.     

Найбільш реальним з точки реалізації на вже створених комплексах ТЗІ на об’єктах 

інформаційної діяльності комплексу є запровадження саме зовнішніх захисних віконних 

жалюзі з пінозаповненим профілем.    

Пінозаповнений профіль є найлегшим. Він наповнений спеціальним наповнювачем, 

який забезпечує приміщенню звукоізоляцію і захист від поганих погодних умов.  

Недоліком  цього профілю є те, що він має невисокі показники по захисту від злому, 

тому цей вид профілю встановлюється в приміщеннях як додатковий до інших систем 

безпеки. 

Загальний термічний опір і рівень звукоізоляції також залежать від конструкції 

ламелей, товщини прошарку повітря між ролетами і вікном. при відстані менше 40 мм 
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спостерігається певний резонанс, що виникає в системі вікна - ролети. Таким чином, 

виходить, що чим більше відстань між зовнішнім склом вікна і екраном, тим звукоізоляція 

краще, тобто рекомендується встановлювати захисні ролети на відстані не ближче 40 мм від 

площини вікна. 

Незважаючи на певні реальні зниження модуляції небезпечного сигналу на вікні та 

ролеті, найчастіше цього буває замало, та постає необхідність в додаткових активних засобах 

захисту інформації. При цьому, зважаючи що середовищем поширення небезпечного сигналу 

є насамперед віброакустична складова, логічно передбачити встановлення віброакустичної 

завади. Однак, варто взяти до уваги, що, існує можливість як збільшення звукопоглинаючих 

властивостей  ролетної системи так і використання іншого способу активного зашумлення. 

По перше, матеріал, яким заповнено простір в ломелях, є доволі звукопоглинним, 

однак, так як він розмішений всередині монолітної конструкції, то не можливо 

використовувати цю властивість ефективно. Пропонується із сторони потенційного 

випромінення небезпечного сигналу забезпечити розбивання та звукопоглинання 

піноматеріальом звукової хвилі. Для цього варто зробити відповідні отвори розміром у не 

менше як ¼ довжини звукової хвилі (типової для розмови) (Рис. 1) 

. 

 
 

Рис. 1.  Формула розрахунку довжини звукової хвилі 

 

Професійні звукопоглинальні панелі з мікроперфорацією (Рис. 2). Розмір отвору 1,5 мм. 

Відстань між отворами 4 мм. Коефіцієнт звукопоглинання до 0,95. Створюють ідеальний 

акустичний клімат в будь-яких приміщеннях. 

 

 
 

Рис. 2. Приклад виконання перфорації звукопоглинальної панелі 
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Примітно, що візуально мікроперфорацію можна розгледіти тільки з відстані 1,5 - 2 

метри, далі стіна з цими плитами виглядає абсолютно гладкою. Якщо ж говорити про 

застосування таких акустичних панелей, то очевидно, що отвори мікроперфорації помітити 

буде надзвичайно важко, а професійне звукопоглинання буде створювати ідеальний 

акустичний клімат в приміщенні. 

Забезпечення захисту приміщення від шуму носить назву звукоізоляція, і включає в 

себе дві складові: 

власне звукоізоляцію – зменшення показників звукового тиску при проходженні 

звукових хвиль через ту чи іншу поверхню  

звукопоглинання – зниження енергії звукових хвиль при контакті з поверхнею (стіною, 

перегородкою і т.д.). Звукопоглинання реалізується за рахунок переведення енергії звуку в 

теплову і механічну. 

Коефіцієнт звукопоглинання різних матеріалів і конструкцій може перебувати в межах від 0 

до 1, і чим він більший, тим більшим зниженням рівня звуку відрізняється конструкція. 

 
 

Рис. 3. Поширення звукових хвиль 

 

Як бачите, з Рис. 3 простий на перший погляд процес має низку нюансів, і щоб успішно 

вирішити поставлене перед нами завдання, необхідно брати до уваги як звукоізоляцію, так і 

шумопоглинання матеріалів.  

 
Рис. 4. Розподіл енергії звукової хвилі на межі матеріалу 

 

Домогтися зниження рівня шуму, що проходить через перегородку (Рис 4), можна за 

рахунок установки під обшивкою різних матеріалів. До них відносяться звукоізоляційні 

мембрани і шумопоглинаючі плити. 
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Рис. 5. Мембрана для зниження рівня шуму «Tecsound» 

 

Мембрани для зниження рівня шуму є досить тонкі полотнища, як правило, 

поставляються в рулонах: 

Основу мембрани складає полімерне полотно, вкрите шаром повстяних ворсинок. 

Товщина мембрани може перебувати в межах від 2,5 до 10-12 мм, що дозволяє 

застосовувати деякі різновиди мембран навіть в досить тонких перегородках. 

Мембрана працює як звуковий бар’єр, перешкоджаючи проходженню звукових хвиль. 

Повстяне напилення на її поверхні підсилює ефект, поглинаючи частину звукової енергії. 

В якості альтернативи або доповнення до мембран часто використовують різні пористі 

матеріали. Їх структура забезпечує ефективне звукопоглинання, завдяки чому шумоізоляція в 

перегородках з гіпсокартону істотно підвищується. 

До найбільш затребуваним відносяться: 

плити на основі скловолокна. Досить дороги, але зате відмінно ізолюють приміщення 

від гучного звуку, що не намокають, не гниють і практично не горять (Рис. 6). 

акустичні мати та панелі з кам’яної вати. Однорідна структура плит забезпечує 

розсіювання звукових хвиль і компенсацію їх енергії. Екологічно безпечні, не горять. 

 

 
 

Рис. 6.  Поліефірна звукоізоляція 

 

Напилювані покриття 

Опис усього розмаїття засобів для зниження рівня шуму було б неповним без згадки 

покриттів, що напилюються. Вони широко застосовуються в сучасному будівництві.(Рис. 7) 
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Рис. 7. Структура напилюваного покриття Sonaspray 

 

Основу цього матеріалу складають целюлозні волокна, просочені клеїть складом. 

Нанесення суміші виробляється шляхом напилення на оброблювану поверхні зі 

спеціалізованих установок, завдяки чому з’являється можливість регулювати товщину 

звукопоглинального шару. 

Що стосується, засобів акустичного зашумлення, та варто зазначити – що у випадку із 

одностороннім покриттям, варто спробувати саме акустичне зашумлення. По-перше, воно 

економічно вигідніше, так як акустичний випромінювач коштує у рази дешевше. По-друге, 

акустична хвиля завади буде «змішуватись» із акустичною хвилею небезпечного сигналу, що 

значно ускладнює розбірливість корисного сигналу, дорече, що зараз ніяк не враховується 

при оцінки захищеності інформації.     
 

 

 

 ПИТАННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АНАЛІТИКА В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ПОЛІЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО НЬОГО 
 

Ісмайлов  К.Ю. , Афонін Д.С., Лісниченко Д.В. 

Одеський державний університет внутрішніх справ 

 

На сучасному етапі розвитку, людство перейшло в інформаційну еру. Можливості 

науково-технічного прогресу, майже стерли перепони в сфері отримання, обміну, 

систематизації та зберіганні інформації. Майже будь-який аспект людської життєдіяльності 

залишає свій інформаційний слід. 

Вміння пошуку необхідної інформації, її систематизації, оцінки та аналізу, з 

подальшим візуалізуванням, стає життєвонеобхідним навиком в різних сферах. Зокрема, 

правоохоронні органи зацікавленні в виявленні та здобутті інформації щодо діяльності 

злочинності, її активності та тенденцій, як міжнародного так і локального рівнів. Велике 

значення в такій діяльності відведене застосуванню сучасних знарядь обробки інформації, 

що дозволяє відслідковувати тенденції небажаних суспільних явищ, та нівелювати їх. Одним 

із них є кримінальний аналіз – знаряддя, що динамічно розвивається, та приносить реальні 

результати. В поєднанні зі заходами спрямованими на оцінювання ризиків, він є ефективною 

«зброєю» у боротьбі зі злочинністю. 
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З цією метою в 2017 році в структурі Національної поліції України було створено 

Управління кримінального аналізу. 

