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ПРОБЛЕМИ  ПРОТИДІЇ  СУЧАСНИМ  ЗАСОБАМ  НЕГЛАСНОГО 

ЗНЯТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ        

                                                                                                                                                                 

Васєв В.О., Васєв В.В. 

Управління Держспецзв'язку в Миколаївській області 

Національний університет кораблебудування 
 

Стрімкий розвиток сучасних цифрових та інформаційних технологій  обумовлює нові 

можливості несанкціонованого здобуття інформації, які можуть нанести політичні, 

економічні, фінансові та інші збитки особі, суспільству, державі. Саме тому, встановлення 

кримінальної відповідальності за незаконне придбання, збут або використання спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗНОІ) стало закономірною спробою 

забезпечити захист інтересів особи від злочинних посягань у сферах забезпечення права 

особи на недоторканність приватного життя, таємниці листування, телефонних розмов тощо. 

Під СТЗНОІ розуміється програмний або апаратний прилад, який створений або 

призначений виключно для перехоплення, обробки та аналізу інформації, або ж це такі 

пристрої, обладнання, апаратура тощо, які були спеціально пристосовані (сконструйовані) 

для негласного отримання інформації [1].  

Проте, зважаючи на відсутність чітких критеріїв розмежування СТЗНОІ від будь-яких 

інших технічних засобів фіксації інформації, а також те, що загальна методика віднесення 

об’єктів до СТЗНОІ, розроблена для Українського науково-дослідного інституту спеціальної 

техніки та судових експертиз Служби безпеки України, має обмежений доступ, на 

легальному ринку з'явилася велика кількість побутових технічних засобів подвійного 

використання.  

Зокрема, широкого розповсюдження у вільному доступі набули так звані смарт-

пристрої, що використовують бездротові цифрові технології загального користування 

Bluetooth, Wi-Fi, GSM, CDMA, GPRS, EDGE, 3G та інші, а також технології геолокації за 

допомогою глобальних систем GPS, GLONASS та мобільних операторів. До таких пристроїв 

належать засоби охоронної GSM-сигналізації, відеоспостереження, GPS-трекери (в тому 

числі з мікрофонами), смарт-годинники, Bluetooth-брелки, бездротові гарнітури для 

мобільних телефонів тощо, які можуть використовуватися для несанкціонованого 

прослуховування, отримання відеоінформації та даних геолокації об’єкта спостереження. 

Так, наприклад, при дослідженні експертами СБУ звичайного GPS-трекера з мікрофоном, 

висновок про належність його до СТЗНОІ було зроблено з огляду на те, що він «призначений 

для аудіо контролю, отримання акустичних сигналів, перетворення їх у електричні та 

передачі на відстань радіоканалом мобільного зв'язку стандарту GSM, а також для контролю 

наявності акустичних сигналів у місці безпосереднього розташування із встановленням 

односпрямованого сеансу зв'язку з авторизованим мобільним телефоном».  

Слід зазначити, що аналогічні функції мають зразки спеціальної техніки, 

закамуфльованої під комп’ютерну та побутову техніку, зарядні пристрої, електричні розетки 

та зарядні пристрої, флеш-носії.   

Вищевказані технічні засоби (далі – закладні пристрої, ЗП) мають певні особливості, 

що ускладнюють їх виявлення, ідентифікацію та локалізацію під час проведення пошукових 

заходів.  

По-перше, це короткочасний режим роботи ЗП та використання малопотужних 

широкосмугових сигналів, складних для виявлення. В класичних моделях широкосмугових 

детекторів вкрай важко виявлення таких сигналів, звичайні детектори поля можуть виявити 

передавач Wi-Fi на відстані близько 10 см, а Bluetooth може залишитися практично не 

поміченим. 

По-друге, випромінювання електромагнітного сигналу відбувається в стандартних 

діапазонах частот, в яких працює безліч пристроїв з аналогічними протоколами передачі 

даних. Навіть у разі виявлення сигналу пошуковим комплексом його ідентифікація за 
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допомогою енергетичних або акустичних кореляторів буде суттєво ускладнена, а методи 

акустичної або амплітудної (енергетичної) локалізації взагалі будуть неефективні. 

По-третє, такі пристрої як правило мають автономні джерела живлення, а також 

можливості дистанційного керування режимами роботи, активізації за командою або 

акустичним сигналом (вібрацією).    

Ситуація обтяжується тим, що ЗП нового покоління працюють у цілком легальному 

діапазоні і їх виявлення у приміщенні, яке межує з іншими, заповненими легальними 

пристроями, є проблематичним. Таким чином, радіовипромінювання технічного засобу 

зняття інформації не може бути використане в якості основної демаскуючої ознаки.  

Перераховані вище фактори дозволяють зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку 

суспільства процес пошуку засобів негласного знімання інформації виходить на якісно 

інший рівень, і вимоги до обладнання, в тому числі і до програмно-апаратних комплексів 

пошуку засобів прихованого знімання інформації, пред’являються зовсім інші [2].  

Найбільш ефективним способом виявлення сучасних ЗП є використання 

багатоканальних детекторів, які за допомогою преселекторних чипів (ПАВ-фільтрів) 

фільтрують сторонні сигнали, що забезпечує високу вибірковість і чутливість детектора в 

кожній виділеній частотній смузі. Наприклад, детектор Protect 1207i має можливість 

одночасного аналізу радіовипромінювання в шести частотних смугах, які належать різним 

протоколам радіозв'язку.  

Цифрова обробка та ідентифікація протоколу сигналу дозволяють ефективно 

визначати і локалізувати «складні» радіосигнали на відстані кількох метрів. А наявність 

мікроволнової логоперіодичної спрямованої антени Micro-Pointer у складі детектора Protect 

1206i забезпечує надійну локалізацію ЗП. Крім того, для виявлення засобів прихованого 

отримання інформації застосовується широка номенклатура засобів радіосканування. 

Зокрема ‒ популярними та недорогими є системи моніторингу, здатні сканувати та зберігати 

панорами спектрів сигналів.  

У той же час, такі системи, як правило, не дозволяють вирішувати завдання аналізу 

цифрових легальних каналів зв’язку через незадовільну якість радіоприймального тракту і 

неможливість підключення до ПЕОМ (зокрема, апарати типу Oscor Green) [2].  Лінійку 

самих передових і технологічних рішень в області радіомоніторингу очолює комплекс 

радіомоніторингу ―Delta‖, який надає широкі можливості щодо виявлення та ідентифікації 

джерел сигналів. Робота з комплексом дозволяє значно підвищити якість завдань з виявлення 

незаконно діючих передавачів, контролю радіочастотного спектру і виконання інших дій, 

пов’язаних з дослідженням радіосигналів. До недоліків можна віднести відсутність 

автоматичної пеленгації радіозакладок. 

Таким чином, на сьогоднішній день не існує пристроїв (приладів, програмних 

комплексів) для аналізу цифрових пакетів з метою вирішення всіх завдань пошукового 

радіоконтролю. Існуючі засоби пошуку у кращому випадку можуть визначити сам факт 

випромінювання і лише в умовах простої радіообстановки [2]. До інших методів, часто 

досить ефективних, слід віднести пошук засобами неруйнівного контролю (за допомогою 

локаторів нелінійності, металошукачів, рентгенівських комплексів, тепловізорів, 

ультразвукових та інших приладів неруйнівного контролю), а також заходи з проведення 

візуального та фізичного пошуку.  

При цьому слід враховувати, що теплове випромінювання та нелінійні характеристики 

закладних пристроїв можуть бути приховані побутовою технікою, а їх візуальний пошук 

ускладнений камуфлюванням або прихованим монтажем в інженерних конструкціях 

будинку та предметах інтер'єру [3]. 

Висновки. Постійне удосконалення засобів прихованого знімання інформації, 

маскування їх роботи під сигнали легальних передавачів вимагає пошуку нових підходів 

щодо виявлення, розпізнавання та локалізації зазначених засобів. Саме тому організація та 

проведення ефективних пошукових заходів є складною інженерною задачею, що потребує 

оптимізації застосування комплексу відповідних засобів та заходів. 
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ОЦІНКА ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

І ПРОЦЕСАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Вільський Г.Б., Шатун В.Т. 

Миколаївський науково-навчальний центр освіти дорослих 

 

З виникненням і розвитком всесвітньої електронної мережі сталася цифрова 

трансформація процесів у світовому співтоваристві. Вважається, що з точки зору 

стратегічного ефекту «цифрова економіка» є взаємноконкуруючою моделлю подальшого 

розвитку глобальної економіки [1]. 

Головною проблемою цифрової трансформації стала необхідність масового навчання і 

перенавчання людей, що за масштабами можна порівняти зі змінами епохи індустріалізації. 

Справа точно не в промисловості, а перш за все в фінансовому та логістичному забезпеченні 

і можливості остаточного відриву керівної ланки від активів. Концепція «цифрової 

економіки» є конкретним втіленням кабінетної, напівутопічної ідеї «постіндустріального 

суспільства», що дозволяє вважати її «новим раундом біржової спекулятивної гри» [2].  

Деякий зважений підхід до «цифрової економіки» пов’язується з підтримкою 

економіки як такої, при цьому оцінка макроекономічного ефекту цифрової економіки 

викликає великі сумніви. Цифрові зміни пов’язані не тільки з масою технологічних 

нововведень і організаційних перетворень – вони докорінно змінили корпоративну культуру.  

В економіці та процесах життєдіяльності цифровізація призвела до нового виду 

правопорушень – кіберзлочинності, яка з кожним роком набирає обертів і продовжує 

зростати. Лише за минулий рік кількість правопорушень, пов’язаних з інформаційними 

технологіями, зросла на 7%. Тільки у період карантину на пандемію СOVID-2019 приріст 

комп’ютерної злочинності збільшився більш ніж на 15% за рахунок злочинів у сфері 

інформаційної безпеки і підвищення рівня суспільної небезпеки. Тому велика кількість 

фахівців досить скептично ставиться до цифрової економіки та до перспектив її розвитку, 

оскільки вона не спрямована на електронізацію реальних виробничих технологій. При цьому 

недостатність рівня спеціалізованих наукових знань перешкоджає пропозиції оптимальних 

стратегій і програм щодо нівелювання негативних ефектів і не дозволяє повною мірою 

досягти позитивних наслідків процесу цифровізації [3]. 

Комп’ютерна злочинність стала найдинамічнішою групою суспільно небезпечних 

посягань. Тому Кримінальний кодекс України має дві статті за інформаційні злочини. Ст. 

361 передбачає притягнення до відповідальності за незаконне проникнення до комп’ютерів, 

систем чи мереж і втручання в їхню роботу, а ст. 362 констатує покарання тих, хто мав право 

доступу до комп’ютера чи мережі, але скористався ним для інших цілей.  

56% від усіх зареєстрованих кіберзлочинів  пов’язані з несанкціонованим втручанням 

у роботу комп’ютерів і автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж 

електрозв’язку, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, 

спотворення процесу обробки даних або до порушення встановленого порядку її 

маршрутизації. Такі правопорушення знаходяться в прихованому стані і не виявляють себе 
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явно, що відповідає високому рівню латентності та, відповідно, призводить до складності 

виявлення і розслідування кіберзлочинів. 

Наприклад, неповідомлення потерпілих осіб і більшості великих компаній морської 

інфраструктури про факти вчинення таких правопорушень пов’язується з хвилюванням про 

свою ділову репутацію і спробами самостійного усунення наслідків кібератак. Інформаційні 

злочини (кіберзлочини) – це різні види злочинів, що здійснюються за допомогою комп’ютера 

та Інтернету. Статистика кіберзлочинів за останні п’ять років за ст. 361 наведена на рис. 1. 

Зазначені злочини поділяють на два типи:  

► заволодіння грошовими коштами;  

► знищення даних і виведення з ладу систем та інтернет-ресурсів.  

Їх класифікують на: 

– агресивні: кібертероризм, загроза фізичної розправи, кіберпереслідування, 

кіберсталкінг, дитяча порнографія; 

– неагресивні: кіберкражі, кібервандалізм, кібершахрайство, кібершпіонаж, 

поширення спаму і вірусних програм. 

 

 
 

Рис.1. Кількість відкритих справ за ст. 361 КК України 

           Кіберзлочини розподіляють наступним чином: 

► спрямовані на заволодіння коштами; 

► спрямовані на заволодіння інформацією для власного користування або для 

подальшого продажу; 

► втручання в роботу інформаційних систем для навмисного пошкодження за 

винагороду або як хуліганство; 

► розповсюдження спаму та вірусних програм тощо. 

         Прозорість виконання правоохоронними органами завдань з протидії кіберзлочинності 

забезпечується проведенням з населенням роз’яснювальної роботи на семінарах, зустрічах, 

спільних нарадах і через ЗМІ, прийняттям кіберполіцією заходів з моніторингу мережевих 

загроз і їх тенденцій. Найбільш ефективним методом протидії залишається виявлення 

хостингів-серверів, які здійснюють розсилки і контроль за роботою шкідливих програмних 

засобів та припинення їх втручання в роботу систем і окремо взятих персональних 

комп’ютерів. 

         Національною поліцією підписано меморандум по боротьбі з кіберзлочинністю в 

Україні з представниками української та зарубіжної медіаіндустрії, орієнтований на 

досягнення європейських стандартів. Незважаючи на укладені угоди, в мережі продаються 

дані про мільйони українців. Наприклад, Telegram-бот продавав номери паспортів, 

реєстрацію за місцем проживання, інформацію з держреєстрів, паролі соцмереж, інформацію 
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про водійські посвідчення – всього більше 100 мільйонів записів. За гроші за номером 

телефону впізнаються ПІБ користувача, дата народження, серія і номер паспорта, прописка і 

ІПН. 

          З минулого року в країні почала впроваджуватися система електронного сліду, мета 

якої – виявлення зловмисників у майбутньому. Користувачі, ошукані в Інтернеті, поділилися 

корисними порадами, як не стати жертвою шахраїв: 

► перед тим як купувати або продавати товар, необхідно подивитися в Інтернеті, чи немає 

скарг на номер телефону або картки; 

► ніколи і нікому не називати паролі і коди своїх карток і рахунків, а також цифри, 

які надсилає банк для підтвердження платежу; 

► при проханні підійти до банкомату для підтвердження операції будьте впевнені – 

це точно шахраї; 

► нікому не повідомляти термін дії своєї картки, а також CV-код на її зворотному боці; 

► при здійсненні покупок укладайте договори, що містять паспортні дані другої сторони. 