Одним із чинників, що забезпечують результативність такої діяльності, є людина та її 

підготовка до виконання окреслених завдань. 

Основні ступені розвитку професії аналітика. Щоб розглядати сучасний стан 

професії «аналітик», важливо побачити основні етапи її становлення. Народження аналітики 

пов’язано з ім’ям видатного філософа та вченого Аристотеля, а саме з написанням ним книг 

«Перша аналітика» та «Друга аналітика». У названих та інших роботах, Аристотель 

запропонував найменування області діяльності, відокремив її від власне дослідницької 

роботи та від творчого процесу міркування. 

Аристотель писав про аналітику як окремої методиці отримання істинних висновків, 

закладаючи основи отримання вивідного знання на основі аналізу попереднього. З тих пір 

кількісні та змістовні прийоми аналізу удосконалювалися, ускладнювалися і 

диференціювалися в залежності від сфери застосування аналітичного підходу – 

класифікаційні, бібліографічні, бібліометричні, формально-логічні. В даному випадку 

важливі не стільки історичні етапи, скільки ті методологічні ступені, завдяки яким поступово 

аналітика «дорослішала», щоб стати самостійним, професійно відокремленим і 

загальноприйнятим явищем. 

На основі вивчення історії інформаційно-аналітичної діяльності був зроблений 

висновок про три ключові точки розвитку професії аналітика: 

1. Формування основних постулатів отримання вивідного знання з подальшим 

тривалим накопиченням галузевого і загальнонаукового досвіду аналізу інформації про 

об'єкт. 

2. Професійне відокремлення аналітичної діяльності в 1960-1980 роках з 

формуванням в світі більше 200 серій оглядово-аналітичних журналів, появою аналітичних 

центрів. 

3. Перетворення інформаційної аналітики в найбільш ефективний спосіб 

семантичного згортання інформації в наступні два десятиліття. 

Сучасний стан професії аналітика. Для поточного етапу розвитку аналітичної 

діяльності характерні якісно нові професійні вимоги до аналітика – розумне поєднання 

комп'ютеризованої та інтелектуальної обробки даних, суворе проектування технологічних 

схем аналізу, наявність практичних рекомендацій, реальний перехід від аналізу до аналізу і 

синтезу інформації. 

Слово «аналіз» походить від давньогрецького ἀνάλυσις, що означає виокремлення з 

цілого його окремих складових. Орієнтація тільки на аналіз була б явно недостатньою в 

сучасних умовах. У зв'язку з цим і з'явився в 1960-і роки в нашій професійній лексиці 

складний термін «аналітико-синтетична переробка інформації», але широке практичне 

освоєння методик аналізу-синтезу слід пов'язувати з сучасним різноманітністю аналітичної 

продукції та глибоким проникненням аналітики в галузі освіти, управління, бізнес-процеси. 

Саме цей фактор спонукав різке нарощування попиту на аналітиків різної спеціалізації на 

ринку праці. 

Професійні компетенції професії аналітика. 

1. Необхідна освіта. Оскільки професія аналітика передбачає значну міру 

відповідальності за результати аналізу і синтезу інформації, у всіх розглянутих вакансії 

обов'язковою вимогою є вища освіта в області аналітики, статистики, маркетингу, фінансів 

або математики. Це пов'язано з тим, що кандидат на посаду аналітика повинен мати уявлення 

про специфіку цієї роботи, а також повинен бути знайомий з методами моніторінга, аналізу, 

розрахунку та прогнозування, чому і повинні навчати студентів, курсантів у відповідних 

ВУЗах. У деяких спеціалізованих областях на перший план виступають знання математики, 

бухгалтерії, хімії, тому пріоритет віддається вищої освіті в цих областях. Проте, така вимога 

як «аналітичний склад розуму» згадується в кожній вакансії. 
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2. Необхідний досвід роботи. Головною вимогою до кандидатів на посаду аналітика є 

наявність досвіду роботи на аналогічній посаді. Мінімальний досвід роботи – від 1 до 4 років 

залежно від роботодавця, в середньому необхідний досвід роботи за фахом – 2 роки. 

3. Обов'язки. Все розмаїття посадових обов'язків аналітиків можна поділити на кілька 

загальних груп: 

- розробка і впровадження системи показників, що відображають і дозволяють 

проаналізувати роботу організації в цілому або однієї з її функціональних структур; 

- моніторинг даних параметрів з різною періодичністю (щоденний, щотижневий, 

щомісячний) з представленням результатів (іноді графічним) у вигляді звітів керівництву; 

- виявлення причин неуспіху в роботі компанії в цілому або однієї з її функціональних 

структур, розробка системи заходів для запобігання подібних ситуацій в майбутньому; 

- виконання прогнозів за окремими показниками діяльності компаній, а також 

прогнозування результатів роботи компанії в цілому. 

Відповідно, аналітик повинен вміти оперативне знаходити необхідну інформацію по 

аналізованому об'єкту, знати і вибирати найкращі прийоми її структурування, знати методи і 

технології аналізу та синтезу інформації, формули розрахунку необхідних параметрів на 

основі отриманих даних про об'єкт. 

4. Необхідні професійні компетенції аналітика. Різноманітність сфер, в яких потрібен 

фахівець-аналітик, обумовлює різноманітність знань, необхідних для здійснення професійної 

діяльності на цій посаді. Підсумком вивчення вимог до претендентів на посаду аналітика в 

різних фірмах, а також вивчення заявлених обов'язків, властивих такій посаді, були визначені 

дві групи професійних компетенцій аналітика: загальні та спеціалізовані по галузях. 

Спільними професійними компетенціями аналітика повинні володіти аналітики будь-якої 

сфери діяльності. Компетенції, спеціалізовані по галузях, затребувані тільки у вузькій 

області. Дві даних групи діляться на три підгрупи: професійні компетенції (наприклад, 

знання технік складання прогнозів – для загальних, а вміння складати бізнес план – для 

спеціалізованих компетенцій); технічні компетенції (знання ПК – для загальних, знання 1С – 

для спеціалізованих); персональні компетенції (аналітичний склад розуму – для загальних, 

вміння виступати перед публікою – для спеціалізованих). 

На основі наведених і формалізованих відомостей можна зробити висновок про те, що 

аналітики в області кримінального аналізу повинні володіти рядом специфічних професійних 

компетенцій, які не властиві професії аналітика в цілому, а саме: 

- здатність розробляти та аналізувати математичні моделі природних, 

техногенних, економічних і соціальних об’єктів та процесів; 

- здатність планувати і проводити системні дослідження, виконувати 

математичне та інформаційне моделювання динамічних процесів; 

- використовувати методологію системного аналізу для прийняття рішень в 

складних системах різної природи; 

- здатність формувати нові гіпотези та дослідницькі задачі в області системного 

аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями для їх застосування; 

- здатність формулювати, аналізувати та синтезувати при вирішенні наукових 

проблем на абстрактному рівні; 

- здатність проектувати архітектуру інтелектуальних інформаційних систем; 

- здатність застосовувати інтелектуальний аналіз даних при побудові СППР, 

експертних та рекомендаційних систем; 

- здатність розробляти функції прогнозування динаміки розвитку процесів різної 

природи в детермінованому і стохастичному середовищі та оцінювати якість прогнозу; 

- здатність застосовувати методи кількісного і якісного оцінювання ризиків, 

розроблення алгоритмів управління ризиками в складних системах різної природи; 

- здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішення 

задачах системного аналізу; 
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- здатність моделювати, прогнозувати та проектувати бізнес-процес 

підприємства на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу; 

- здатність розкривати ситуаційні та системні невизначеності, розробляти 

алгоритми подолання конфліктів. 

В цілому ж, завдання аналітика в області кримінального аналізу зводяться до тих же 

основних обов'язків, що і завдання аналітика універсального профілю: 

1. Моніторинг стану певної галузі. 

2. Пошук корисних практик. 

3. Пропозиція щодо вдосконалення даної області. 

4. Інформаційний контроль за виконанням рекомендацій. 

5. Аналіз неуспішною реалізації рекомендацій і прийняття превентивних заходів. 

6. Експрес-аналіз об'єкта за поточними запитами. 

Відповідно, в якій би області не працював аналітик, йому знадобляться: 

- знання про тематичній структурі і специфіці обраної сфери діяльності, 

- знання інформаційних ресурсів галузі, 

- аналітичний склад розуму, самостійне і винахідливе мислення, 

- здатність нести відповідальність за свої технологічні рішення (вибір методів аналізу, 

алгоритмізація аналітичної технології під певний тип запитів), 

- відповідальність за кінцеві рекомендації замовникам і користувачам оглядово-

аналітичної продукції. 
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Навроцкі, ма- гістр адміністрування, начальник секції розпізнавання терористичних загроз і 

кримінального аналізу Навчального центру Прикордонної варти Республіки Польща (м. 

Кентшин) // Київ 2015. // 179с. 

3. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста. 2-е изд. — СПб.: 

Питер, 2015. — 304 с. 
 

 

 

ПОБУДОВА КРИПТОГРАФІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ,                                                   

ЗАХИЩЕНИХ ВІД ПОБУДОВИ SETUP 
 

Коваленко Б.А.
1
,  Кудін А.М.

 2 

1. ООО «GlobalLogic Ukraine»;                                                                                                         

2. НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 
 

          Однією з важливих сучасних тенденцій у побудові гібридних криптосистем є масове 

винесення засобів криптографічного захисту інформації та процесів обробки чутливої 

інформації за межі захищеного периметру.  
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           Прикладами таких процесів є системи онлайн платежів, системи електронного 

документообігу, системи інтернету речей (―internet-of-things‖) тощо. Одним із можливих 

векторів атак на дані системи є клептографічні атаки, ідея яких полягає в тому, що 

зловмисник, у випадку отримання контролю над кінцевим пристроєм (жертвою)), здатен 

вносити модифікації у криптографічний протокол для утворення каналу непомітного витоку 

секрету (―subliminal channel‖), який передає зловмиснику чутливу інформацію (сесійні ключі, 

стани генераторів псевдовипадкових чисел, тощо) і при цьому практично не може бути 

виявленим зовнішнім аналітиком.  

          Більш того, компрометація одного абонента несе ризики витоку чутливої інформації 

для інших абонентів, що не були атаковані. 
Одним з перших описаних та формалізованих методів є метод SETUP (Secretly Embedded 

Trapdoor with Universal Protection), що запропонований А. Яном та М. Юном у 1996 році і 

дозволяє зловмиснику, після здійснення модифікації реалізації алгоритму генерації 

публічного ключа RSA або Діффі-Хеллмана, отримати сеансові ключі протоколів після 

аналізу відкритого трафіку. 
         В доповіді розглядаються ідеї побудови криптографічних протоколів, що є стійкими до 

атаки модифікаціїї SETUP, пропонується формальна модель для базового класу протоколів 

―запит-відповідь‖ (―chalenge-response‖), формулюються та обґрунтовуються достатні умови 

відсутності каналу непомітного витоку секрету. Також пропонуються модифікації деяких 

базових протоколів, та доводиться їх стійкість до SETUP модифікації. 
 

 

 

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ГАРАНТУВАННЯ  

КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
 

Корнейко О.В.                                                                                                                                 

Національна академія внутрішніх справ, м. Київ 

Смольянінов О.П.                                                                                                                                           

АІБ «Юго-Запад», м. Одеса 

 

Розглядається роль Національної поліції України (НПУ) в системі забезпечення 

кібербезпеки України. Показано, що відповідно до чинного законодавства НПУ забезпечує 

захист прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних 

посягань у кіберпросторі, здійснює заходи із запобігання, виявлення, припинення та 

розкриття кіберзлочинів, підвищення поінформованості громадян про безпеку в 

кіберпросторі. 

Показані особливості сучасних кіберзлочинів: скімінгу (шимінгу), кеш-трепінгу, 

кардінгу, фішингу, онлайн-шахрайства, кардшарінгу, піратства, рефайлінгу та інших.  

Наведені дані щодо Департаменту кіберполіції – міжрегіонального територіального 

органу НПУ, який входить до структури кримінальної поліції Національної поліції та 

відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю. Показана його структура та основні завдання.  

Приводяться приклади найбільш резонансних кіберзлочинів останніх років, що були 

виявлені та припинені співробітниками цього підрозділу НПУ. 

Показана роль закладів вищої освіти (ЗВО), що входять до відомчої структури 

Міністерства внутрішніх справ України, в підготовці майбутніх кіберполіцейських. 

Приведені особливості підготовки фахівців з розслідування кіберзлочинів в Національнй 

академії внутрішніх справ. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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ПОБУДОВА АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ                             

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Корченко О.Г.
1
, Казмірчук С.В.

1
, Ткач Ю.М.

2
                                                                      

1
Національний авіаційний університет                                                                             

2
Чернігівський національний технологічний університет 

 

Для вирішення проблеми неспроможності існуючих методів та засобів оцінювання 

ризиків (ОР) адаптуватись під різні потреби користувача необхідна методологія, яка б 

дозволила підтримувати процес побудови таких систем ОР безпеки ресурсів інформаційних 

систем (РІС), які могли б відповідати сучасним вимогам. На підставі проведених досліджень, 

пов'язаних з розробкою функціонального повного базису методів модифікації порядку 

лінгвістичної змінної (ЛЗ), який, за рахунок використання відповідних аналітичних функцій 

інкрементування і декрементування числа термів та їх модифікацій повним n-кратним 

розширенням (n-кратне інкрементування та декрементування), а також базових аналітичних 

виразів верифікації модифікованих ЛЗ, дозволяє реалізовувати процедуру трансформування 

базових еталонів параметрів на трапецієподібних і трикутних нечітких чисел (НЧ) без 

залучення експертів відповідної предметної галузі та розширити математичну базу теорії 

нечітких множин, пов’язаною з операціями над ЛЗ щодо перевірки властивостей 

рівномірності, нерівномірності, прогресії та регресії ЛЗ на трапецієподібних та трикутних 

НЧ до і після їх відповідного функціонального перетворення, баз даних уразливостей, 

пропонується відповідна узагальнена методологія з поліморфними властивостями щодо 

підтримки процесу ОР безпеки РІС. Основу методології складають десять базових етапів: 

1) визначення базових параметрів; 

2) вибір методу ОР; 

3) вибір бази даних (БД) РІС (БДРІС) і загроз / уразливостей (БДЗ / У); 

4) ідентифікація РІС, загроз / уразливостей; 

5) формування множини параметрів ОР; 

6) формування еталонів; 

7) вибір методу трансформування термів; 

8) верифікація ЛЗ; 

9) визначення оціночних параметрів (фазифікація); 

10) оцінювання та інтерпретація ступеня ризику (СР) (дефазифікація). 

Опишемо більш детально кожен з етапів запропонованої методології. 

1. Визначення базових параметрів. Для подальшої ефективної реалізації процесу 

оцінювання СР необхідно, на основі СК 1 2, , ..., devST ST ST  та за допомогою методу його 

формування, визначити всі необхідні базові параметри, які повинні використовуватись при 

ОР. В результаті реалізації цього етапу формуються базові множини параметрів для ОР 

EPi={EP1, EP2,. EPg} ( 1, )i g . 
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2. Вибір методу ОР. На основі сформованої на першому етапі множини EPi 

здійснюється вибір методу ОР безпеки РІС в залежності від джерела і формату початкових 

даних. До зазначених джерел відносяться дані про можливі оціночні параметри в СК. У 

відповідність з цим, методологія дозволяє проводити ОР безпеки РІС на основі множини 

альтернативних методів ОР Мmet (де met – кількість можливих методів ОР).  Для кожного 

методу визначаються оціночні параметри EPi і їх кількість 
1 2

( 1, , 1, ,..., 1, )
metM M Mi g i g i g   . 