Новою аферою довірливих користувачів мережі, з позбавленням чималих коштів, стала 

шахрайська Інтернет-вікторина «РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ», в якій шахраї пропонують у 

неіснуючій програмі отримати 10 тисяч гривень. Шляхом злому мобільного номера телефону 

шахраї чистять рахунки і «вішають» борги, роблять заміну SIM-карти і знімають гроші з 

банківських рахунків. Банки радять мати окрему «сімку» для розмов по телефону, а іншу – 

суто для фінансової діяльності. Кібершахраями придумана нова схема, що дозволяє 

зловмисникам наживатися на довірливих мешканцях, що орендують квартири. 

          В Україні прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж» № 600-ІХ, який ухвалено Верховною 

Радою 13 травня 2020 року. Прийняття цього Закону сприяє безпеці держави, стабільному 

функціонуванню та забезпеченню телекомунікаційними послугами органів державної влади, 

захисту власності операторів, провайдерів телекомунікацій, реалізації програми «Держава в 

смартфоні» та інших державних програм щодо цифровізації послуг.  

         Також Законом підвищується ефективність проведення розслідувань і розкриття 

злочинів, завдяки змінам до ст. 360 Кримінального кодексу України, згідно з якими умисне 

пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікації 

чи споруд електрозв’язку, які входять до складу мережі, що спричинило припинення надання 

телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 120 годин, або 

обмеженням волі на строк від одного до трьох років. Повторні дії караються штрафом від 

3000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на 

строк від трьох до п’яти років. 

        Таким чином слід вважати проведену в Україні цифровізацію додатковою дією при 

виконанні необхідної повної і масштабної електронізації технологічних процесів на 

виробництві. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОГО ПОРТА 

  
Вильский Г.Б. 

Николаевский научно-учебный центр образования взрослых  

 

          Современной проблемой безопасности мореплавания считается недостаточность 

защищенности информации в судоходстве. Такая обусловленность связана с отсутствием 

продуманной и утвержденной политики и нормативного обеспечения информационной 

безопасности морских портов и судов, основанных на организационных, технических, 

экономических решениях с последующим контролем их реализации и оценке 

эффективности. Известно, что искажение или утечка более 20% информации в морской 

инфраструктуре приводит к мошенничеству, террористическим актам, арестам, аварийным 

событиям и случаям, морскому разбою и пиратству. При этом создается опасная 

навигационная обстановка движения судов в стесненных условиях плавания [1]. Как 

следствие угрозы, нарушения и преступления в информационной безопасности настолько 

велики, что установленный перечень вызывает необходимость систематизации, 

специального изучения и оценки связанных с ними рисками и разработкой мероприятий по 

их предупреждению [2].  

         Для данного сегмента морской безопасности необходимы четкие научно обоснованные 

конструктивные принципы информационной безопасности в морских портах [3]. 

Обоснованность и техническая реализуемость таких принципов должна соответствовать 

установленным законодательным нормам и требованиям к безопасности информации.  

Мероприятия по защите приема/передачи и хранению информации, принятию командных 

решений и управляющих воздействий по безопасному управлению рабочими процессами в 

портах должны отражать решение главных задач проблематики морской безопасности. 

         Целью данной научной работы является установление системных конструктивных 

принципов информационной безопасности морского порта.  

         В конструктивных принципах информационной безопасности морского порта должна 

содержаться система взглядов на проблему обеспечения комплексной безопасности 

информации и устанавливаться порядок организации, правила распределения функций 

ответственности по обеспечению информационной безопасности. Неоднозначность 

характера информационного пространства и технологические возможности электронных 

информационных ресурсов, как правило, скрывают печальные и значительные для портов 

вредные последствия. Вследствие этого правовая основа конструктивных принципов должна 

базироваться на: Конституции Украины; Законах Украины: «Об основных принципах 

обеспечения кибербезопасности Украины»; «Об информации»; «О защите информации в 

информационно-телекоммуникационных системах»; «О защите информации в 

автоматизированных системах»; «О связи» и «Положении о технической защите 

информации в Украине». Данный аспект морской безопасности необходимо отражать в 

Обязательных Постановлениях по морским портам и Сводах обычаев по портам.    

         Главным объектом защищѐнности является информация, циркулирующая в 

автоматизированных информационно-вычислительных инфраструктурных системах и сетях 

морского порта, в отношении которой всегда проявляются внешние и внутренние угрозы. К 

уязвимым объектам информационной безопасности относятся: технические средства с 

электронным управлением, компьютеризированные рабочие места и терминалы, системные 

ресурсы и программное обеспечение, конфиденциальные данные, обрабатываемые на 

внутренних и внешних носителях информации. При проектировании систем обеспечения 

информационной безопасности морского порта следует руководствоваться исполнением 

требований законности, системности, комплексности, непрерывности и своевременности. 

Поскольку угрозы в виде спама и вредоносных программ распространяются в 

информационном пространстве порта, системы обязаны мгновенно реагировать на:  
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- факторы вхождения в базы с конфиденциальными данными;   

- несанкционированный доступ к охраняемым информационным ресурсам;   

- несанкционированное уничтожение и модификацию информационного контента;  

- нарушение работы автоматизированных систем и сетей.  

         Концептуальные положения конструктивов необходимо рассматривать с 

стратегической точки зрения в области технологий обработки данных и технологий связи. 

Требования конструктивов следует распространять на: все бортовые системы электронного 

позиционирования; передачу сообщений и коммуникацию с береговыми службами и 

портами; радиолокацию, в том числе береговую; мониторинговые и информационные 

морские системы и тождественные системы на внутренних водных путях; гидрографические 

мониторинговые и информационные системы; спутниковые автоматические 

идентификационные системы; электронные картографические системы; электронные 

системы управления гидротехнических сооружений и аванпортов, шлюзования; системы 

контроля состояния управленческого обеспечения деятельности, включая обмен данными в 

сфере управления безопасностью и законодательных инициатив.  Защита отмеченных систем 

автоматизации и их отдельных компонентов направляется на минимизацию влияния рисков 

опасностей и сохранение аппаратно-программных средств и оборудования, а именно: 

- информационных ресурсов с ограниченным доступом к коммерческой тайне;    

- массивов и баз данных организационно-экономического и технологического управления;  

- программных средств общего системного и специального назначения; 

- персональных данных работников инфраструктуры морского района; 

- автоматизированных систем и вычислительных сетей разного уровня и назначения; 

- телефонных линий, радио, видео и факсимильной связи; 

- технических средств передачи, размножения и отображения информации.  

           Одним из главных конструктивов является детальное выполнение системами анализа 

угроз информационной безопасности и источников их возникновения. Для обеспечения 

возможности варьирования уровнем защищенности в средствах защиты предусматривается 

определенная гибкость. Источники угроз, приводящие к кризисным ситуациям в управлении 

работой порта, по природе их возникновения группируют в трех классах: антропогенные; 

техногенные и природные. При этом учитываются кризисные ситуации, имеющие три 

степени тяжести: угрожающая; серьезная и обычная. Особенностью систем информационной 

безопасности морского порта следует считать их возможность рассмотрения совокупности 

принимаемых управленческих решений, направленных на выявление и предотвращение 

внешних и внутренних угроз, а именно:  

♦ анализ потенциальных и реальных ситуаций с угрозой безопасности   

   информации;  

♦ распределение, определение и оценка характера угроз;  

♦ реализация принятых мер по предотвращению угроз.  

         Кроме действий по предотвращению возникновения кризисных ситуаций 

конструктивные принципы предусматривают организационные меры по устранению их 

последствий. К таким действиям относятся: локализация области влияния риска; 

обеспечение безотказной работы; оперативная корректировка параметров системы; удаление 

или вывод из эксплуатации пораженных элементов системы; загрузки копий программного 

обеспечения и/или переход на резервное оборудование; полное устранение причин 

кризисной ситуации; восстановление аппаратных, программных и информационных 

элементов систем; расследование причин кризисной ситуации. Факторы риска, как ситуации 

возникновения угроз, расцениваются в виде вреда материального или нематериального 

характера с негативным воздействием на определенные участки объектов информационной 

безопасности и учитываются в зависимости от степени влияния на функциональность 

объектов инфраструктуры морского порта. К основным факторам риска относят:  

♦ стихийные или чрезвычайные ситуации, приводящие к полному или   

   частичному выходу из строя технических средств автоматизированных   

   систем морского порта;   
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♦ несанкционированное проникновение в ресурсы информационных систем;  

♦ мошенничество, некомпетентность, халатность в доведении нарушения баз  

   данных.  

          В телекоммуникационной сети систем электросвязи морского порта должны 

обеспечиваться: доверительность передаваемой информации; целостность конфигурации и 

трафика сети; контроль предотвращения несанкционированного доступа извне и управления 

коммуникационным оборудованием локальной сети. К главной задаче средств контроля 

относят своевременность выявления и регистрации ситуаций, которые в соответствии с 

установленными причинами риска расцениваются, как угрозы информационной 

безопасности портовой деятельности. Важным конструктивом считается создание условий 

безотказной работы электросвязи порта благодаря специальным средствам защиты, контроля 

и регистрации, безотказная работа систем и сетей технологических объектов морской 

инфраструктуры порта. Реализация данных   процедур и протоколов возможна при 

бесперебойном электропитании оборудования, резервном копировании и хранении данных 

на внешних носителях и резервировании аппаратных ресурсов.   

          Таким образом основные положения конструктивных принципов информационной 

безопасности морского порта должны быть ориентированы на безотказную работу уязвимых 

мест автоматизированных систем с элементами технических средств, программ и данных. 

Необходим постоянный системный контроль за защитой информационного контента 

деятельности порта, безошибочным использованием резервных ресурсов систем и 

обеспечением надежности их функционирования. Основным критерием экономической 

целесообразности реализуемых конструктивов является безошибочность использования 

резервных ресурсов систем и надѐжность их функционирования, направленная на 

сохранность судов морского и речного транспорта, грузов, объектов портовой 

инфраструктуры, гидротехнических сооружений, жизни и здоровья экипажей, пассажиров и 

портовых работников. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ 

 
Герганов Л.Д. 

Дунайський інститут національного університету 

«Одеська морська академія» 

  
        За новими підходами до реформування вищої морської освіти в Україні, які 

відображені у основних національних документах: ―Національна транспортна стратегія 

України на період до 2030 року‖, ―Морська доктрина України на період до 2035 року‖, 

―Положення про державну систему управління безпекою судноплавства‖ та інш., а також 
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ситуацією, яка виникла на світовому рівні у зв’язку з введенням дій для боротьби з 

пандемією, вищі навчальні заклади морської галузі повинні були за короткий термін у 

спішному порядку перейти до навчання за дистанційною формою. На відміну від навчальних 

закладів, які ведуть підготовку фахівців для підприємств берегової інфраструктури за 

національними стандартами якості освіти, морська підготовка фахівців має особливості з 

міжнародних вимог, що викладені у міжнародній Конвенції з підготовки і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року (з поправками)‖ (ПДНВ) [1]. 

        Не зважаючи на те, що дистанційна форма навчання фахівців морського профілю 

знаходиться у полі зору не тільки  науковців і професорсько – викладацького складу 

навчальних закладів морської галузі, але й інших навчальних закладів у продовж 

десятиріччя, достатнього впливу на професійний рівень та якість підготовки фахівців вона не 

досягла. Однією з причин такого стану є те, що дистанційну форму навчання розглядали як 

допоміжний елемент у системі змішаної форми підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців морського профілю де традиційне (класичне) навчання поєднується з 

дистанційним, мобільним, навчанням fase of fase, віртуальним та доповнення реальності.   За 

думкою В. В. Олійника, мережева технологія дистанційного навчання – це основна 

педагогічна технологія освіти ХХІ ст., тому, що вона має великі потенційні можливості, а 

змішані технології дистанційного навчання передбачають обгрунтоване й органічне 

поєднання елемнтів різних технологій в єдине ціле і їх застосування в навчанні можно 

розглядати як етап переходу від технологій нижчого порядку до вищого [2].  

         У свою чергу, К. Л. Бугайчук виділив такі ознаки змішаного навчання: належність до 

формального навчання в рамках діяльності освітніх установ; це цілеспрямований процес 

здобуття знань, умінь та навичок у рамках певних навчальних дисциплін, частина якого 

реалізується на відстані; використання інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) та 

технічні засоби навчання (ТЗН) (мультимедійні пристрої,мобільні телефони, 

планшети,проектори та ін.); використання ІКТ, окрім зберігання та доставки навчальної 

інформації, також для реалізації контрольних заходів і організації освітньої взаємодії; 

самоконтроль студента (курсанта) за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання [3].  

           Однак, в умовах використання дистанційної форми навчання у ―чистому‖ вигляді, ми 

маємо ситуацію при якій відбувається зміна класичної (класно - урочної) системи навчання 

на  самостійну форму здобування професійної освіти, до якої практично не підготовлені ні 

навчальні заклади, ні професорсько – викладацький склад, ні студенти.  

          Для виходу з даної ситуації у Дунайському інституті національного університету ― 

Одеська морська академія‖, була розроблена Концепція професійної дистанційної освіти 

фахівців морського профілю ДІ НУ ―ОМА‖, реалізація якої повинна забезпечити виконання 

вимог ПДНВ та судновласників, та складається з наступних етапів: 

- поняттєво – категоріальний апарат Концепції; 

- мета Концепції; 

- вихідні положення Концепції; 

- основні напрями розвитку та впровадження дистанційної форми навчання у ДІ    

  НУ ―ОМА‖; 

- очікувані результати реалізації Концепції. 

          В перш за все була організована робоча група з фахівців ІТ та професорсько – 

викладацького склада випускних кафедр, яка проаналізувала та визначила стан готовності 

матеріально – технічного забезпечення, підготовленості професорсько – викладацького 

складу та студентів (курсантів) до впровадження дистанційної форми навчання, проведені 

міжкафедральні семінари, вибрані середовища для електронного навчання – навчальна 

платформа Googlе education. 

         Керівництвом кафедр та фахівцями ІТ була проведена індивідуальна підготовка з 

викладачами кафедр з проведення лекційних, лабораторних та практичних занять з 

використанням інструментів Classroom та Meet. Проведені заняття практично були пов’язані 

з використанням  лабораторного обладнанням, можливостями використання обладнання 

навчально тренувального судна (НТС) ―Новий Донбас‖, виробничої майстерні інституту. Для 
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засвоєння матеріалу теоретичного курсу вся навчальна та навчально – методична література 

була переведена  у електронний вигляд і надана студентам для особистого використання. 

Оцінювання результатів дистанційного навчання описана процедурою, за якою: 

- встановлені умови та порядок виконання завдання студентом (курсантом); 

- ознайомлення його з результатами оцінювання та підсумками готовності до виконання 

практичних дій; 

- чіткість та доступність до поняття сформульованого завдання; 

- забезпечення надійності екзаменаційної системи для виконання умов достовірності, 

реєстрації та зберігання результатів оцінювання. 

          Новим підходом до реалізації мети дистанційного навчання було можливість студентів 

(курсантів) отримувати за допомогою використання навчальної платформи  Googlе education 

доступ до видіолекцій, практичних завдань для самостійного опрацювання, тестових 

матеріалів та завдань професійного спрямування для роботи у реальних умовах судна. 

Впроваджена система надала можливості викладачам і студентам (курсантам) необмежений 

доступ до всіх освітніх ресурсів де викладені довідкові, навчально – методичні матеріали, 

рекомендації до виконання практичних та лабораторних робіт, тестові завдання з 

автоматичною перевіркою.  

         Основну увагу викладачів було направлено на використання у процесі навчання ігрових 

форм, у процесі впровадження яких студент (курсант) виконував обов’язки вахтового 

механіка автоматизованого судна за запропанованими ситуаціями. Також слід зазначити, що 

у процесі впровадження дистанційної форми навчання був налагоджений спільний зв’язок 

Дунайського інститута НУ ―ОМА‖ з судноплавною компанією ПрАТ ―Українське Дунайське 

пароплавство‖ для практичного відпрацювання набутих теоретичних знань на службово – 

допоміжному флоті та базі технічного обслуговування флоту.  

         За висновками впровадження Концепція професійної дистанційної освіти фахівців 

морського профілю ДІ НУ ―ОМА‖ можливо очікувати наступні результати: 

- наблизити теоретичний і практичний процес професійного становлення фахівця до вимог  

  роботодавця; 

- підвищити якість підготовки з професійного спрямування при проходжені практики на  

  суднах роботодавця; 

- надати можливість керівництву судноплавної компанії впливати на процес підвищення  

  якості освіти випускників ДІ НУ ―ОМА‖; 

- збільшити рівень конкурентноспроможності фахівців за рахунок швидкої їх адаптації на  

  суднах роботодавця. 
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ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Гнатюк С.О.1, Толбатов А.В.1, Сотніченко Ю.О.1, Конівіцька Т.Я.2 

1 Національний авіаційний університет 

2 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  

 

Одним із важливих об’єктів критичної інфраструктури (КІ) є транспортна система (поряд з 

енергетичною, нафто- та газотранспортною системами), несанкціоноване втручання в роботу 

якої може призвести до значних економічних збитків, людських жертв і руйнування 

загальнодержавної інфраструктури (табл. 1). Особливої уваги заслуговує авіаційна галузь, 

рівень критичності якої значно підсилюється підвищеним ступенем зв’язності та взаємодії 

між наземними системами і повітряними суднами, а впровадження сучасних інформаційних 

та комунікаційних технологій (ІКТ) з одного боку підвищує ефективність і спрощує 

формальності у діяльності авіаційної галузі, проте з іншого боку породжує цілу низку нових 

уразливостей та потенційних кіберзагроз. 

Таблиця 1. Визначені галузі КІ різних держав Європи згідно даних ENISA 
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Австрія +  + + + + + + + + - 

Кіпр +  + - + + - + + + - 

Чехія +  + + - + + + + + - 

Естонія +  + + + + + + + + - 

Фінляндія +  + + + + + + + - - 

Франція +  + + + + + + + + + 

Угорщина +  + + + + + + + - - 

Литва +  + + + + + - + - - 

Нідерланди +  + + - + + - + + - 

Польща +  + + + + + - + - - 

Словенія +  + + + + + - + - - 

Іспанія +  + + + + + + + + + 

Швейцарія +  + + + + + + + + - 

Великобритан

ія 

+  + + + + + - + - - 

 

Відповідно до керівних документів в авіаційній галузі, необхідно ідентифікувати та 

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

виконання польотів і безпечної діяльності авіації – це так звані критичні авіаційні 

інформаційні системи (КАІС), орієнтовний перелік яких наведено у керівному документі Doc 

8973 ICAO. Несанкціонований доступ і використання КАІС може призвести до виникнення 

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

забезпечення їх кібербезпеки шляхом захисту від несанкціонованого доступу, попередження 

втручання в роботу КАІС та виявлення кібератак на них. Згідно стандартів та 

рекомендованих практик в авіаційній галузі до КАІС, як правило, відносять: системи 
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контролю доступу та охоронної сигналізації; системи контролю вильоту; системи організації 

повітряного руху; системи дистанційного технічного обслуговування; системи бронювання 

та реєстрації пасажирів; диспетчерські системи тощо. Проте жоден із зазначених документів 

не визначає вичерпний перелік КАІС (які фактично є об’єктами критичної інформаційної 

інфраструктури в авіаційній галузі), що значно ускладнює аналіз їх уразливостей (загроз, 

ризиків) і унеможливлює організацію відповідних ефективних комплексних систем 

інформаційної безпеки та, відповідно, захисту КІ держави (рис. 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Базові етапи захисту КІ держави 

        
  Крім того, кращі світові практики в галузі вказують на необхідність накопичення 

статистики кіберінцидентів у галузі авіації. Дослідження таких статистичних даних 

дозволить зрозуміти ймовірні загрози та методи реалізації атак і дасть можливість 

реалізувати ефективні превентивні та контрзаходи для захисту КАІС від кіберзагроз. 

         Таким чином, визначення вичерпного переліку КАІС дозволить включити їх у 

загальний процес оцінки ризиків і загроз відповідно до етапів (рис. 1), а також підвищити 

загальний рівень кібербезпеки міжнародної цивільної авіації. Також, важливим є розробка і 

впровадження методів та засобів кіберзахисту КАІС (забезпечення конфіденційності, 

цілісності та доступності) 
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МИРОВОЙ  ОПЫТ  ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Гылка К И. 

Европейский Университета Молдовы 

          Существующая  в настоящий момент в мелком , среднем и даже в крупном  бизнесе и 

государственном секторе  практика обработки важной (в том числе  секретной) информации  

на компьютерах , подключенных к сети Интернет , а также использование для деловой 

переписки  и передачи конфиденциальной информации бесплатных почтовых сервисов 

представляет реальную угрозу для утечки или несанкционированного уничтожения .Также в 

большинстве случаев предприятия , компании  и органы публичной власти  при построении 

собственных информационных систем практически не уделяют внимание информационной 

безопасности, не обращают внимания на существующие  угрозы информационной 

безопасности, а также не проводит анализ рисков. 

         Одной из особенностей киберпространства является его открытость и доступность. 

Социальные сети свободны для регистрации, войти в них и начать высказывать свою точку 

зрения может любой гражданин, том числе официальные представители России. Кроме 

создания собственных агентов влияния, следует наладить диалог между гражданами, 

обществом и властью, ибо при наличии информационного вакума он будет заполняться из 

альтернативных источников – в том числе зарубежных. Очень важно понять, почему люди, в 

особенность молодежь, уходят в виртуальное пространство, которое заменяет им реальный 

мир. Социальная изоляция и эскапизм, особенно среди молодежи, не способствуют 

будущему благополучию в обществе. Необходимо при сохранении новых возможностей,  

которые дают ИКТ, сформировать баланс между реальным и виртуальным миром.(1). 

Противоправные деяния в сфере инновационных технологий совершаемые с использованием 

сети  Интернет и коммуникационных  устройств , в настоящее время  все чаще стали 

применяться в преступных целях  против интересов различных государств , в том  числе  и  

Российской  Федерации, организаций и граждан. Кибермошенничество, информационные 

блокады, терроризм, компьютерный шпионаж, неправомерный доступ к личной информации  

(аккаунты в социальных сетях, электронные почты) и другие преступные  посягательства  

причиняют значительный имущественный вред, посягает на национальную безопасность 

государства. 

Значительное число преступлений, совершаемых с использованием современных 

информационных технологий, связано  также с незаконным оборотом наркотических 

веществ и психотропных веществ. Многие распространители наркотиков используют 

бесконтактный способ их сбыта, когда продавец с помощью сети Интернет или 

мессенджеров сообщает приобретателю место закладки наркотика, а тот переводит деньги на 

его счет через интернет--платежи. Кроме того, всемирная сеть широко используется для 

пропаганды различных экстремистских идей и движений. Например, в 2016 г. в  России  две 

трети преступлений экстремистской направленности, и каждое  девятое преступление 

террористического характера были совершены с использованием  сети  Интернет (2). 

Следует отметить, что и в других государствах озабочены распространением  различных 

преступлений с использованием сети Интернет. Особую озабоченность вызывает у Белого 

Дома усиление работы в виртуальном пространстве террористических организаций и 

усиленная государственная систематизация хакерских угроз. Под государственной  

систематизацией хакерских угроз  понимается кардинальная перемена источника хакерских 

угроз. Если в 90-х годах они исходили в основном от отдельных хакеров – самоучек или же 

преступных группировок, то в 21 – веке они  все больше  исходят от государств, 

недоброжелательно настроенных в отношении США. (3). Киберпреступления  зачастую 

выходят за пределы одного государства  и носят трансграничный характер. На уровне  

Европейского  Союза следует выделить Директиву  о нападениях на информационные  

системы от 12.08.2013 г, принятие  которой обсуждалось с 2010 г. для защиты бизнеса и 

правительства от кибератак. Все большую роль в противодействии  трансграничным  

преступлениям  играет  Европейский центр борьбы с киберпреступностью,  созданный  в 
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январе 2013 года  на базе Европола  в Гааге (ЕСЗ). Деятельность ЕС3 направлена на оказание 

оперативной и аналитической поддержки в борьбе с киберпреступлениями  

правоохранительным органам  стран  ЕС , а также партнерам , не входящих в ЕС. В течении  

первого года работы Центра было проведено девятнадцать  масштабных  и значительное  

количество менее крупных операций, направленных на борьбу с мощенничеством  в сети 

Интернет, взломом  финансовых сайтов , а также с распространением  детской порнографии . 

В целом , работу данного центра  можно назвать показательной , данный опыт  может быть 

использован в дальнейшем  развития сотрудничества государств. Представляется успешной   

практика  детализации уголовной ответственности за киберпреступления  отраслевыми 

законами. Такой подход способствует демократизации правовой системы, а также позволит 

более успешно унифицировать законодательство государства в соответствии с 

международными стандартами противодействия киберпреступлениям. 

Таким образом, считаем необходимым подчеркнуть, что трансграничные  

киберпреступления  на сегодняшний  день  представляют серьезную угрозу безопасности  

как на национальном , так и на международном уровне. Вместе с тем, специфика данного 

вида преступлений предопределяет тот факт, что эффективная борьба возможна только на 

международном уровне, при условиях выработки комплекса процессуальных мер для 

сотрудничества государств при расследовании преступлений. Проблемы выявления таких 

преступлений, а также их уголовно-правовой квалификации обусловлены сложностью 

технического знания, скоростью информационного прогресса. 

В связи с этим, необходима выработка общей политики сотрудничества государств  в 

борьбе с  киберпреступлениями , принятие   международно-правовых актов для обеспечения  

эффективного  взаимодействия , а также внесение соответствующих изменений  в уголовное 

законодательство. В частности, следует обратить особое внимание  на внедрение  

эффективных  организационных форм  сотрудничества  в борьбе с киберпреступностью  с 

использованием  новейших технических средств , а также упрощенный порядок 

взаимоотношений  между органами уголовного преследования  разных стран (4). 

           Проблеме  информационной (компьютерной) безопасности в государствах должно 

уделяться особое внимание. Стоит отметить, что государства принимают меры к 

обьединению усилий в сфере  борьбы с киберпреступлениями. Так, в 2009 г. в Эстонии 

открылся Центр коллективной кибербезопасности под руководством НАТО. 25 января 2018 

г. начал работу  Глобальный центр  по вопросам кибербезопасности под эгидой Всемирного 

экономического форума в Давосе, где Сбербанк  стал одним из соучредителей. Как уточнил  

заместитель председателя правления «Сбербанка» С.Кузнецов, «Центр» возьмет на себя роль  

уникальной платформы  по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие 

которой  будут происходить  по трем  ключевым направлениям. Это направления – 

установление взаимовыгодного сотрудничества между государственными и частными 

корпорациями, необходимых условий для организации  постоянного обмена  информацией  и 

создание надежного исследовательского центра, осуществляющего  независимую оценку  и 

анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене. Кроме 

того, доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации 

и телекоммуникаций в контексте  международной безопасности ежегодно  представляется 

Генеральным  Секретарем, где страны – участницы  дают отчет о проведенных мерах  в 

области информационной безопасности. Принятие национальных стратегий в области  

кибербезопасности стала неотъемлемой частью политики государств. Например в Германии 

существует федеральное агентство  Национальный  центр  кибербезопасности, 

осуществляющий  защиту  национальной инфраструктуры от кибератак. Россия приняла  в 

2013 г. Основы государственной политики Российской Федерации  в области 

международной информационной  безопасности на период до 2020 г., где определяются 

цели, задачи , основные направления  государственной политики в области информационной 

безопасности (5). Нельзя не отметить и правовые аспекты  информационного общества. В 

качестве  правового отражения  информационного  общества основу информационного права 

должны составлять  нормы международного права, регулирующие  основные группы 
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информационных отношений на международном уровне. По сути международное право 

должно составлять ее правовую основу так как в информационном обществе географические  

и  геополитические границы, практически отсутствуют. Глобальное информационное 

общество основано на фундаментальном компромиссе. С одной стороны, его наличие  

требует передачу огромного  обьема массы информации,  а с другой стороны , в случае 

отсуствия  обеспечения соответствующего контроля , могут  иметь место нарушения частных 

прав. В глобальном информационном пространстве сформировались  следующие модели 

правового регулирования: 

     1. Континентальная (европейская) модель. Эта модель направлена  на обеспечение 

государствами  баланса между международным контролем и особыми (частными) 

инициативами. Она обладает следующими особенностями:  

- законодательство жестко регламентирует частные инициативы;  

- первое место принадлежит службам по функциональному и  практическому 

информированию граждан. 

    2. Англо — американская модель. К характерным особенностям данной модели 

относится следующее: 

- полная либерализация рынка  информационных технологий; 

- государственный  контроль сведен к минимуму , частные инициативы  поощряются 

на максимальном уровне; 

- главная цель правового регулирования состоит в стимулировании технического 

прогресса; 

- существует оперативное законодательство; 

- информационные технологии  имеют, в основном, развлекательную направленность. 

   3. Азиатская модель. Эта модель характеризуется следующими особенностями: 

- государство участвует во вложении крупных обьемов  инвестиций в развитие 

информационных технологий;  

- создаются и материальные, и социальные структуры; 

- эта модель основана на иерархичности общества (6). 

          Учитывая, что новое столетие  характеризуется  развитием 

телекоммуникационных систем и информационных технологий , которые существенно 

влияют на нашу жизнь, необходимо уделить особое внимание  на подготовку кадров--  

специалистов с средне специальным  и  высшим  образованием  в области обеспечения  

информационной безопасности, которые  используя  передовые  технологии  будут 

обеспечивать  информационную безопасность  в том числе обращая большое внимание  на 

гармоничное сочетание  интересов  личности, его воспитания с учетом новых  реалий, 

общества и  государства. 
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ СППР ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ 

КСЗІ 
 

Давиденко А.М., Шабан М.Р., Щербина В.П. 