3. Вибір БДРІС та БДЗ/У. Залежно від обраного методу ОР (див. етап 2 методології) 

здійснюється вибір БДРІС і БДЗ/У, які є основою для визначення всієї множини 

1

{ }
r

rs
rs

RIS


RIS  ( 1, )rs r  і загроз/уразливостей (З/У) { }aAA /
1

{ }uz

n

uz

V


V  ( 1, )uz n . В якості таких БД 

можуть служити, наприклад, загальнодоступні (через інтернет) БДЗ/У або БД, що 

зберігаються на відповідних серверах і містять в собі, наприклад, необхідні для реалізації ОР 

статистичні дані, отримані на підприємстві за певний проміжок часу. 

4. Ідентифікація РІС та З/У. Для ОР здійснюється ідентифікація РІС і З/У (в 

залежності від обраного методу ОР). Для цього, відповідно до обраного об'єкта оцінювання, 

визначаються множини РІС RISO =  
1

{ }
ro

rs
rs

RISO  ( 1, )rs ro  і З/У, тобто A  { }aA  ( 1, )a n /
1

{ }rs

ro

rs

V V  

,

1 1

{ { }}
rs

rs uz

nro

rs uz

V
 

  ( 1, ,rs ro  1, )rsuz n  за допомогою необхідних БД (множини визначених 

rs RISO RIS  та 
rs V V ), обраних на етапі 3 методології. 

5. Формування множини параметрів ОР. Цей етап орієнтований на визначення 

множини всіх LR  і 
rsLRV  ( 1, )rs ro , а також ЛЗ «СТУПІНЬ РИЗИКУ» (DR), що відповідає 

кортежу  <DR, 
~ DR
T , 

~ DR
Х >. Для цього формується базова терм-множина ЛЗ – 

1
~ ~

m

DR DR
j

j

T T


  

( 1,j m , де m – кількість термів) та ЛЗ «РІВЕНЬ ОЦІНОЧНОГО ПАРАМЕТРА (РОП) 
iEP » 

(
iEPK ) з кортежем <

iEPK , ~ EPi
KT , 

iEPX >, де базові терм-множини визначаються m-термами 

1

~~ EP jEP ii

m

KK

j

T


T . Сформовані інтервали ЛЗ DR та 
iEPK  використовуються на етапі 6 для 

формування НЧ, а при необхідності трансформування термів і верифікації отриманих 

перетворених еталонів на етапах відповідно 7 і 8. Також зазначені ЛЗ використовуються на 

етапі 10 при формуванні структурованного параметру. 

6. Формування еталонів. Сформованим на етапі 5 ЛЗ DR та 
iEPK , для кожного із термів 

1~ DRT ,…, ~ jDRT ,…, ~ mDRT  відповідно визначається свій інтервал значень [dr1; dr2[, …, [drj; drj+1[,…, 

[drm; drm+1] ( 1,j m ), а для 
1~ EPi

KT , 
2~ EPi

KT ,…, 
1~ EP ji

KT


, ~ EP ji
KT , …, ~ EP mi

KT  по кожному iEP  ( 1, )i g  – 
1

[
EPi

k ; 
2EPi

k [, 

[
2EPi

k ; 
3EPi

k [, …, [
1EP ji

k

; 

EP ji
k [, [

EP ji
k ; 

1
[,

EP ji
k


…, [ ;

EPmi
k  

m 1EPi
k


].  

7. Вибір методу трансформування термів. На 5 етапі визначена кількість терм-

множин, які будуть використовуватися в процесі ОР. При необхідності користувач, за 

допомогою цього етапу, здійснює зміну початкового порядку лінгвістичних еталонів без 

участі експертів відповідної предметної галузі. З цією метою для еквівалентного 

перетворення m-мірних термів НЧ ЛЗ DR
(m)

 в ( )m n DR  ( )( )n mFT  DR  або ( ) ( )( )m n n mFT DR DR  і ( )

i

m

EPK  

– ( ) ( )( )
i i

m n n m

EP EPFT K K  або ( ) ( )( )
i i

m n n m

EP EPFT K K  пропонується скористатися методами інкрементування 
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або декрементування порядку ЛЗ. Після проходження цього етапу в якості вихідних даних 

формуються перетворені ЛЗ DR і 
iEPK . 

8. Верифікація ЛЗ. На базі перетворених (на етапі 7) в процесі інкрементування або 

декрементування порядку ЛЗ DR та 
iEPK  за допомогою визначених аналітичних виразів 

1

{ }
q

i

i

    
,

1 1

{ { }}
ikq

i ta

i ta 

   ,1 ,2 , ,

1

{ { , , ..., ..., }}
i

q

i i i ta i k

i

     та отриманих нових термів 
1 2( );  ;~ ;   j j j

DR
j j LRа b b сT   і 

~ EP ji
KT

 

= 
1 2( , , , )

i i i iEP j EP j EP j EP j LRa b b c  здійснюється верифікація сформованих нових еталонів ЛЗ, які в 

подальшому використовуються для ОР в якості альтернативних значень початкових 

еталонів, визначених на етапі 5. 

9. Визначення оціночних параметрів (фазифікація). Проводиться визначення рівня 

значущості оціночних параметрів. Тут, на підставі EРi, сформованому на основі СК, 

кожному параметру ставитися у відповідність рівень його значущості LSi ( 1,i g ). Отримані 

результати щодо LSi  будуть використовуватися на етапі 10 при оцінюванні СР. Також за 

кожним визначеним оціночним параметром EРi ( 1 )i ,g  з використанням сформованих 

інтервалів і термів 
iEPK  експерти відповідної предметної галузі визначають 

iep  для всіх Аа/ rsV  

( 1, , 1,a n rs ro  ), ідентифікованих на 4 етапі. Поточні значення оціночних параметрів /а rsA V

iep  

формуються, наприклад, на підставі переваг експертів, статистичної інформації, отриманих 

CVSS метрик та ін. даних. Далі, здійснюється процес фазифікації, який пов'язаний з 

визначенням належності /а rsA V

iep  заданим інтервалам значень ЛЗ ( )

i

m

EPK  і формуванням ( / )а rsA V

ijλ . 

Аналогічні перетворення здійснюються для всіх Аа /
rsV . Отримані дані LSi і ( / )а rsA V

ijλ  

використовуються на етапі 10 при оцінюванні СР. 

10. Оцінювання та інтерпретація СР (дефазифікація). Тут здійснюється оцінка СР, 

для цього використовуються LSi і 
( / )а rsA V

ijλ . Далі, визначається показник СР порушення ІБ ( )аA
dr  

або ,rs uzLRV  для кожного Аа/ rsV  і його середнє значення dr
(ср)

 або 
rsLR  за РІС. Потім 

здійснюється процес дефазифікації, який пов'язаний з формуванням структурованого 

параметра СР 
uzSP , що дозволяє отримати числові значення ( )аA

dr / ,rs uzLRV  і dr
(ср)

/
rsLR , а також їх 

лінгвістичну інтерпретацію. Вхідними даними для формування 
uzSP  є сформовані інтервали 

та НЧ ЛЗ на етапах 5, 6, 7 та ідентифіковані РІС та У/З на етапі 4. Вихідні дані 

представляються як в лінгвістичній формі, так і в числовій. Далі формується звіт, в якому 

відображають результати основних процесів, виконаних на етапах 4 – 10. Отримані дані у 

вигляді сформованого документа можуть бути використані при побудові СМІБ або КСЗІ. 