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України 

Національний авіаційний університет 

 

Досвід використання методів математичного моделювання та інформаційних 

технологій в різних сферах цілеспрямованої людської діяльності призвів до розуміння 

багатьох принципових труднощів, що виникають при їх впровадженні в реальну практику, 

складається з безперервної низки дій пов’язаних з прийняттям рішень. А врахуваючи, що 

експерт зазвичай оперує великими масивами інформації та широким спектром обмежень, 

яких необхідно дотримуватись, то стає очевидним, що для забезпечення ефективності 

процесу прийняття рішень необхідно створювати відповідні людино-машинні (імітаційні) 

системи. Одним з класів таких систем є системи підтримки прийняття рішень (СППР), в 

межах яких можливе застосування досвіду і неформалізованих знань експерта.  

Процес проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації 

(КСЗІ) та організація  документообігу документів, створених на етапі проектних робіт мають 

низку проблем, а саме: уразливість інформації, яка зберігається на постійних носіях пам’яті; 

велику ентропію невизначеності інформації, що збільшує ризики помилок експерта при 

проведенні державних експертиз КСЗІ; проблема обігу паперових документів, які були 

створені на етапі предпроектних робіт, що збільшує ризики розкриття інформації з 

обмеженим доступом. А тому, створення СППР, що відповідає вимогам НД ТЗІ є актуальним 

науковим завданням. 

Для реалізації процесів [1] розробимо структурну модель СППР (див. рис.1), яка 

складається з модулей: ідентифікації функціонального профілю захисту (ФПЗ) (МІФПЗ); 

виокремлення смислових змінних (МВСЗ); взаємодії з експертом (МВЕ). Також, до складу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структурна модель СППР для реалізації експертиз КСЗІ 

 

СППР входять бази даних (БД): БДСЗ;  множини критеріїв (БДМК); БДШВД. Модуль МВСЗ 

призначений для виокремлення in
bj,i,p,SV  р-го ( m1p , , m – кількість можливих проектів) проекту 

з in
pDoc  шляхом інтерактивної взаємодії експерта з інтерфейсом СППР за допомогою низки 

інструкцій.  
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Модуль МІФПЗ за рахунок виділення 
ze,q,МК  з

pDoc  реалізує процес ідентифікації 

функціонального профілю захисту (ФПЗ)
pБЗ  за допомогою п’яти кроків шляхом 

формування: 1) 
pМП функціональних послуг безпеки (ФПБ); 2) pМВ  ФПБ; 3) множини 

об’єднання (МО) ФПЗ в pМП  і pМВ ; 4) 
П

p
MO  у вигляді множини порядку за індексами 

елементів 
ze,q,МК ( eq,w1,z ); 5) 

pБЗ .  

Модуль МВЕ призначений для наповнення (за участю експерта) шаблонів out
SHDoc  

смисловими змінними out

bj,i,p,SV , управління процесом генерування вихідних документів out

pDoc  

з out
SHDoc  за допомогою відповідного інтерфейсу програми та аналізує 

ze,q,МК  виокремленого з 

pDoc .  

 База БДСЗ містить множину смислових змінних out

bj,i,p,SV , які були сформовані у процесі 

роботи модуля МВСЗ щодо виокремлення in
bj,i,p,SV .  

До складу БДМК входять елементи множини усіх критеріїв захищеності інформації 

ye,q,МК , де eq,ye,q, МКМК   ( q,ew1,y  ) – у-й  рівень eq,МК -го елемента qМК -ї множини 

критеріїв, а eq,w  їх максимальний рівень), які аналізує модуль МІФПЗ на предмет 

відповідності ФПЗ [2]. 

База БДШВД містить шаблони вихідних документів out
SHDoc , які мають у своєму складі 

смислові константи out
aj,i,p,SC , а також низку елементів, що становлять основу документа: 

графіка разом з призначеними атрибутами формату; параметри друкованої сторінки; список 

доступних стилів; макроси; елементи автотексту для вставки текстових або графічних 

фрагментів; панелі інструментів користувача; меню поєднання клавіш. 

База БДФПЗ містить множину критеріїв 
ze,q,МК  для кожного проекту, які 

виокремлюються з множини документів .Docp
 Далі, за допомогою експерта та МІФПЗ, 

відбувається перевірка ze,q,МК вимогам [2] та складання pБЗ . 

Таким чином, запропонована структурна модель СППР, яка за рахунок 

взаємопов’язаних баз даних смислових змінних, множини критеріїв та шаблонів документів, 

а також модулів виокремлення смислових змінних, ідентифікації функціонального профілю 

захисту та взаємодії з експертом дозволяє розширити функціональні можливості сучасних 

СППР пов’язаних з реалізацією експертиз технічного захисту інформації.  

 

Література: 
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Корченко О.Г., Іванченко І.С. // Захист інформації – Том 21, №4 – 2019. – С. 251—258. 

[2]. НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від 

несанкціонованого доступу, затверджений наказом Департаменту спеціальних 
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МНОЖИННА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ «ЗНИЖЕННЯ ШКОДИ» 

ТА «СТУПІНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» ДЛЯ КОРТЕЖНОЇ  

GDPR-МОДЕЛІ 
 

Дрейс Ю.О., Скворцов С.О., Лозова І.Л., Біскупський А.В. 

Національний авіаційний університет 

 

Персональні дані є головним об’єктом особистих немайнових прав фізичної особи, а 

тому належне регулювання щодо їх збереження, використання та розповсюдження має 

вирішальне значення для їх захисту. Однак не менш важливим є формування відповідної 

практики у питаннях захисту персональних даних та відшкодування шкоди внаслідок їх 

порушення. 

Метою даної роботи є представлення параметрів «Зниження шкоди» та «Ступінь 

відповідальності» (з урахуванням [1] вони відповідно інтерпретуються як «Будь-які дії, 

вжиті контролером або оператором для зниження рівня шкоди, заподіяної суб’єктами даних» 

та  «Ступінь відповідальності контролера або оператора, зважаючи на технічні та 

організаційні інструменти, які вони застосовують відповідно до статей 25 і 32») з 

використанням теоретико-множинних підходів для побудови кортежної GDPR-моделі, що 

дозволить формалізувати процес оцінювання збитків від втрати персональних даних. 

Параметр кортежної GDPR-моделі A = «Зниження шкоди», визначаємо виразом: 

= { ,} = { , ,..., }
4n

i=1
4i 1 2 nA A A A A  (1) 

де A – множина критеріїв дій, що вжиті контролером або оператором для зниження рівня 

шкоди, заподіяної суб’єктами даних, iA A  ( )4i=1,n  – i-та підмножина вжитих дій 

контролером або оператором для зниження рівня шкоди, а 4n  – кількість таких підмножин. 

Наприклад, при 34n   ( )i = 1,3  формулу (1) можна інтерпретувати як: 

= { ,} ={ , , }
3

i=1

i 1 2 3A A A A A   

де з урахуванням [2] підмножини 1A A , 2A A  та 3A A  відповідно характеризують 

значення: 1A = «Міра відшкодування збитків, яких зазнали суб’єкти персональних даних»; 

2A = «Наявність в організації дієвого плану пом’якшення наслідків до втручання наглядового 

органу» та 3A = «Розмір розрахункових витрат, що пов’язані з пом’якшенням наслідків». 

Далі, підмножину iA  визначимо як: 

= { ,}={ , ,..., }
4i

4i

n

ij i1 i2 in

j=1

A A A AiA  (2) 

де ijA  iA  ( )4ij =1,n  – j-те значення параметру iA  у межах i-ї підмножини, а 4in  кількість 

альтернативних значень параметрів і-ї підмножини. 

З урахуванням (2) вираз (1) можна представити як: 

 

= { }={ { }}={{ , ,..., },{ , ,..., },...,{ , ,..., }},
4 4 4i

4i 4i 4 4 4 4i

n n n

ij 11 12 1n 21 22 2n n 1 n 2 n n

i=1 i=1 j=1

A A A A A A A A A AiA A  (3) 

Наприклад, відповідно до [3], при 34n  ( )i = 1,4 , 541n  ( )j = 1,5 , 

242n  ( )j = 1,2 , 543n  ( )j = 1,5  формула (3) матиме вигляд: 

={ { }}={{ , , , , },{ , },{ , , , , }},
4in3

ij 11 12 13 14 15 21 22 31 32 33 34 35

i=1 j=1

A A A A A A A A A A A A AA   
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де: 11A = «Повна міра»; 12A = «Значна міра»; 13A = «Середня міра»; 14A = «Незначна міра»; 

15A = «Відсутня»; 21A = «Так»; 22A = «Ні»; 31A = ]∞; €1.000.000[; 32A = [€1.000.000;€500.000[; 

33A  = [€500.000;€100.000[; 34A  = [€100.000€;0[; 35A  = [ ]. 

Ієрархічну структуру параметра А можна інтерпретувати за допомогою схеми на рис. 

1. 

 

A { }
4n

i=1

iA

1A 2A 3A{ }
4in

1j

j=1

A { }
4in

2j

j=1

A { }
4in

3j

j=1

A

11A 12A 13A 14A 15A 21A 22A 31A 32A
33A 34A 35A

 
Рис. 1. Ієрархічна інтерпретація параметра А 

 

Параметр кортежної GDPR-моделі R = «Ступінь відповідальності»,  визначається 

виразом: 

5
= { ,} = { , ,..., }

5n

i=1

i 1 2 nR R R R R  (4) 

де R – множина ступеня відповідальності контролера/оператора, iR R  ( )5i=1,n  – i-та 

підмножина ступеня відповідальності контролера/оператора, а 5n  – кількість таких 

підмножин. 

За аналогією з попереднім викладом, наприклад, при 85n   ( )i = 1,8  формулу (4) 

можна інтерпретувати як: 

= { ,} = { , , , , , , , }
8

i=1

i 1 2 3 4 5 6 7 8R R R R R R R R R R   

де підмножини 1R R , 2R R , 3R R , 4R R , 5R R , 6R R , 7R R та 

8R R відповідно характеризують значення: 1R  = «Наявність в організації забезпечення 

захисту персональних даних»; 2R  = «Наявність в організації використання засобів 

шифрування та маркування персональних даних»; 3R  = «Використання організацією 

сучасних стандартів шифрування інформації»; 4R = «При використанні шифрування, було 

втрачено ключі разом із даними»; 5R  = «Виконання організацією затверджених планів 

реагування на інциденти та відновлення після них»; 6R  = «Наявність в організації надійних 

процедур тестування»; 7R = «Наявність в організації надійних процедур управління 

ризиками»; 8R = «Наявність Кодексу поведінки працівників в організації». 

Підмножину iR  визначимо як: 

= { ,}={ , ,..., }
5i

5i

n

ij i1 i2 in

j=1

R R R RiR  (5) 

де: ijR  iR ( )5ij =1,n  – j-те значення параметру iR  у межах i-ї підмножини, а 5in – кількість 

альтернативних значень параметрів і-ї підмножини. 

З урахуванням (5) вираз (4) можна представити як: 
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= { }={ { }}={{ , ,..., },{ , ,..., },...,{ , ,..., }},
5 5 5i

5i 5i 5 5 5 5i

n n n

ij 11 12 1n 21 22 2n n 1 n 2 n n

i=1 i=1 j=1

R R R R R R R R R RiR R  (6) 

Наприклад, відповідно до [1,3] при 85n  ( )i = 1,8 , 251n  ( )j = 1,2 , 252n  ( )j = 1,2 , 

353n  ( )j = 1,3 , 354n  ( )j = 1,3 , 255n  ( )j = 1,2 , 256n  ( )j = 1,2 , 257n   ( )j = 1,2 , 258n   

( )j = 1,2 формула (6) матиме вигляд: 

= { { }} = {{ , },{ , },{ , , },

{ , , },{ , },{ , },{ , },{ , }}

R
5in8

ij 11 12 21 22 31 32 33

i=1 j=1

41 42 43 51 52 61 62 71 72 81 82

R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R

  

де: 11R  = 21R  = 31R  = 41R  = 51R  = 61R  = 71R  = 81R  = «Так»; 12R  = 22R  = 32R  = 42R  = 52R  = 62R  

= 72R  = 82R  = «Ні»; 33R  = 43R  = «Невідомо». 

За аналогією з А ієрархічну структуру параметра R інтерпретуємо у вигляді схеми на рис. 2. 
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Рис. 2. Ієрархічна структура параметра R 

Отже, здійснено множинну інтерпретацію параметрів «Зниження шкоди» та  

«Ступінь відповідальності» і їх відображення на ієрархічну структуру, що дозволить 

побудувати кортежну GDPR-модель, яка формалізує процес оцінювання збитків від втрати 

персональних даних. Для фіналізації процесу створення GDPR-моделі в подальшому 

необхідно здійснити аналогічне представлення інших параметрів, що є складовими 

зазначеної моделі.  
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
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Побудова алгоритму прийняття рішень являється складною процедурою, що 

складається з формалізованих і неформалізованих етапів. У процесі побудови і дослідження 

беруть участь три групи осіб: особа, яка приймає рішення, консультант і експерти. 

Алгоритм підтримки прийняття рішень призначений для визначення оптимальної 

кількості факторів, альтернатив й правил прийняття рішень для керування задачами системи 

обробки інформації. Пропонується загальний алгоритм підтримки прийняття рішень, що 

складається з послідовних етапів [1, 2]. 

Результати дослідження дозволяють отримати впорядкування множини допустимих 

рішень, узгоджене з прийнятими припущеннями і використовуваної інформацією. Можливо 

побудова різних варіантів моделей, переваги й недоліки яких можуть бути виявлені тільки на 

основі їх порівняльного аналізу і практичного використання. 

Етапи ітеративного алгоритми складаються: з етапу аналізу проблеми, на якому 

виконується постановка задачі, визначення проблеми і її структури, загальна структура 

системи; з етапу формулювання цілей і завдань, на якому здійснюється визначення цілей, 

обмежень і функцій системи; етапу визначення критеріїв, на якому визначається система 

критеріїв; етапу формування множини альтернатив, на якому визначаються множини 

альтернатив; етапу аналізу альтернатив, на якому здійснюється визначення альтернативи або 

набору альтернатив, що задовольняють системі критеріїв; етапу формування керуючих 

впливів, на якому реалізується рішення. 

Формально процес підтримки прийняття рішень (S) з точки зору системного аналізу 

може бути представлений у вигляді: 

S=(T,S,Z,K,X,D,M,A,F,G,U,W), 

де T – постановка задачі; S – визначення системи; Z – визначення цілей системи; K – 

множина критеріїв ефективності системи; X – множина шкал вимірювань критеріїв; D – 

спосіб дослідження системи; M – методи моделювання системи; A – множина альтернатив; F 

– відображення множини альтернатив на множині критеріїв; G – система переваг особи, що 

приймає рішення (ОПР); U – вид цільової функції; W – вирішальне правило, що відображає 

систему переваг. 

Відповідно до алгоритму прийняття рішень, розглянемо окремо кожен із зазначених в 

ньому етапів: аналіз проблеми, формування цілей та завдань, визначення критеріїв, генерація 

альтернативних варіантів, аналіз рішень і формування керуючих впливів. 

Для реалізації першого етапу формулювання і аналізу проблеми необхідно виконати 

наступні кроки: виконати аналіз проблеми; виконати визначення системи; провести аналіз 

структури системи і проблеми. 

Вихідною являється інформація про систему, загрози та ризики. Схема аналізу 

проблеми складається з наступних етапів: етапу визначення та формулювання завдання і 

проблеми, на якому здійснюється формулювання проблеми і визначення її структури, 

загальна структура системи, вибір мови опису системи; етапу визначення системи, на якому 

виконується визначення і класифікація системи; етапу аналізу структури системи, на якому 

визначається загальна структура системи. 

Наведена послідовність дій дозволяє здійснити детальний аналіз всіх даних, 

отриманих в ході виконання цього етапу, аналіз даних самої системи і виявлення загальної 
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структури проблематики. Отримана інформація згодом використовується для визначення 

мети і формулюванні завдань для уточнення даної проблеми. 

На етапі 2 – формулювання завдань і цілей визначаються цілі та завдання системи Z, 

формулювання глобальної мети і обмежень. Для досягнення мети даного етапу необхідно: 

визначення цілей системи і надсистеми; визначення цілей та обмежень середовища; 

визначення загроз і ризиків; визначень глобальної мети системи; декомпозиція цілей і 

функцій системи. 

Цілі нижніх рівнів можуть бути отримані виходячи з цілей верхніх рівнів 

алгоритмічно, методом декомпозиції. Однак і на самому верхньому рівні, як правило, їх 

буває декілька, і важливо не упустити якусь істотно важливу з них. Одним із прийомів 

являється використання моделі над- і підсистем щодо системи, яка містить проблеми. Це 

дозволяє врахувати цілі всіх зацікавлених сторін, які повинні викладатися в номінальній 

шкалі, тобто бути назвами. Вживання сильніших шкал – це ознака цілей нижчого рівня, 

перехід від цілей до критеріїв, а це наступний етап реалізації систем підтримки прийняття 

рішень [3]. 

Вхідною являється інформація про систему, проблеми, загрози та ризики, а також 

ієрархія системи. 

Аналіз цілей і критеріїв ефективності для моделі СППР реалізується відповідно до 

наступних етапів: етапу визначення цілей надсистеми; етапу визначення цілей і обмежень 

середовища; етапу визначення загроз і ризиків; етапу визначення глобальної мети системи; 

етапу декомпозиції цілей і функцій системи. Для досягнення мети використовуються методи 

структурного аналізу, дерев цілей, математичного моделювання, мозкового штурму, 

морфологічний аналіз, теорія нечітких множин, експертні методи. 

При формуванні цілей необхідно враховувати наступні принципи системного підходу: 

принцип кінцевої мети – абсолютний пріоритет кінцевої мети; принцип єдності – спільне 

розглядання системи як цілого і як сукупності елементів; принцип зв'язності – розглядання 

будь-якій частині спільно з її зв'язками з оточенням; принцип модульної побудови – 

виділення модулів в системі і розглядання її як сукупності модулів; принцип ієрархії – 

введення ієрархії елементів і / або їх ранжування; принцип функціональності – спільне 

розглядання структури і функції з пріоритетом функції над структурою; принцип розвитку – 

облік змінності системи, її здатності до розвитку, розширення, заміни частин, накопичення 

інформації; принцип децентралізації – поєднання в прийнятих рішеннях і управлінні 

принципів централізації і децентралізації; принцип невизначеності – облік невизначеностей і 

випадковостей у системі. 

Для виконання поставлених цілей необхідно сформувати їх якісні та кількісні ознаки, 

що дозволить провести детальну оцінку їх досяжності на наступних етапах [4]. 

При формуванні системи критеріїв (етап 3) К реалізується послідовність дій, яка 

складається з наступних етапів: етапу визначення системи критеріїв досягнення мети, на 

якому визначається набір критеріїв ефективності; етапу декомпозиція критеріїв по підцілям; 

етапу визначення методів оцінювання критеріїв на основі результатів моделювання і 

методики визначення критеріїв системи; етапу оцінювання ефективності системи. 

Однак, визначення "критерій" можна розглядати не тільки як критеріальну функцію, а 

й як будь-який спосіб порівняння альтернатив. Це означає, що критерієм якості альтернативи 

може служити будь-який її ознака. Після того як, такий критерій сформований, з'являється 

можливість ставити завдання вибору і оптимізації. 

Процес формування системи критеріїв ефективності являється творчим, погано 

формалізованих і в значній мірі суб'єктивним, що вимагає в кожному випадку 

індивідуального підходу [2, 3]. Він залежить від невизначеності вихідної інформації, але 

необхідний для проведення подальшого аналізу альтернативних варіантів та їх генерації. 

Етап 4 - формування множини альтернатив. Для опису альтернатив потрібна розробка 

методів вирішення наступних завдань: побудови множин можливих і допустимих 

альтернатив, формування наборів аспектів, істотних для оцінки альтернатив, упорядкування 

альтернатив за критеріями. Процес формування множини альтернатив, ґрунтується в 
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основному на евристичних перевагах ОПР і пошуку схожих варіантів при вирішенні завдань 

схожого характеру. При цьому етап генерації рішень або формування вихідної множини 

альтернатив можна поділити на три послідовні етапи: генерування множини альтернатив, 

структурування альтернатив, формування підмножини ефективних альтернативних варіантів. 

Вхідними даними являються результати моделювання і система критеріїв, а також 

інформація про систему. 

Відповідно до загального алгоритму систем підтримки прийняття рішень цей етап 

представляється із сукупності наступних етапів: етапу формування множини альтернатив; 

етапу структурування альтернатив; етапу  формування підмножин альтернатив. Для 

досягнення поставленої мети використовуються методи структурного мозкового штурму, 

теорії нечітких множин, експертні методи, морфологічний аналіз, методи структурування 

альтернатив. 

Етап 5 – аналіз альтернатив. Найбільш важливим етапом являється аналіз варіантів 

рішень, в ході якого необхідно провести оптимізацію рішення. Воно здійснюється на основі 

методології підтримки прийняття рішень, що включає різноманітні технології і методи, які 

можна частково або повністю формалізувати. Різні методи мають різні вимоги до вхідних 

даних і умов роботи, але кінцевою метою кожного з правил і методів, являється допомога 

ОПР у виборі оптимальної альтернативи. 

З точки зору системного аналізу, до основних етапів аналізу альтернативних рішень, 

необхідно віднести: аналіз невизначеності рішення, вибір методів оптимізації та визначення 

вирішальних функцій, оцінювання можливих рішень, вибір оптимального рішення. На цьому 

етапі використовується теорія підтримки прийняття рішень, методи структурного аналізу, 

економічного аналізу, методи узагальненого критерію, головного критерію, функції 

корисності, експертні системи, теорія ігор, теорія нечітких множин. 

Подальший розгляд відібраних альтернативних варіантів покладається на ОПР, яка 

визначає ступінь досяжності цілей, визначених раніше, на основі запропонованих варіантів. 

Може виявитися, що жоден з представлених варіантів не підходить. Можливо, запустити 

ітерацію алгоритму заново з уточненням деяких характеристик проблеми і системи або 

визначити конкретні дії, що управляють по впровадженню отриманого рішення або рішень. 

Етап 6 – формування керуючого впливу являється заключним етапом в ланцюжку 

етапів підтримки прийняття рішення і, фактично, є результатом дій на попередніх етапах. На 

етапі формування керуючого впливу на об'єкт управління, ОПР здійснює ряд дій, 

спрямованих на реалізацію наданих їй рекомендацій, або внесення коригування в 

рекомендовані впливу на об'єкт управління, з подальшим застосуванням до об'єкта 

управління. 

На етапі формування керуючого впливу на об'єкт управління ОПР здійснює ряд дій, 

спрямованих на ідентифікацію стану об'єкта і середовища для отримання необхідного 

керуючого впливу з використанням теорії підтримки прийняття рішень, теорії управління, 

експертних систем, теорії нечітких множин. 

При розробці керуючого впливу важливо сформувати інформаційні портрети станів і 

правильно спрогнозувати керуючий вплив на об'єкт. 

Останнім кроком являється реалізація керуючого впливу на основі навчальної вибірки 

і верифікації моделі системи й подальшою адаптацією результату з використанням методів 

теорії підтримки-прийняття рішень, теорії управління, методів структурного когнітивного 

аналізу. 
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БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ АВТОРИЗАЦІЇ В 

ПУБЛІЧНОМУ WI-FI 
 

Клубань М.А. (1), Фесенко A.O. (1), Одарченко Р.С. (2) 

           (1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

                           (2) Національний авіаційний університет 

 

Вступ. В приміщеннях місцевого користування (ресторани, кінотеатри, аеропорти, 

готелі та ін.) для під’єднання до мережі Wi-Fi можуть бути впроваджені сторінки для 

авторизації (перехоплюючі сторінки, англ. - captive portals). При некоректній конфігурації 

такої сторінки з боку власника, або при втручанні в процес авторизації зацікавленого хакера, 

персональні дані, що користувач надсилає для отримання доступу, можуть опинитися в 

небезпеці. Оскільки наразі повідомляється про велику кількість проблем з інформаційною 

безпекою перехоплюючих сторінок, забезпечення безпеки персональних даних користувачів 

є актуальним предметом для розгляду. 

Метою даного дослідження є розгляд принципів функціонування сторінок авторизації, 

виявлення проблем безпеки та опис можливих загроз для персональних даних користувачів. 

В більшості джерел, присвячених темам захисту інформації в публічних мережах, 

висвітлюються дослідження щодо вразливостей протоколів для Wi-Fi, але сторінки 

авторизації представляють додатковий спектр загроз, який не розглядається дослідниками, 

тому ця публікація має наукову новизну. 

Основний зміст. На сьогоднішній день важко уявити публічне місце без відкритого 

Wi-Fi. За даними Norton risk report, 46% людей, прибувши до готелю або ресторану, 

намагаються підключитися до мережі у перші хвилини. Також вказано, що заради сильного 

сигналу, 55% людей згодні надати будь-яку інформацію про себе.  

Для того, щоб скористатися послугами бездротового з’єднання, користувачу часто 

необхідно попередньо відвідати сторінку закладу, де його запросять погодитися з умовами 

користування Wi-Fi, надати персональну інформацію у вигляді електронної пошти, номеру 

телефона та інші приватні дані або використати логін та пароль, надані для входу власником. 

Часто для входу необхідно авторизуватися в свої соціальні мережі, застосовуючи свої дані 

для входу. 

Такі сторінки називаються перехоплюючими, і хоча вони передбачалися як сторінки 

для фільтрації небезпечних з’єднань та контролю доступу, насправді вони презентували 

лише додаткову область вразливостей, скориставшись якими можна реалізувати безліч атак, 

метою яких є викрадення персональних даних користувача та застосування їх зі 

зловмисними намірами. Чому зловмисникам можуть знадобитися, на перший погляд, 

непотрібні дані? Навіщо перейматися, якщо дані облікового запису буде вкрадено,  якщо 

всередині нема секретів? Ці питання дуже часто задають користувачі, нехтуючи надійними 

засобами захисту при відкритому підключенні. Насправді, викрадаючи дані користувачів, 

хакери мають на меті отримання матеріального прибутку або моральної вигоди. 

Ступінь та характер шкоди, заподіяної зловмисником, дуже відрізняється в залежності 

від інформації, яку потребує перехоплююча сторінка. У випадку запиту на облікові дані 

соціальних мереж можливими загрозами є: викрадення особистості, знаходження 

конфіденційної інформації щодо сімейного стану, фінансової спроможності, місць 

відвідування тощо для подальшого шантажу та інших афер. Навіть якщо для авторизації 

використовується окремий запис, не прив’язаний до інших платформ та сервісів, зловмисник 

може скористатися перевагою людського фактору, враховуючи, що за статистикою Harris 
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Poll survey [2] 65% користувачів використовує один пароль для більшості своїх облікових 

записів. Коли користувач просто ділиться електронною поштою або номером телефону, 

зловмисник (або навіть провайдер) може використати їх для продажу третім особам. Ті, в 

свою чергу, (їх називають брокерами) додають дані в базу розсилок спаму, отримуючи за це 

прибуток від рекламодавців. Крім цього, вони можуть розсилати небезпечні посилання та 

файли, відкривши які користувач завантажить зловмисне програмне забезпечення. 

Навіть у випадку, коли провайдер просто потребує згоди на умови підключення на 

сторінці авторизації, дані користувачів не знаходяться в повній безпеці. На це впливає 

специфіка методів, які обирає хакер для маніпуляцій з інформацією користувачів. 

По-перше, дуже поширеною і вкрай небезпечною є атака, що має назву  Captive Portal 

Hijacking Attack. Знаходячись поблизу відкритої мережі, зловмисник відкриває свою, 

підроблюючи зовнішній вигляд сторінки авторизації та змінюючи SSID своєї мережі на 

ідентичну справжній. Таким чином, коли користувач під’єднується до підміненої мережі, 

зловмисник отримує повний контроль над його діями. Якщо на сторінці треба лише 

погодитися з умовами, хакер додає функцію до кнопки, що дістає всю можливу інформацію з 

пристрою користувача, в тому числі це стосується MAC адреси та інформації кеша, що часто 

містить облікові дані до різних джерел. Така атака може при цьому слідкувати за активністю 

користувача, здобуваючи корисну інформацію для рекламодавців, що вивчають потреби та 

інтереси людей. Маніпулюючи вмістом сторінки, зловмисник може також додати 

обов’язкове поле заповнення своїх платіжних даних або іншої інформації, що його цікавить. 

Через недостатню обізнаність, неуважність та неправдиве відчуття безпеки мережі через 

наявність перехоплюючої сторінки, користувачі легковажно ставляться до надійності цієї 

сторінки, іноді віддаючи навіть такі чутливі дані. 