Таким чином, вперше розроблена методологія з поліморфними властивостями щодо процесу 

синтезу систем ОР безпеки РІС, яка, за рахунок використання запропонованого теоретично-

методологічного базису, дозволяє формалізувати та забезпечити процес створення 

інструментальних засобів (систем) з властивостями адаптивності, оперативності, 

функціональності та надійності при ОР безпеки РІС.  

Під адаптивністю визначається властивість, яка забезпечується можливістю системи 

підлаштуватися під потреби користувача у створенні різних еталонних величин або 

здійснення експорту-імпорту існуючих еталонів без залучення експертів відповідної 

предметної галузі. Ця властивість підтримується етапами 7 та 8 методології.  

Під оперативністю визначається властивість, яка забезпечується можливістю системи 

реалізовувати оперативне оцінювання та моніторинг ризиків в реальному часі без залучення 

зазначених експертів. Властивість підтримується етапом 3 методології.  
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Під функціональністю визначається властивість, яка забезпечується можливістю 

системи проводити ОР при різних середовищах оцінювання, а саме детермінованому та 

нечіткому. Ця властивість підтримується етапом 9 методології.  

Під надійністю визначається властивість, яка забезпечується можливістю системи 

проводити ОР на основі різних наявних оціночних параметрів, наприклад, якщо в наявності 

вхідних даних є тільки один оціночний параметр, то система зберігає адекватність 

оцінювання. Властивість підтримується етапами 9 та 10 методології. 

На підставі запропонованої методології можна будувати як програмні, так і програмно-

апаратні системи, призначені для ефективного ОР безпеки РІС, які використовують в якості 

вхідних даних різні множини оціночних параметрів, представлених як в детермінованому, 

так і в нечітко визначеному слабоформалізованому середовищі. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ МОРСЬКОЇ                                  

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
Майданюк П.В. 

           Управління Держспецзв'язку України в Миколаївській області 
 

Директива Європарламенту та Єврокомісії від 07.12.2015 «Directive on security of 

network and information systems» (NIS Directive) встановлює вимоги по керуванню ризиками, 

а також по поданню даних про інциденти на об'єктах критичних інфраструктур, виділяє 

наступні сектори: 

енергетика: електрика, природний газ і нафта; 

кредитно-фінансові установи й біржі; 

транспорт: повітряний, морський, залізничний; 

охорона здоров'я; 

інформаційні й комунікаційні технології; 

органи державного керування. 

Як бачимо, морський транспорт є невід’ємною складовою безпеки країн ЄС. Складна 

безпекова ситуація в Україні вимагає вжиття відповідних заходів (як превентивних, так і 

заходів реагування) відносно об’єктів морської критичної інфраструктури, до яких необхідно 

віднести: 

- водний транспорт (ВТ) – морський, річковий, озерний; 

- водні транспортні шляхи (ВТШ) – морські транспортні коридори, якірні стоянки, 

річкові фарватери та канали, судноплавні маршрути на водосховищах та озерах; 

- морські та річкові порти і перевантажувальні комплекси (П); 

- морські стаціонарні платформи, підводні трубопроводи та інші стаціонарні споруди, 

які розташовані на морському шельфі (МШ); 

- військово-морські бази (ВМБ); 

- судноремонтні заводи (СРЗ). 

Інспіровані ззовні теракти, диверсії та інші прояви "гібридної війни", спрямовані на 

державні органи, а також на критично важливі об'єкти інфраструктури, показують, що 

вирішення цього питання необхідно шукати на основі проектного підходу. Такий підхід 

передбачає розробку комплексу організаційних, технічних та правових заходів, які б 

забезпечили об’єктовий та інформаційний захист об’єктів критичної морської 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
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інфраструктури (КМІ). Пропонується організаційна структура портфелю проектів «Безпека 

об’єктів КМІ» РРОМІ, яка містить чотири рівні: 

проект «Об’єктова безпека» РО, який включає заходи щодо унеможливленню 

несанкціонованого фізичного доступу на об’єкти  КМІ та до їх інформаційних ресурсів; 

проект «Енергетична безпека» РЕ, який включає заходи щодо гарантованого 

енергозабезпечення об’єктів КМІ у мирний час та в особливий період; 

проект «Інформаційна безпека» РІ, який включає заходи щодо захисту систем 

комунікацій та документообігу на об’єктах КМІ; 

проект «Кадрова безпека» РК, який включає заходи щодо управління розробкою та 

реалізацією кадрової політики на об’єктах КМІ. 

Таким чином, портфель проектів РРОМІ можна представити наступною множиною 

проектів, які є системоутворюючими для побудови та функціонування систем безпеки КМІ: 

РРОМІ={РО; РЕ; РІ; РК }.        (1) 

Іншою складовою успішної побудови та функціонування пропонованої організаційної 

структури портфелю проектів РРОМІ є розробка моделі класифікаційних ознак об’єктів КМІ 

КООМІ. У якості попереднього результату аналізу цих об’єктів пропонується наступна 

множина основних об’єктів КМІ (індекси відповідають наведеним вище абревіатурам): 

КООМІ={КОВТ; КОВТШ; КОП; КОМШ; КОВМБ; КОСРЗ}.   (2) 

Запишемо множини РРОМІ і КООМІ у формі матриць-рядків 
Matrix

ОМІРР [1×4] та 

Matrix

ОМІKO [1×6]. Тоді матрицю організаційних, технічних та правових заходів MIS, які мають 

забезпечити об’єктовий та інформаційний захист об’єктів КМІ, можна представити у вигляді 

прямокутної матриці: 
MatrixMIS MIS [4×6].        (3) 

Матриця (3) утворює повний перелік проектів портфелю РРОМІ, які необхідно 

виконувати на протязі всіх фаз їх життєвого циклу: ініціалізації, планування, виконання та 

закриття. Невід’ємною складовою реалізації портфелю проектів є розробка та інсталяція 

моделей управління проектами – складовими матриці 
MatrixMIS , які утворюють теоретичну 

основу проектного менеджменту безпекової діяльності об’єктів КМІ. Як першочергові слід 

зазначити завдання розробки наступних моделей управління проектами: 

- моделей управління завданням удосконалення законодавчого забезпечення проектів 

безпеки об’єктів КМІ; 

- моделей визначення класифікаційних ознак та розробка класифікації проектів 

безпеки об’єктів КМІ; 

- моделей планування управління змістом проектів безпеки об’єктів КМІ;  

- моделей управління процесом створення програмного та апаратного забезпечення 

проектів безпеки об’єктів КМІ (у тому числі – робототехнічного забезпечення для 

оперативного моніторингу таких об’єктів). 

Перша група моделей на цей час реалізується в Україні, оскільки: 

- опублікована Зелена книга – збірник матеріалів міжнародних експертів із питань 

захисту критичної інфраструктури; 

- завдання практичної імплементації нових підходів зафіксоване прийнятим у 2018 

році Законом України "Про національну безпеку України"; 

- завершується підготовка проекту Закону України "Про критичну інфраструктуру та 

її захист", який забезпечить створення необхідної законодавчої бази. 

Інші наведені вище моделі знаходяться на стадії теоретичної розробки, а їх результати 

наводяться у доповіді. 
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НАПРЯМКИ ПЕРЕХОДУ СФЕРИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ                                      

ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАСТОСУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 

Мельник С.В.                                                                                                                                 

член Національного агентства кваліфікацій,                                                                                       

національний експерт Європейського фонду освіти,                                                                         

позаштатний консультант Комітету  ВРУ з питань науки і освіти,                                         

Інститут освітньої аналітики МОН України 

 

Одним із найбільш ефективних та перевірених міжнародною і зарубіжною практикою 

напрямків підвищення якості підготовки кадрів, перш за все, закладами формальної освіти, 

виступає формування інституцій, які забезпечують незалежне оцінювання професійних 

кваліфікацій як випускників закладів освіти, так і зайнятого населення. У цьому контексті в 

Україні:  

а) формується мережа галузевих/професійних рад з розвитку професійних 

кваліфікацій, які на представницьких засадах вивчають потребу роботодавців у відповідних 

професіях, замовляють чи безпосередньо розроблюють на компетентнісній основі професійні 

стандарти на заміну застарілим та загальним кваліфікаційним характеристикам тощо. Ці 

ради через переговорний процес із провайдерами освітніх послуг узгоджують питання 

розроблення стандартів освіти та освітніх програм відповідно до нових професійних 

стандартів;  

б) паралельно створюється мережа кваліфікаційних центрів з оцінювання 

професійних кваліфікацій за певними професійними групами. Ці центри повинні проходити 

акредитацію в установленому порядку та мати в своєму складі сертифікованих оцінювачів 

професійних кваліфікацій; 

в) координатором та очільником нових інноваційних підходів виступатиме 

Національне агентство кваліфікацій (НАК), сформоване Урядом на колегіально-

представницькій основі. 