Наступною проблемою є відкритий канал передачі інформації з пристрою 

користувача до сторінки авторизації та після входу до мережі. Шифрування трафіку 

потребує додаткових конфігурацій та знань, якими часто нехтують власники. Тому крадіжка 

даних може відбутися навіть до того, як ці дані відправляться до провайдера, через атаку man 

in the middle. Зважаючи на те, що наразі більшість веб сторінок має протокол HTTPS (що 

шифрує трафік на відміну від HTTP), сторінка авторизації часто блокується цим протоколом, 

оскільки є втіленням перехоплювача трафіку та його розшифрування. З’єднання, однак, 

можна підтвердити, натиснувши у браузері кнопку згоди на небезпечний канал передачі 

інформації. Таким чином користувачі виробляють звичку згоди на незашифроване з’єднання, 

наражаючи себе на небезпеку. Важливим аспектом безпеки сторінок авторизації є законність 

збирання персональних даних провайдером. В результаті досліджень М. Маннана та ін., були 

виявлені публічні мережі (місто Монреаль), що збирали інформацію та встановлювали 

відстеження активності, місця положення пристрою навіть до надання згоди користувача. 

Також, були зафіксовані випадки розсилання даних стеження великій кількості (до 34) третіх 

сторін, які використовували їх для формування маркетингової та спам баз. 

При створенні сторінки авторизації, власник може зробити це самостійно, або 

звернутися до послуг сторонніх осіб (часто провайдери Wi-Fi самі надають такі послуги). У 

другому випадку, сторонні особи можуть бути власниками багатьох сторінок, формуючи 

велику мережу трафіку, з’єднаного між собою, що збільшує негативний вплив вразливостей 

у разі реалізації атак. Отже, з використанням сторінок авторизації, люди помилково 

сприймають мережу за більш безпечну, таким чином відкриваючи себе до нових загроз. 

Метою подальшого дослідження буде з’ясувати, яку інформацію може отримати провайдер 

та зловмисник, шляхом втручання в процес авторизації в публічному Wi-Fi за допомогою 

скануючого додатку та створеного безпечного тестового середовища. Також планується 

дослідити, чи можна зменшити кількість витоків персональних даних, якщо підвищувати 

усвідомленість користувачів, доносячи небезпечність володіння приватною інформацією 

сторонніми особами. Крім того, ми прагнемо дізнатися, чи буде ефективним 

використовувати програмне забезпечення, що забороняє відстеження пристрою, а також 

локальні та мережеві програми, що блокують тіньове розповсюдження інформації про 

користувача. 
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Початком формування в Україні нової Національної системи кваліфікацій, яка 

відповідала б передовим світовим та, перш за все, європейським аналогам, стало прийняття 

Закону України «Про освіту», де ст.ст. 32-39 законодавчо було, окрім іншого, урегульовано 

структуру, інституцію, порядок формування системи присвоєння, визнання та присудження 

професійних кваліфікацій. Ключову роль у цій історії відведено Національному агентству 

кваліфікації, створеному постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 року за 

№ 1029. Юридично Національне агентство кваліфікацій запрацювало після його реєстрації 

відповідно до чинного законодавства 12 листопада 2019 року. На теперішній час 

Національним агентством кваліфікацій (НАК) проведено великий обсяг робіт, зокрема  

стосовно розроблення нормативного забезпечення процедур присвоєння, визнання та 

підтвердження професійних кваліфікацій в Україні. Серед складових майбутньої 

нормативної бази означеної вище системи виділимо: 

• Порядок акредитації кваліфікаційних центрів; 

• Методика проведення експертизи при акредитації кваліфікаційних центрів; 

• Орієнтовна програма навчання експертів з акредитації кваліфікаційних центрів; 

• Професійний стандарт на професію «Оцінювач професійної кваліфікації»; 

• Положення про Національний реєстр кваліфікацій; 

• Порядок розроблення професійних стандартів (нова версія); 

• Методика з розроблення професійних стандартів (нова редакція). 

Слід зазначити, що на середину травня поточного року із зазначеного переліку 

чинними є лише два останні документи, які теж переглядаються, а інші знаходяться на 

різних етапах розроблення. Розглянемо ключові характеристики кожного з них. 

 Проєкт Порядку акредитації кваліфікаційних центрів. На момент підготовки тезисів 

цей проєкт проходив громадське обговорення шляхом розміщення на сайті МОН України. 

До ключових його особливостей можна віднести: 

• кваліфікаційним центром (далі – КЦ) може бути юридична особа або фізична особа-

підприємець.  КЦ уповноважується НАК на оцінювання і визнання результатів навчання осіб 

(зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або 

підтвердження відповідних професійних кваліфікацій; 

• акредитація КЦ передбачає відповідність здобувачів цього статусу 10 ключовим 

критеріям, які зорієнтовані на їх відповідне кадрове, матеріально-технічне, методологічно-

оцінювальне та інституціональне забезпечення; 

• акредитація проводиться за заявою заявника за наявності затверджених в 

установленому порядку професійних стандартів для заявлених професійних кваліфікацій. Це 
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ключова норма, яка передбачає проведення оцінювання професійних кваліфікацій виключно 

на новій основі відповідності, відповідності чинному професійному стандарту; 

• для розширення можливостей КЦ щодо охоплення номенклатури професійної 

діяльності вводиться норма щодо проведення акредитації  за професійними кваліфікаціями 

як однієї професії, так і декількох професій в межах класу  Національного класифікатора 

України «Класифікатор професій ДК 003:2010 (далі – КП) тощо. 

Проєкт Методики проведення експертизи при акредитації кваліфікаційних центрів 

(далі – Методика). Цей проєкт знаходиться в стадії розроблення. Він є внутрішнім 

нормативним документом НАК. Методика направлена на рекомендації експертам стосовно 

проведення акредитації КЦ, зокрема стосовно: 

• індикаторів відповідності  кожному із 10 критеріїв вимог до здобувача статусу КЦ, 

виписаних у Порядку акредитації кваліфікаційних центрів; 

• визначення результатів експертної оцінки спроможності здобувача окремо за 

кожною професійною кваліфікацією; 

•  консолідації експертних оцінок в інтегрований показник відповідності; 

• інструментарію експертного оцінювання здобувачів та пакету звітних документів з 

експертизи, необхідних для подальшого подання на розгляд НАК тощо. 

Орієнтовна програма навчання експертів з акредитації кваліфікаційних центрів. Цей 

документ також відноситься до номенклатури внутрішніх документів НАК. Вона також 

знаходиться в стадії розроблення. Одним із варіантів навчання експертів НАК з акредитації 

КЦ виступають 3-4 денні курси, включаючи й варіант в режимі on-line. До ключових тем 

цього тренінгу пропонується включити наступні: 

• Національна система кваліфікацій; 

• професійні кваліфікації та професійні стандарти; 

• нормативно-правова база акредитації та функціонування КЦ; 

• незалежне  оцінювання/визнання професійних кваліфікацій; 

• методологічні підходи та інструменти оцінювання професійних кваліфікацій; 

• етапи та порядок проведення оцінювання професійних кваліфікацій; 

• практична та факультативна складові програми навчання. 

Професійний стандарт на професію «Оцінювач професійної кваліфікації».  Перш за 

все, слід зазначити, що ця професійна назва роботи внесена до КП у 2012 році Зміною №1. 

Ця позиція є ключовою для подальшої діяльності КЦ, бо саме оцінювачі професійних 

кваліфікацій виступають їх  (кваліфікаційних центрів) основними працівниками. На 

сьогоднішній день існує тільки  розробка проєкту професійного стандарту (далі – ПС) на 

професію «Оцінювач професійної кваліфікації», розроблена у 2013-2014 роках фахівцями ДУ 

«НДІ соціально-трудових відносин» та доопрацьована у подальшому автором. Цей проєкт 

ПС не розглядається НАК як базовий, але він може вже зараз слугувати настановами для 

проведення тренінгів для майбутніх/чинних оцінювачів відповідного спрямування. До 

ключових трудових функцій за проєктом ПС відносяться: 

А)  "Готувати план, процедуру, інструментарій оцінювання /визнання/підтвердження 

професійної кваліфікації". 

Б) "Проводити оцінювання/ визнання/підтвердження професійної кваліфікації". 

В) "Забезпечувати зворотній зв'язок та підтримувати процес оцінювання". 

Г) "Готувати та подавати рішення щодо результатів оцінювання 

/визнання/підтвердження професійної кваліфікації". 

Проєктом ПС до майбутнього оцінювача висуваються, окрім іншого, такі вимоги: 

Висока уважність, зібраність, відповідальність, працездатність, рішучість, оперативність 

прийняття рішень у стандартних та нестандартних ситуаціях. Особистісна організованість, 

ініціативність і впевненість у собі. Логіко-аналітичне, конструктивне мислення, здатність до 

проведення аналізу та оцінювання. що базуються на об'єктивному підході. Ясність та чіткість 

усного та письмового формулювання (викладу): завдань, доручень, оцінки, висновків, 

інструкцій, звітів. Здатність до синтезу, порівняння, зіставлення, систематизації, та адаптації 

даних стосовно процесу вирішення та підтвердження професійної кваліфікації осіб. Не 
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дивлячись на те,  що цю професію віднесено до високого за вимогами до кваліфікації 2 

Розділу КП, її , окрім магістрів, можуть обіймати досвідчені за відповідними професіями 

працівники (профільний стаж роботи більше 10 років) з освітньо-кваліфікаційними 

кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста, освітнім ступенем бакалавра. 

Положення про Національний реєстр кваліфікацій. Це положення передбачається 

затверджувати урядовим рішенням.  За структурою проєкт Положення складається із таких 

розділів: 

• Загальні положення. Засади ведення Реєстру; 

• Структура Реєстру. Відомості Реєстру; 

• Функції Реєстру; 

• Адміністрування Реєстру. Введення і актуалізація відомостей Реєстру. 

Таким чином, можна констатувати той факт, що найближчим часом в Україні стартує 

процес акредитації  кваліфікаційних центрів та формування їх мережі за видами професійної 

та трудової діяльності. Для юридичних та фізичних осіб-підприємців, заінтересованих у 

створенні кваліфікаційних центрів та здійснення у подальшому діяльності з оцінювання 

професійних кваліфікацій наведемо орієнтовний алгоритм дій: 

• створення галузевої чи професійної ради з розвитку професійних кваліфікацій за 

професійною/за видом економічної діяльності ознакою. Важливим є питання широкого 

залучення до цієї громадської інституції якомога більшого числа стейкголдерів, перш за все, 

профільних роботодавців, всеукраїнських/регіональних об’єднань роботодавців, 

професійних асоціацій тощо; 

• вивчення питання, потреби у розробленні профільних ПС. Подання заявки на їх 

розроблення у визначений термін та її реєстрація відповідно до Порядку розроблення 

професійних стандартів у Федерації роботодавців України чи ДУ «НДІ праці та зайнятості 

Мінсоцполітики та НАН України»; 

• проведення навчання відібраних фахівців розробленню ПС;  

• розроблення проєкту ПС та проходження процедури його затвердження та 

запровадження на практиці; проведення навчання підібраних фахівців розробленню ПС;  

• проведення навчання відібраних фахівців оцінюванню професійних кваліфікацій; 

• проходження процедури акредитації НАК щодо отримання права на оцінювання 

певної групи професійних кваліфікацій відповідно до Положення про акредитацію 

кваліфікаційних центрів. 

 

 

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИБОРУ SIEM-СИСТЕМ 

 
Мирутенко Л.В., БабенкоТ.В., Гольшевський А.Д. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що кількість подій в інформаційних 

системах організацій неможливо обробляти вручну, а отже існує необхідність впровадження 

системи для аналізу лог-файлів та сповіщень про виявлену підозрілу активність чи інциденти 

порушення інформаційної безпеки. Такою системою є SIEM, але наразі постає питання 

вибору продукту серед запропонованих ринком, вирішити яке можливо завдяки оцінці 

критеріїв вибору. 

SIEM (Security Information and Event Management) - це набір технологій, об'єднаних 

для забезпечення цілісного уявлення про технічну інфраструктуру або просто система збору 

та кореляції подій. SIEM-системи в якості самостійного (standalone) рішення не призначені і 

не здатні запобігати інцидентам порушення інформаційної безпеки. Перед системою SIEM 

ставляться такі завдання:  

– консолідація та зберігання журналів подій від різних джерел; 

– надання інструментів для аналізу подій і розбору інцидентів; 

– кореляція і обробка подій за правилами; 
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– автоматичне сповіщення і інцидент-менеджмент. 

SIEM-системи можуть використовувати такі джерела інформації: 

– Access Control, Authentication. Застосовуються для моніторингу контролю доступу 

до інформаційних систем і використання привілеїв. 

– DLP-системи. Відомості про спроби інсайдерських витоків, порушення прав 

доступу. 

– IDS / IPS-системи. Несуть дані про мережеві атаки, зміни конфігурації і доступу до 

пристроїв. 

– Антивірусні програми. Генерують події про працездатність ПО, бази даних, зміни 

конфігурацій і політик, шкідливий код. 

– Журнали подій серверів і робочих станцій. Застосовуються для контролю доступу, 

забезпечення безперервності, дотримання політик інформаційної безпеки. 

– Міжмережеві екрани. Відомості про атаки, шкідливі програми та інше. 

– Мережеве активне обладнання. Використовується для контролю доступу, обліку 

мережевого трафіку. 

– Сканери вразливостей. Дані про інвентаризацію активів, сервісів, програмного 

забезпечення, вразливостей, поставка інвентаризаційних даних і топологічної 

структури. 

– Системи інвентаризації та asset-management. Поставляють дані для контролю 

активів в інфраструктурі і виявлення нових. 

– Системи веб-фільтрації. Надають дані про відвідування співробітниками 

підозрілих або заборонених веб-сайтів. 

Обробка логів. Після того вибору джерел і налагодження збору інформації (в рамках 

деяких SIEM-систем це досить складне завдання, так як потрібні агенти, колектори, сховища, 

сервери для обробки і все це необхідно налаштовувати) потрібно мати інструмент, який 

зможе продуктивно аналізувати системні журнали, а саме розбирати події за типом (поле, 

значення), здійснювати пошуки щодо подій та інше.  

Тобто SIEM-система розбирає (парсить) логи і збирає з них загальну картину того, що 

відбувається, так як просто сховище сирих логів - це малофункціонального. Так, це може 

допомогти нам знайти інформацію про минулі інциденти, але SIEM дозволяє робити 

набагато більше, а саме зіставляти події з різних систем один з одним і на основі цього 

своєчасно знаходити загрози і реагувати на них. 

Правила та кореляції. Щоб SIEM-система змогла знаходити загрози і запобігати їм, 

потрібно пояснити їй, що є загрозою і як на неї реагувати, тобто сформувати певний набір 

правил і алгоритмів, за якими вона буде працювати. Формування набору таких правил є 

найбільш складним завданням при налаштуванні SIEM-системи, так як для кожної окремої 

компанії вирішується своя персональна задача.  

Тому їх виділяють в окремий проект, в якому на основі вимог стандартів, політик 

безпеки, кращих практик і конкретних завдань замовника і буде розроблена логіка роботи 

SIEM-системи. 

Основними споживачами SIEM- систем є: 

1. Банківська сфера, тому що містить інформацією, витік якої спричиняє критичні 

інциденти, а також є необхідність регулярно проводити аудити відповідності. 

2. Великі підприємства (або географічно розподілені підприємства), які щодня 

генерують безліч подій, що фізично неможливо відстежити. 

3. Підприємства, які вже мали негативний досвід із інцидентами інформаційної 

безпеки. 

Розглянемо вісім головних характеристик SIEM – системи (рис. 1). 

1. Log Collection (журнал логів) Універсальний централізований метод збору логів з 

усіх джерел (системи, програми, сервери, бази даних, роутери та ін.); основна 

характеристика – EPS (events per second) кількість подій в секунду, якщо 

визначена невірно, то система починає пропускати події до того, як вони 

потрапляють в базу. 
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Рис. 1. Основні характеристики SIEM – систем 

 

2. Log Forensics (журнал розслідувань) 

SIEM повинна дозволяти користувачам відслідковувати зловмисника або активність 

події, використовуючи можливість пошуку в журналі, яка повинна бути дуже інтуїтивно 

зрозумілою та зручною для користувачів, дозволяючи адміністраторам швидко шукати в 

журналах необроблених даних. 

3. IT Compliance (відповідність ІТ-стандартам) 

Відповідність ІТ - це основа кожного SIEM-рішення; переконайтесь у тому, що SIEM 

має стандартні звіти про відповідність нормативним вимогам, таким як PCI DSS, FISMA, 

GLBA, SOX, HIPAA тощо. Потрібно також мати можливість налаштовувати та створювати 

нові звіти, щоб відповідати майбутнім регуляторним актам. 

4. Event Correlation (кореляція подій) 

Кореляція подій у реальному часі - це проактивна боротьба із загрозами. Кореляція 

підвищує безпеку мережі, обробляючи мільйони подій одночасно для виявлення аномальних 

подій у мережі.  

5. User Activity Monitoring (моніторинг активності користувачів) 

SIEM повинна здійснювати моніторинг активності користувачів. Також повинна бути 

функція привілейованого моніторингу та аудиту користувачів (PUMA) для звітування. 

6. Log Retention (збереження логів) 

SIEM повинна автоматично зберігати всі дані журналу з систем, пристроїв та додатків 

до централізованого сховища. Переконайтесь, що в системі є функція захисту від 

несанкціонованого доступу, яка шифрує та маркує дані для розслідувань та звітувань. 

Простота пошуку та аналізу даних, що зберігаються в архівах. 

7. File Integrity Monitoring (моніторинг цілісності файлів) 

Моніторинг цілісності файлів допомагає фахівцям із безпеки в моніторингу важливих 

для бізнесу файлів та папок.  

8. Dashboards (інформаційна панель) 

Інформаційна панель виступає основою інтерфейсу SIEM та допомагає ІТ-

адміністраторам вчасно вживати заходів та приймати рішення під час аномалій дані про 

безпеку повинні бути представлені дуже інтуїтивно та зручно. Інформаційна панель повинна 

бути повністю налаштовуваною, щоб адміністратори могли вивести інформацію про безпеку, 

яку вони бажають бачити. 

Таким чином можна зробити висновок, що SIEM - система може надати величезні 

переваги безпеці компанії, захищаючи мережу за допомогою аналізу журналів у реальному 

часі. Рішення SIEM є дорогими, складними та важкими у застосуванні. Правильне рішення 

SIEM - це таке, яке задовольняє всі потреби в ІТ-безпеці одним інструментом та є 

економічно найбільш вигідним. Для її експлуатації необхідно мати як мінімум одного 

кваліфікованого співробітника, який буде забезпечувати контроль безперервності збору 
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подій, управляти правилами кореляції, коригувати та оновлювати їх з появою нових загроз і 

відповідно до змін в інфраструктурі. Однак при успішному впровадженні отримуємо: 

- кореляцію і оцінку впливу IТ- і ІБ-подій і процесів на бізнес;  

- SOC з аналізом ситуації в інфраструктурі в режимі реального часу;  

- автоматизацію процесів виявлення загроз і аномалій;  

- автоматизацію процесів реєстрації та контролю інцидентів;  

- аудит політик і стандартів відповідності, контроль і звітність;  

- задокументоване коректне реагування на виникаючі загрози ІБ і ІТ в режимі   

  реального часу з пріоритетами в залежності від впливу загроз на бізнес-процеси;  

- можливість розслідування інцидентів та аномалій, в тому числі тих, що відбулися  

  давно та доказову базу для судових розглядів. 
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        В теперішній час в умовах глобалізації інформаційного середовища, входження 

України до глобального цифрового простору та потужної інформаційної експансії з боку 

інших держав,  особливої гостроти набувають задачі, пов’язані із забезпеченням  

інформаційної безпеки ресурсів комп'ютерних систем. Серед найбільш актуальних задач, які 

є пріоритетними напрямками досліджень, можна виокремити задачу розпізнавання 

поліморфних комп'ютерних вірусів.   

         Одним із важливих етапів розпізнавання поліморфних комп'ютерних вірусів є вибір 

коректної форми внутрішнього представлення, що дозволить ефективно розпізнавати 

поліморфні віруси (з заданими обмеженнями по точності розпізнавання, наявним ресурсам, 

та часом на побудову системи розпізнавання). До таких форм належить граф залежностей 

значень і станів. 

         Граф залежностей значень і станів (ГЗЗС) у рамках теорії графів [1, 2] може бути 

визначено як напрямлений дводольний граф G(T,E,l,S,S0,S8), що складається з наступ-них 

функціональних елементів (рис. 1): 
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• Переходи (Transitions), T  — вузли, що відповідають операціям; 

• Місця (Places), S — вузли, що відповідають результатам операцій; 

• Ребра (Edges), E — ребра залежності від результатів операцій; 

• Функція розмітки (Labelingfunction), l  відповідає кожній операції переходу; 

• Аргументи (Arguments) S0  вказують на місця, які містять аргументи функцій на   

  вході; 

• Результати (Results) S8 вказують на місця, які містять результати виконання  

  функцій. 

          Кожне місце та кожне ребро графу типізується за значенням або станом. Тип ребра 

визначається кінцевими точками: ребром стану є ребро, кінцевою точкою якого є місце 

стану, ребром значення є ребро, кінцевою точкою якого є місце значення. Переходи 

представляють операції ГЗЗС, що здійснюються за допомогою функції розмітки, через 

пов'язаний з ними оператор. Вхід  переходу є місцем, пов’язаним з ним ребром. Можна 

сказати, що перехід є споживачем (consumer) місця. 

 
Рис. 1. Внутрішня структура ГЗЗС, що базується на ребрах, переходах та місцях 

Вузли, що використовуються у ГЗЗС, можна поділити на три типи:  

1. Вузли обчислення; 

2. Гамма-вузли; 

3. Комплексні вузли. 

 Вузли обчислення моделюють прості низькорівневі операції. Вони, свою чергу,  

можуть бути поділені на наступні види:  

• Вузли значень, що містять вхідні та вихідні значення без застосування додаткових дій;  

• Вузли констант, що подібні до вузлів значень, але не мають входів; 

 Використовуючи ГЗЗС безпечність програмного забезпечення можливо оцінити за 

рахунок порівняння графа залежностей значень та станів піддослідної програми з 

відповідними графами безпечних програм та 

Вузли, що використовуються у ГЗЗС, можна поділити на три типи:  

1. Вузли обчислення; 

2. Гамма-вузли; 

3. Комплексні вузли. 

 Вузли обчислення моделюють прості низькорівневі операції. Вони, свою чергу,  

можуть бути поділені на наступні види:  

• Вузли значень, що містять вхідні та вихідні значення без застосування додаткових 

дій;  

• Вузли констант, що подібні до вузлів значень, але не мають входів; 

 Використовуючи ГЗЗС безпечність програмного забезпечення можливо оцінити за 

рахунок порівняння графа залежностей значень та станів піддослідної програми з 

відповідними графами безпечних програм та графами поліморфних комп’ютерних вірусів: 
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, , де     – граф піддослідного програмного 

забезпечення,    – множина графів безпечних програм,      – множина графів 

комп’ютерних вірусів, x – піддослідне програмне забезпечення,   – множина безпечних 

програм,    – множина комп’ютерних вірусів. 
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Адміністрація Держспецзв’язку 

 

Світові тенденції до посилення загроз інформаційної та кібербезпеки, підвищення 

рівня вразливості інформаційно-комунікаційних систем, промислових систем (SCADA-

систем) тощо обумовлюють необхідність розробки нових стандартів та нормативних 

документів з безпеки інформації, що впроваджують нові технології та передовий практичний 

досвід із захисту інформації. 

За окремим напрямками нормативного забезпечення сфері захисту інформації 

ефективність та значущість національних нормативних документів знижується, оскільки 

вони не в повній мірі відображають результати науково-технічного прогресу. До того ж 

рівень їх гармонізації з міжнародними стандартами є недостатнім. Темпи оновлення та 

актуалізації нормативних документів із захисту інформації та кібербезпеки за останні роки 

знизились.  

На сучасному етапі модернізація системи нормативного забезпечення захисту 

інформації та кібербезпеки, спрямованої на забезпечення впровадження сучасних підходів на 

організаційному рівні та рівні інформаційно-комунікаційних систем (далі - ІКС), підвищення 

рівня захищеності національних інформаційних активів має здійснюватися  на основі 

комплексного вибору пріоритетів розвитку нормативної бази у відповідності до стратегічних 

цілей, завдань та напрямків розвитку нормативного забезпечення в сфері безпеки інформації 

та кібербезпеки. 

Головними цілями модернізації нормативної базі з питань безпеки інформації в ІКС 

повинні бути: запровадження системного підходу до забезпечення безпеки шляхом розробки 

та впровадження нормативних документів, які забезпечують імплементацію вимог 

законодавства ЄС, міжнародних стандартів та найкращих світових практик в галузі безпеки 

інформаційних технологій, передовий практичний досвід інших країн в галузі безпеки 

інформації, трансформацію вимог нормативних документів системи технічного захисту 

інформації та впровадження нових моделей та вимог з безпеки у практичну діяльність із 

захисту інформації державних органів, установ, організацій, підприємств та розробників 

систем та засобів захисту інформації. 

На сьогодні в Україні функціонує законодавчо закріплена нормативно-правова база, 

яка в повному обсязі забезпечує вирішення питання захисту інформації у вітчизняних 
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інформаційних системах, від створення до підтвердження відповідності. При цьому 

нормативна база безпосередньо не застосовує сучасного ризик орієнтованого підходу до 

захисту інформації (хоча і надає таку можливість) та є нединамічною відносно оперативного 

реагування на появу нових загроз. 

Паралельно в державі здійснюється гармонізація міжнародних стандартів у сфері 

інформаційної безпеки. Модель забезпечення безпеки на основі цих стандартів є вільною від 

основних недоліків існуючої системи і включає ряд гармонізованих на сьогодні стандартів, 

основні з яких  ДСТУ ISO/IEC 27001 [1] та ДСТУ ISO/IEC 15408 [2] (та його інші частини). 

Модель не забезпечує підтвердження відповідності в Україні в інформаційних системах 

безпосередньо. Підтвердження може здійснюється відповідно до  ISO/IEC 27001, який є 

стандартом з менеджменту та потребує інтерпретації на конкретному об’єкті.   

NIST США впроваджує як методологічну основу забезпечення інформаційної та 

кібербезпеки концепцію Risk Management Framework (RMF – рамкова модель управління 

ризиками). Концепція RMF містить структурований, гнучкий підхід до управління ризиками, 

пов’язаний із впровадженням інформаційних систем у бізнес-процеси організації. Концепція 

RMF викладена у NIST SP 800-37 (Rev 2) [3]. 

Основними превагами моделі захисту на основі стандартів NISТ (США) є 

максимальна повнота заходів безпеки порівняно з європейською і міжнародною (середня 

повнота заходів) та вітчизняною (порівняно низький рівень), а також можливість 

інтегрування вимог європейських та міжнародних стандартів під час проектування систем 

захисту інформації. Тому адаптація цієї моделі є перспективним напрямком розвитку 

нормативної бази, в першу чергу, нижнього (не законодавчого) рівня у сфері захисту 

інформації в ІКС для України. 

Отже, першочергові заходи з модернізації нормативної бази України з питань 

забезпечення безпеки інформації в ІКС реалізовуються шляхом виконання завдань з 

розробки: 

- Закону України «Про безпеку інформації та інформаційно-комунікаційних систем» 

на заміну Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах» (розміщений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті 

Держспецзв’язку), а також розробки (удосконалення) відповідних підзаконних нормативно-

правових актів, в рамках адаптації до вимог ЄС та міжнародних стандартів; 

- підтримуючих нормативних документів нижнього рівня: системоутворюючого 

нормативного документа, який встановлює порядок впровадження концепції управління 

ризиками в державних органах, на підприємствах, в організаціях, в інформаційно-

комунікаційних системах яких обробляється інформація, вимога щодо захисту якої 

визначена в законі, а також базових нормативних документів, що описуватимуть визначені 

цим порядком процеси. Розробка здійснюватиметься на основі підходів ІSO 27k та NIST. 

Системоутворюючий нормативний документ, розроблений в рамках науково-

дослідних робіт на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку, містить порядок дій з 

впровадження ефективних, результативних та економічно вигідних процесів управління 

ризиками для забезпечення безпеки критичних активів і систем, зокрема, процесів: 

- підготовки організації до впровадження процесу управління ризиками безпеки на 

рівнях організації, бізнес-процесів, ІКС; 

- категоріювання інформаційної системи та інформації, яка обробляється, зберігається 

та передається в ІКС; 

- вибору і налаштування початкового набору заходів для ІКС з метою зменшення 

ризиків до припустимого рівня на основі оцінки ризиків; 

- реалізації заходів безпеки та опису того, як виконуються заходи безпеки в ІКС та у її 

робочому середовищі; 

- оцінювання заходів безпеки, з метою визначення їх ефективності, тобто, чи 

задовольняють вони вимогам безпеки; 
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- акредитації ІКС або застосовуваних заходів безпеки на основі визначення того, що 

ризик для операцій і активів організацій, фізичних осіб, інших організацій і держави є 

припустимим; 

- моніторингу ІКС та пов’язаних з цим заходів, включаючи оцінку ефективності 

заходів безпеки, документування змін у системі та робочому середовищі, проведення оцінки 

ризиків та аналізу впливу втрат, а також звітування про стан безпеки ІКС. 
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Сьогодні в кожному офісі та на підприємстві ми стикаємося з системами контролю 

доступу, але частіш за все ми їх не аналізуємо. Найчастіше при інтегруванні систем СКД на 

підприємстві ми стикаємося з тим, що навіть не розуміємо, а хто користується доступом до 

приміщень, до яких приміщень і в який час. Для вирішення цього питання використовується 

аналітика СКД. Однак це найпростіші питання які можна задати, а як щодо ефективності 

праці? Як за допомогою системи СКД визначити рівень ефективності працівників? 