 На сьогодні в Україні створено НАК, функціонують 8 галузевих рад, формуються 

близько 30 кваліфікаційних центрів, затверджено 8 професійних стандартів, подано 117 

заявок на їх розроблення, створені окремі Реєстри, за сприяння Європейського фонду освіти 

розроблюється Реєстр кваліфікацій, проводиться навчання тренерів розробників професійних 

стандартів тощо. Найбільш активними у цьому процесі виступають стейкґолдери від бізнесу 

та закладів освіти за такими галузевими та/чи професійними угрупуваннями, як: 

маркетингова діяльність, металургійна промисловість, енергетична промисловість, діяльність 

з публічних закупівель, залізничний транспорт, соціальний захист, освітня діяльність, авіа- 

та ракетобудування тощо.   

Поряд з цим, охоплення новими інституціями не перевищує й 10,0% професійних 

кваліфікацій, що застосовуються на практиці. Особливо проблемним є залучення до цих 

інновацій представників галузей бюджетної сфери та силових структур, малого та 

середнього бізнесу. Проблемним також є питання щодо розроблення професійних стандартів 

нового типу для отримувачів освітніх кваліфікацій бакалавра та магістра, для яких 

присвоєння професійних кваліфікацій (відповідно до норм ЗУ «Про вищу освіту»), як 

правило, повинно відбуватися за межами вищого навчального закладу, тобто через 

кваліфікаційні центри. 

Слід зазначити, що на законодавчо-нормативній «царині» відповідного спрямування в 

останні роки відбулися досить знакові події, а саме прийняті/створені: 

- Статті 32-39 ЗУ ― Про освіту ‖ (5 вересня 2017 року) стосовно формування 

Національної системи кваліфікацій, Національної рамки кваліфікацій, створення 
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Національного агентства кваліфікацій, галузевих рамок кваліфікацій, кваліфікаційних 

центрів тощо [1]. 

- Національне агентство кваліфікацій (НАК), утворене постановою КМУ від 

05.12.2018 року за № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій». 

- Міжвідомча робоча група з питань розроблення та впровадження Національної 

рамки кваліфікацій, утворена постановою КМУ за №1225 від 29.12.2010 року (зі змінами 

та доповненнями 2016 року). 

- План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016—2020 

роки, затверджений розпорядженням КМУ за № 1077-р від 14.12.2016 року. 

- Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів, затверджений 

постановою КМУ від 31 травня 2017 року за №373 [2].  

-  Методика розроблення професійних стандартів, затверджена наказом 

Міністерства соціальної політики України 22 січня 2018 року за № 74 [3]. 

-  Реєстр затверджених професійних стандартів (на сьогодні 8 позицій: вчитель 

початкових класів закладу середньої освіти, машиніст електровоза, стюард (послуги у 

дорозі), сурдоперекладач тощо), розміщений  на сайті Міністерства соціальної політики 

України [4]. 

- Реєстр заявок на  розроблення професійних стандартів (на сьогодні 117 

позицій), розміщений  на сайті Міністерства соціальної політики України. 

- Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, склад якого 

затверджено на засіданні Уряду від 27 грудня 2018 року тощо. 

Заплановані та здійснюються в практичній площині заходи щодо розроблення: проекту 

ЗУ «Про національну систему кваліфікацій»; проекту ЗУ «Про професійну (професійно-

технічну) освіту»; проекту ЗУ «Про освіту дорослих»; проекту Трудового Кодексу України; 

проекту нової версії Національного класифікатора України ДК 003 ―Класифікатор професій‖ 

відповідно до норм та положень Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ-08); 

макету Галузевої рамки кваліфікацій посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників тощо. 

У теперішній час проводяться організаційні заходи щодо «запуску» діяльності 

Національного агентства кваліфікацій (НАК), склад якого затверджено розпорядженням 

КМУ від 3 квітня 2019 року за №219-р. 

Таким чином, перед роботодавцями та провайдерами освітніх послуг, у тому числі у  

сфері захисту інформації та кібернетичної безпеки, відкривається можливість у близькій 

перспективі перейти на нові принципи роботи з професійними кваліфікаціями. Цей процес є 

добровільним для будь-яких заінтересованих сторін. Роботодавці, перш за все, повинні бути 

зацікавленими у покращенні продуктивності праці носіїв незалежно присвоєних кваліфікацій 

за межами закладів освіти, у появі можливості підвищувати кваліфікацію працівників через 

визнання їхніх результатів навчання, отриманих через неформальне навчання та/чи досвід 

роботи. Заклади освіти, принаймні їх частка, матимуть можливість конкурувати за 

абітурієнтів та слухачів, маючи гарну історію щодо незалежної сертифікації їх випускників 

тощо. 

Укрупнений алгоритм/схема/дорожня карта переходу на засади нової Національної 

системи кваліфікацій для представників відповідного виду економічної/професійної 

діяльності має такий вигляд: 

1. Створення галузевої (професійної) ради з розвитку професійних кваліфікацій. 

Важливими питаннями виступають підходи щодо самого процесу формування цієї 

громадської організації. На сьогодні вони відсутні, хоча вже функціонує 8 Рад. Виходячи із  

зарубіжного досвіду, можна порекомендувати такі критерії представництва та діяльності: 

- охоплення одного конкретного сектору економіки ( для міжгалузевої ради – декількох 

або всіх);  

- займається аналізом потенційного розвитку ринку праці та професійних 

(кваліфікаційних) вимог з метою сприяння розробці відповідної політики;  
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- виконує вище перераховані завдання шляхом проведення аналізу розвитку ринку 

праці в межах сектора;  

- функціонує як платформа, на якій взаємодіє декілька ключових партнерів – 

держоргани, об'єднання роботодавців та профспілок, заклади освіти та наукові установи 

тощо;  

- має чітку управлінську структуру та працює на постійній основі;  

- може виконувати свої повноваження як на національному, так і на регіональному 

рівнях тощо.  

Факторами успіху діяльності галузевих (професійних) рад з розвитку професійних 

кваліфікацій повинні стати: 

- Орієнтація на потреби видів економічної діяльності. 

- Орієнтація на потреби працівників. 

- Охоплення інтересів малих та середніх підприємств. 

- Фінансування рад за результатами їх роботи. 

- Наявність універсального управління та залучення професіоналів. 

2. Аналіз потреби та прийняття радами рішень щодо розроблення професійних стандартів 

на певну номенклатуру професій, занять та/чи їх груп. 

3. Розроблення професійних стандартів, їх погодження та затвердження відповідно до норм 

та положень Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів 

(затверджений постановою КМУ від 31 травня 2017 року за №373) та  Методики 

розроблення професійних стандартів (затверджена наказом Міністерства соціальної 

політики України 22 січня 2018 року за № 74). 

4. Розроблення чи перегляд провайдерами освітніх послуг (науково-методичними радами 

тощо) стандартів освіти, освітніх програм та іншої документації відповідно до вимог 

професійних стандартів. Їх погодження в Національному агентстві забезпечення якості 

вищої освіти (за потреби) та затвердження в МОН України (за потреби). 

5. Створення під егідою галузевої (професійної) ради з розвитку професійних кваліфікацій 

(без неї) мережі відповідних кваліфікаційних центрів. Проходження ними процедури 

акредитації у НАК (процедура розроблюється). Попереднє розроблення та погодження в 

НАК стандартів оцінювання результатів навчання, проходження майбутніми 

працівниками кваліфікаційних центрів навчання та сертифікації на «оцінювачів 

професійної кваліфікації» (процедура розроблюється). 
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КОНСОЛІДОВАНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 
Пригара М.П.
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2
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2. Національний авіаційний університет 

 

Аналіз середовищ функціонування СДВ (як в Україні, так і за кордоном), у результаті 

якого виявлено загрози для інформації, відсутність протидії котрим підриває довіру 

громадян до того, що результати волевиявлення будуть об’єктивно, без усяких спотворень, 

відображати істинну волю виборців. Визначення цих загроз, які мають бути включені у 

відому модель загроз для інформації у структурах типу "клієнт/сервер", надано у табл.1. 

 

Таблиця 1. Загрози, що впливають на рівень довіри громадян до коректної роботи СДВ 

      Примітка: загрози порушення доступності ресурсів СДВ можуть призвести до зриву 

процедур волевиявлення, але не позначаються на рівні довіри громадян до коректної роботи 

СДВ. 

Подолати недовіру виборців можливо лише за умов забезпечення беззаперечних гарантій 

захищеності даних від порушень конфіденційності та спотворення результатів 

волевиявлення на всіх етапах виборчого процесу: від реєстрації виборців до отримання 

остаточних результатів їхнього волевиявлення. Виникнення перших дев’яти видів загроз із 

№ 

з.п. Визначення загрози 
Наукові завдання з нейтралізації визначених 

загроз 

1 Реєстрація фіктивних виборців 1. Розробка методу організації операційного 

середовища СДВ, що спрямований на 

виключення можливостей порушень таємниці та 

викривлення результатів волевиявлення. 

2. Розробка методу забезпечення гарантованої 

контрольованості середовища функціонування 

СДВ з метою протидії загрозам штатній роботі 

цього сервера. 

2 
Заміна системного ПЗ сервера на 

нештатне 

3 
Модифікація штатного системного 

ПЗ сервера 

4 
Виконання позаштатної команди 

управління сервером 

5 Підробка прикладного ПЗ сервера 

6 Нелегальна фізична підміна сервера 

7 

Доповнення серверного обладнання 

нештатними засобами з метою 

реалізації MITM (атаки 

посередника) 

8 
Підміна результатів голосування у 

процесі розсилки 

9 
Підробка результату підрахунку 

голосів 

10 
Примус виборців віддавати свій 

голос усупереч їх власного бажання 

Розробка методу нейтралізації спроб здійснення 

будь-яких видів тиску на учасників процедур 

волевиявлення. 

11 

Порушення цілісності та (або) 

конфіденційності інформації при 

обміні даними через Інтернет 

1. Розробка протоколу захищеного обміну 

даними через Інтернет, що забезпечує досконало 

стійкий захист  канальних даних від порушень 

їхньої конфіденційності та цілісності. 

2.  Розробка методу отримання чисто випадкових 

бітових послідовностей, виключно штатними 

комп’ютерними засобами.                    

12 

Перехоплення автентифікаційних 

даних виборців з метою підміни 

голосуючої особи 
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Лічильники 

голосів 

виборців 

Дані про 

виборців 

РК 

Розклад дій 

сервера 

ДД 

Вивід 

резуль-

татів Запити від 

виборців 

Оперативна пам’ять 

серверної програми 

табл.1 пов’язано із «слабкими місцями» в організації операційного середовища СДВ та із 

недосконалістю існуючих методів контролю середовища СДВ. Тому розробка  методу 

організації операційного середовища СДВ у сукупності з методом забезпечення гарантованої 

контрольованості середовища функціонування СДВ визначено як актуальне наукове 

завдання даної роботи. Десята загроза втрачає актуальність, якщо розробити метод 

нейтралізації спроб здійснення будь-яких видів тиску на учасників процесу волевиявлення. 

Розробка такого методу визначено як інше завдання даної роботи. ДВ передбачає 

необхідність обміну конфіденційними даними між виборцями та СДВ. У процесі такого 

обміну можуть виникати загрози, що визначені в табл.1 як останні дві. Завдання  полягає у 

розробці протоколу захищеного обміну даними через Інтернет, що забезпечує досконало 

стійкий захист  канальних даних від порушень їхньої конфіденційності та цілісності. В 

розглянутих умовах гарантії надійності захисту залежать від якості роботи джерела 

отримання випадкових  бітових послідовностей. Отже, розробка метода побудови такого 

джерела також визначено як завдання даної роботи. 

Наукові завдання з нейтралізації визначених загроз відображені у правому стовпці 

табл.1. Метод організації операційного середовища СДВ, що спрямований на виключення 

можливостей порушень таємниці та викривлення результатів волевиявлення. Метод 

базується: 1) на логічній ізоляції обчислювальних процесів прикладної програми, яка 

підтримує виконання усіх запрограмованих процедур волевиявлення, засобами ОС сервера; 

2) на імпорті у реальному часі даних, що є об’єктами захисту, в обчислювальні процеси 

ізольованої прикладної програми; 3) на створенні умов для використання шифру Вернама -  

відомого методу  абсолютно досконалого захисту усіх критичних даних, що імпортуються в 

ізольоване середовище через контрольовану точку доступу; 4) на забороні будь-яких змін 

прав доступу (після надання відповідних прав доступу користувачам СДВ) до ресурсів 

сервера; 5) на забезпеченні можливості безперервного контролю усіх ресурсів сервера  (файлів 

та процесів) з боку необмеженого кола зацікавлених осіб.  Якщо виконуються названі вище 

умови, то будь-які спроби ураження критичних даних, однозначно призводять до порушень 

штатного порядку виконання прикладної програми, які у даному випадку виявляються 

активістами.  

Структура операційного середовища СДВ, що побудоване згідно даного методу (див. 

рис.2), фактично являє собою один із варіантів реалізації відомої концепції ізольованого ядра 

безпеки і складається із трьох прошарків.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рис.2.  Запропонована структура операційного середовища СДВ  

РК – блок розшифровки та контролю запитів виборців;                                                                

ДД – блок дозволу доступу до результатів волевиявлення. 
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Поверхня внутрішнього шару ізолює множину активних обчислювальних процесів, що є 

об’єктами захисту і які у реальному часі реалізують усю функціональність запрограмованих 

процедур волевиявлення, від усіх інших  обчислювальних процесів, що не є об’єктами 

захисту. Тобто, простір внутрішнього шару – це операційне середовище прикладної 

програми, яка у реальному часі підтримує виконання усіх запрограмованих процедур 

волевиявлення.  

Це операційне середовище є ізольованим від зовнішніх впливів, через що усі об’єкти  

захисту (у даному випадку – це елементи активних обчислювальних процесів, що 

породжуються під час виконання названої прикладної програми)  є повністю захищеними від 

незафіксованих порушень конфіденційності та цілісності.  

Проміжний прошарок представленої моделі – це середовище ОС СДВ, елементи котрого 

не є об’єктами захисту, але це середовище є повністю відкритим для спостереження. На 

кінець, зовнішній прошарок  - середовище масового контролю та спостереження. Його 

призначення – запобігання можливим намаганням будь-якого незафіксованого проникнення 

в операційне середовище прикладної програми.   

Дані суб’єктів волевиявлення у зашифрованому вигляді доставляються в оперативну 

пам’ять прикладної програми через контрольовану точку доступу. Використовуються 

досконало стійкі шифри як для обміну даними, так і для взаємної автентифікації сторін. 

Розклад дій сервера, закладений в програмі, забезпечує точність моментів включення та 

відключення дозволу на обробку запитів від виборців і дозволу на вивід результатів 

волевиявлення. Моменти дій у цьому розкладі формуються від таймера, який рахує 

системний час. Дані перебувають виключно в оперативній пам’яті діючої програми, куди під 

час виконання цієї програми не існує доступу.  

Вивід цих даних у вигляді результату підрахунків стає можливим тільки після 

закінчення процесу голосування, що передбачено у штатній програмі роботи сервера. Так 

що, оперативна пам'ять серверної програми є захищеною зоною від будь-яких непомічених 

порушень з боку інших процесів.  

Висновок. Організація операційного середовища згідно даного метода дозволяє застосувати 

беззаперечно стійкі методи захисту даних при обміні через середовище Інтернет і, от же, 

гарантувати повну конфіденційність та відсутність фальсифікацій волевиявлення навіть за 

умови повної недовіри до усіх без виключень організаторів та учасників процесу волевиявлення.  

 

  

 

ПРОТИДІЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ОТРИМАННЮ ІНФОРМАЦІЇ                     

В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Хорошко В., Хохлачова Ю., Вишневська Н.                                                                         

Національний авіаційний університет 

 

Проблема захисту інформації (ЗІ) в сучасному суспільстві зайняла ключову роль і 

охопила соціальну, політичну і військову сфери діяльності людей. ЗІ не є односторонньою 

проблемою, а являє комплекс організаційних і технічних заходів, що проводяться з метою 

збереження від несанкціонованого доступу до інформації кожного користувача. Ситуація, що 

склалася, зумовила різне підвищення ступеня уразливості інформації по відношенню до 

зовнішніх і внутрішніх неконтрольованих дій. Результатом таких дій може бути порушення 

фізичної цілісності інформації. У цих умовах виникає гостра необхідність застосування 

нових спеціальних заходів локального, а також глобального характеру, спрямованих на ЗІ. 
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Інформаційна безпека відіграє важливу роль у забезпеченні життєво важливих 

інтересів будь-якої держави. Створення розвинутого і захищеного інформаційного 

середовища є необхідною умовою розвитку суспільства та держави. Останнім часом в світі 

відбуваються якісні зміни у процесах управління на всіх рівнях, обумовлені інтенсивним 

впровадженням сучасних інформаційних технологій, що тягне за собою можливість 

втручання в їх роботу. 

Саме тому, останнім часом в суспільстві все більше і більше уваги приділяється 

проблемам захисту інформації та пошуку шляхів її вирішення. 

Особливе занепокоєння викликає практично стихійний розвиток та використання 

мережі Інтернет, що створює сприятливі передумови для використання її можливостей 

зловмисниками. Широке впровадження в захищених інформаційно-комунікаційних системах 

України комплексної системи захисту інформації дає змогу захистити важливу для держави 

інформацію. 

Для підвищення ефективності захисту необхідно розробити системний підхід до цієї 

проблеми, який полягає у проведенні ряду заходів за такими основними напрямками: 

- визначення порядку проведення робіт і надання послуг у галузі безпеки 

інформації; 

- розробка нормативних документів, що визначають етапи життєвого циклу 

захищених інформаційних систем, критерії оцінки рівня захищеності інформації, 

ефективності системи захисту; 

- підготовка і перепідготовка кадрів для роботи в сфері інформаційної безпеки; 

- створення вітчизняної інфраструктури розробки, виробництва, впровадження та 

експлуатації засобів захисту інформації. 

Тому можна зробити висновок: рішення задач зберігання і обробки інформації в 

системах на сьогоднішній день вимагає гнучкого підходу. У сучасних умовах, коли 

повсякденне життя насичене всілякими технічними засобами діяльності, різними засобами 

зв`язку, різного роду допоміжними системами, вкрай необхідно розуміти небезпеку 

виникнення каналів витоку інформації саме через технічні засоби обробки, зберігання та 

передачу конфіденційного характеру. Біль того, технічні засоби відносяться до найбільш 

небезпечних і широко розповсюджених каналів витоку інформації. 

Як висновок необхідно зазначити, що специфіка територіально рознесених 

автоматизованих систем, з точки зору їх вразливості, пов`язана в основному взаємодією між 

її елементами. 

Інформаційною системою з безпеки має управляти головний спеціаліст з безпеки, 

який повинен звітувати безпосередньо раді керівників і мати повну незалежність. Звіти 

повинні охоплювати кожну фазу життєвого циклу системи. 

Існує два основних підходи до аналізу "вразливих" місць і загроз системи: кількісний 

та якісний підходи до оцінки ризиків втрати інформації. Кількісний підхід до оцінки ризику 

– кожен рівень доступності ризику потенційних збитків обчислюється як результат вартості 

окремого збитку, помноженого на вірогідності його виникнення. При застосуванні 

кількісного підходу може бути складно оцінити кожен випадок збитку та вірогідність його 

виникнення. При застосуванні кількісного підходу може бути складно оцінити кожен 

випадок збитку та вірогідність його виникнення, а також необхідно передбачити майбутні 

події. Якісний підхід до оцінки ризику показує вразливі місця та загрози системи, 

суб'єктивно зростаючи їх у порядку значущості для сукупної доступності компанії ризику 

потенційних збитків. 
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Інформаційні ресурси є основним чинником економічного зростання, тому в 

конкурентному середовищі інформація потребує захисту. На сьогодні існує теоретичний 

матеріал та розроблені практичні заходи захисту інформації в КІСБО. Проте не можна 

вважати цю проблему вирішеною. У подальшому слід приділити увагу дослідженню 

проблем розмежування доступу до функції і файлів системи організаційної структури КІСБО 

з урахуванням основних принципів внутрішнього контролю, розробці рекомендацій щодо 

розмежування доступу на підприємствах різних галузей і використанням різних програмних 

продуктів. Потребують дослідження проблеми юридичної доказовості створених 

електронних документів, а також контролю інформації в умовах комп'ютерного способу 

обробки та інші. 

В даний час величезним сховищем інформації є глобальна мережа Інтернет. Зростає 

ймовірність несанкціонованого доступу до ПЕОМ. Таким чином, стає ясно, що підключення 

комп'ютера, що містить важливу інформацію, до Інтернету рівносильно виставлення всього 

його змісту на показ всім зацікавленим особам. У світлі такої незахищеності і прозорості 

мережі стає природне запитання про обмеження доступу до неї комп'ютерів, які є 

потенційними об'єктами вторгнення і створення спеціальних захищених інформаційних 

мереж (СЗІМ). Можливі канали несанкціонованого доступу до інформації СЗІМ такі ж, як у 

звичайних мережах. Тому, для своєчасного виявлення факту вторгнення більшість СЗІМ 

використовують процедури самотестування рівня захисту, які повинні запускатися при 

включенні мережі. До складу більшості СЗІМ входять складні системи з подвійним 

призначенням - моніторингом і діагностикою. 

Для запобігання несанкціонованого доступу СЗІМ з боку кабельних (інформативних) 

ліній і інших проводиться ряд технічних заходів протидії з використанням як активних 

засобів, так і пасивних. 

Таким чином, можна забезпечити СЗІМ від будь-яких спроб несанкціонованого 

проникнення до інформації з зовнішнього боку. Однак разом з тим як би відрізається СЗІМ 

від припливу інформації, яка може бути необхідна при роботі. Одним із шляхів вирішення 

даного питання є використання буфера-комп'ютера. Буфер-комп'ютер повинен знаходитися в 

контрольованій зоні і до нього застосовуються всі ті ж засоби захисту, які використовуються 

на об'єкті. Він не є частиною СЗІМ, однак має доступ в інші мережі, як локальні, так і 

глобальні, в тому числі і в Інтернет. 

На основі викладеного можна зробити висновок про реальну небезпеку розкрадання, 

видозміни, знищення інформації при використанні глобальної комп'ютерної мережі для 

наукових, військових і спеціальних цілей не тільки в її теперішньому вигляді, але і в 

прогнозованому майбутньому. 
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