 Комплекси СКД можуть допомогти в пошуку відповіді на це питання: 

наскільки ефективно працівники виконують свої обов'язки, їх робочий час, та як він 

використовується. Завдяки системі авторизації працівників на підприємстві можливо 

організувати багаторівневий доступ та моніторинг персоналу. 

 Завдяки моніторингу СКД та її аналітиці підприємство має можливості чіткого 

уявлення ситуації на робочих місцях. 

 При аналізі аналітики приходу-виходу з робочого місця, переміщенням 

співробітника, відсутності на робочому місці, а також результатів роботи можливо зробити 

висновки стосовно ефективного виконання поставленої задачі працівниками. 

 Також одним з не менш важливим аспектом аналітики СКД є моніторинг 

доступу з ієрархією. Тобто, маючи можливість відстежувати зони доступу співробітників, 

власник може контролювати, наприклад доступ до важливих ресурсів компанії, до яких має 

бути обмежений доступ. 

 На сьогодні існує безліч можливостей реалізації даного рішення. Апаратно-

програмні комплекси дозволяють вирішувати задачі з доступом навіть віддалено без 

необхідності знаходитися безпосередньо на місці передачі доступу. Одним з таких рішень є 

доступ по ПІН-коду з інтервалом його дійсності, або біометричні засоби ідентифікації 

людини. Крім того можливо організувати не тільки контроль та моніторинг у приміщенні, а 

й на території підприємства засобами безконтактної авторизації. Наприклад RFID чіпи. 

Таким чином можливо зробити висновок, що СКД дозволяє не тільки робити так звані 

―ключи від дверей‖, а й дає змогу побачити реальну картину ефективності роботи. 

 В комплексі апаратно-програмних рішень можливо реалізувати більш гнучкі та 

розумні системи. Наприклад систему зв’язку, яка за допомогою СКД зможе визначити 

місцезнаходження працівника, та переадресувати внутрішній дзвінок на конкретне 
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приміщення. В купі з системою відеоспостереження, можливо відстежувати переміщення, та 

відповідність особи та ідентифікатора, для запобігання передачі доступу третім особам. 

 Для рішення більш складних завдань можливе використання комбінованих 

систем. Наприклад: доступ до ПК за допомогою картки, проїзд на територію за карткою та 

ідентифікація авто, розпізнавання обличчя, тощо. 

  На сьогодні можливо реалізувати майже будь-яке рішення в обмеженні та 

контролі доступу не тільки до приміщень, а й на територію, крім того визначити 

ефективність персоналу, та слідкувати за переміщенням осіб. 

 

АНАЛІЗ ТА ЕТАПИ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є.  

Національний авіаційний університет 

 

Анотація: Проведено аналіз життєвого циклу комплексної системи захисту інформації 

на етапі ескізного проектування, а також виявлено ряд вимог до інформаційної системи. 

Розглянуто процес моделювання комплексної системи захисту інформації на етапі ескізного 

проектування. 

Особливість аналізу та моделювання інформаційних систем полягає в тому, що вони 

на начальних етапах життєвого циклу (при проведенні проектування) стають найбільш 

трудомісткими, при відносно невисокій складності наступних етапів. Більш того, невирішені 

етапи та помилки, які допускаються на етапах аналізу і моделювання, породжують на 

наступних етапах важкі і частіше невирішені проблеми і, в кінцевому рахунку, приводять до 

провалу усього проекту. 

Аналіз – це головна стадія під час начальних ітерацій фази моделювання, яка дозволяє 

створювати надійну і стійку архітектуру та полегшує глибоке уяснення вимог замовника.  

В кожному проекті цілі аналізу повинні бути досягнені. Але конкретний спосіб 

представлення і використання аналізу може бути різним для будь-яких проектів. 

Є 3 основних варіанти проведення аналізу: 

1. Проект використовує результати аналізу, щоб описати їх і в подальшому 

зберігати в життєвому циклі системи. Цей процес може бути безперервним – на кожній 

ітерації проекту можна добиватися будь-яких переваг. 

2. Проект використовує результати аналізу, але розглядає їх як проміжний засіб, 

можливо з центром в фазі моделювання. Пізніше в фазі розробки результати аналізу 

зберігатися не будуть, а буде використовуватися інтегрована частина фази моделювання, яка 

враховувала ті або інші результати аналізу. 

3. Проект зовсім не використовує результати аналізу. Замість цього результати 

аналізу замінюються визначенням вимог замовника. 

Перший випадок потребує більшої формальності в моделях варіантів використання. 

Це важливо, коли замовник спроможний зрозуміти результати аналізу. 

Другий випадок ускладнює моделювання, однак це може бути виправдано, коли 

наприклад, вимоги дуже прості або відомі, коли форма системи (включаючи архітектуру) 

проста для вибору або розробники мають правильне уявлення вимог замовника і спроможні 

швидко приступити до побудови системи, яка виконує ці вимоги. 

Тому на базі знань життєвого циклу інформаційної системи необхідно правильно 

проводити аналіз життєвого циклу КСЗІ.  

Список вимог до комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційної 

системи повинен включати (рис. 1): 

− сукупність умов, при яких пропонується експлуатувати майбутню систему 

захисту в інформаційній системі, яка проектується (організаційні, апаратні або апаратно-

технічні та програмні і криптографічні механізми захисту, внутрішні та зовнішні умови 

експлуатації тощо);  
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− опис функцій, які повинна виконувати система захисту; 

− обмеження в процесі розробки (директивні строки завершення окремих етапів, 

ресурси, які маються у замовника, організаційні процедури і заходи, які забезпечують захист 

інформації). 

 
 

Аналіз вимог першої фази розробки КСЗІ, на якій замовник уточнює свої вимоги, 

відповідає на запитання: ―Що і як повинна захищати система захисту інформаційної 

системи‖. Етап моделювання дає відповідь на запитання: ―Як (яким чином) система захисту 

буде задовольняти вимогам до неї‖. Задачею цього етапу є дослідження структури КСЗІ і 

логічних взаємозв’язків її елементів, причому не розглядаються питання, які пов’язані з 

реалізацією підсистем на конкретних елементах та платформах. Моделювання визначається 

як ітераційний процес отримання логічної моделі системи захисту сумісно з суворо 

сформульованими цілями, які ставляться перед КСЗІ, а також написання специфічної 

фізичної системи, яка задовольняє цім вимогам. Звичайно цій етап поділяється на два під 

етапи: 

♦ моделювання архітектури КСЗІ, яке включає до себе: розробку структури і інтерфейсів 

компонентів, узгодження функцій і технічних вимог відповідно до інформаційної системи, в 

якій буде працювати система захисту, відпрацювання відповідної документації; 

♦ детальний опис кожної підсистеми КСЗІ та розробка відповідних вимог до них під час 

ескізного проектування системи захисту. В результаті діяльності на етапах аналізу та 

моделювання повинен бути отриманий ескізний проект КСЗІ, якій має достатньо інформації 

для реалізації системи захисту в рамках бюджету виділених ресурсів та часу. 

Програмні та криптографічні механізми захисту повинні бути проаналізовані під час 

етапу кодування (програмування), який базується на результатах моделювання КСЗІ – при 

цьому реалізується система програмних та криптографічних заходів у вигляді компонентів: 

вихідних текстів програм, сценаріїв, двійкових файлів, модулів, які виконуються, тощо. 

Більш конкретною метою етапу кодування є: 

♦ планування необхідної на кожній ітерації ―збірки‖ програмних та криптографічних 

механізмів захисту КСЗІ; 

♦ розподіл програм шляхом відображення компонентів, які виконуються, у вигляді вузлів 

моделі програмних та криптографічних механізмів захисту. Ця діяльність базується на етапі 

аналізу КСЗІ, яка проектується; 

♦ реалізація класів і підсистем ескізного проектування програм, які визначені. Так класи 

проектування реалізуються у вигляді файлів компонентів, які мають вихідні тексти програм 

(рис. 2). В робочому процесі тестування перевіряються результати реалізації кожної з 

підсистем, включаючи попередні, проміжні і фінальні версії програм відповідних механізмів 

захисту КСЗІ.  

       Задачею тестування є: 
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♦ планування тестів, які необхідні на кожній ітерації, включаючи тести на цілісність і 

системні тести. Тести на цілісність необхідно проводити після відпрацювання кожної з 

підсистем, в той час як системні тести потребуються тільки в кінці ітерації 

 

 

♦ створення і реалізація тестів для відпрацювання тестових завдань, які визначають предмет 

тестування, процедури тестування, методи проведення тестування, і, по можливості, тестові 

компоненти, які виконуються для автоматизації тестування; 

♦ проведення тестування і системна обробка кожного тесту. Підсистеми, в яких виявилися 

дефекти, повинні пройти повторне тестування. Після цього може бути повернення до 

попереднього робочого процесу з метою виправлення помилок. 

В фазі експлуатації і супроводження особливу увагу приділяють на те, щоб ввести в 

працездатний стан КСЗІ для її робочого використання в інформаційній системі. 

Для визначення безпосередньо моделей життєвого циклу КСЗІ необхідно пам’ятати, 

що КСЗІ працює в інтересах та оболонці інформаційної системи. Тому розгляд моделей КСЗІ 

базується на моделях інформаційних систем. 
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АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

З ПОВНИМ ПЕРЕКРИТТЯМ ЗАГРОЗ 
 

Хохлачова Ю.Є., Ахмад Аясрах, Абдуллах Аль-Далваш 

Національний авіаційний університет 

 

Анотація: Проведено аналіз захищеності системи захисту інформації з повним 

перекриттям з урахуванням оцінки реальних витрат та виграшу від застосування заходів 

захисту. Визначено, що прийняття оптимальних рішень в умовах ризиків і невизначеності 

потребує великого об’єма обчислень. Тому такий недолік інформації збільшує множину 

варіантів розвитку вихідних ситуацій, і кожен з них повинен бути проаналізований, що стає 

можливим при застосуванні теорії ігор. 

Відомо, що до підсистеми захисту інформації інформаційної системи приділяється 

ряд вимог: функціональних, економічних, технічних та організаційних. Одною з головних 

вимог є економічна. Побудова комплексної системи захисту інформації проводиться з 

максимальною економічною ефективністю. В літературі оптимальні, по економічним 

показникам, системи розглядаються з двох різних позицій: при заданих ресурсах 

встановлюється максимальний рівень безпеки інформації або при заданому рівні безпеки 

визначаються мінімальні витрати на ресурси, які виділяються для забезпечення безпеки 

інформаційних технологій. 

При таких підходах в процесі розробки комплексної системи захисту інформації КСЗІ 

виникає задача визначення оптимального об’єма ресурсів для реалізації підсистеми і вибору 

оптимального рівня захисту інформації.  

В ряді підходів пропонується визначати вимоги до забезпечення безпеки інформації 

на основі експертних оцінок по сукупності таких факторів, як характер і об’єм 

інформаційного і програмного забезпечення, тривалості перебування інформації на об’єкті 

обробки інформації, структурі самого об’єкта тощо. 

В інших підходах оцінка об’єма ресурсів, які необхідно виділяти для систем захисту 

інформації, проводиться виходячи з того, що вартість засобів забезпечення безпеки повинна 

бути менше розміру можливої шкоди. 

В деяких підходах розглядається достатній рівень безпеки. Забезпечення такого рівня 

безпеки, коли вартість його подолання становить більше вартості інформації, яку необхідно 

отримати (ефект, який необхідно досягти), або коли за час отримання інформації вона 

настільки стане застарілою, що отримувати її стане неважливим. Тому в в цьому пункті 

тільки ставиться задача визначення оптимального рівня безпеки: важливо правильно вибрати 

той або інший достатній рівень захисту, при якому витрати, риск та розмір можливої шкоди 

були б неруйнівними (задача аналізу ризиків). 

Аналізу ризиків, під час розробки системи захисту інформації, для побудови стратегії 

захисту, приділяється велика увага. Аналіз ризиків використовується для вибору найбільш 

реальних загроз інформаційному і програмному забезпеченню КСЗІ та цілеспрямованим 

способам захисту інформаційного середовища. Однак, етап аналізу ризиків має на увазі 

тільки оцінку реальних витрат та виграшу від застосування заходів захисту, які повинні бути 

обов’язково. І на основі величини виграшу пропонується приймати рішення про вибір 

стратегії безпеки. Величина виграшу може мати як позитивне так і негативне значення. 

В першому випадку це означає, що використання КСЗІ принесе виграш, а в другому 

випадку це принесе додаткові витрати на забезпечення особистої безпеки. Очевидно, такі 

підходи не враховують економічну ефективність КСЗІ, під якою розуміється співвідношення 

можливих втрат до впровадження і після впровадження систем захисту інформації з 

врахуванням вартості самої КСЗІ. 

При існуванні відомої функціональної залежності критерію оптимізації від вхідних 

управляючих параметрів, задача оптимізації зводиться до знаходження таких параметрів, при 

яких цільова функція доходять до екстремуму. Коли на об’єкт впливають загрози, то 

залежність має не функціональну а регресивну залежність, яка утворює поверхню відклику. 
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Для знаходження екстремуму існує два принципово різних підходів: 

1. Коли мається можливість знайти n - факторну математичну модель в той частині 

простору дослідження, де розташований екстремум, то задача вирішується аналітичними або 

чисельними методами – формалізованим способом. 

2. Коли математичний опис не отримується, то виконується експериментальний 

пошук області екстремуму. 

Отже, прийняття оптимальних рішень в умовах ризиків і невизначеності потребує 

великого об’єма обчислень. Це обумовлено обмеженістю, по об’єму і номенклатурі, масивів 

статистичних даних, які характеризують роботу реальних систем захисту інформації у складі 

КСЗІ. Такий недолік інформації збільшує множину варіантів розвитку вихідних ситуацій, і 

кожен з них повинен бути проаналізований, що стає можливим при застосуванні теорії ігор 

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
Форос Г. В. 

Одеській державний університет внутрішніх справ 

 

Зараз уявити повсякденне життя кожної людини і розвиток господарської діяльності 

неможливо без мережі Інтернет. Не викликає сумнівів специфіка правового регулювання 

відносин, які виникають при використанні мережі Інтернет. Інтернет – це всесвітня 

інформаційна мережа загального доступу, яка логічно пов’язана глобальним адресним 

простором та базується на Інтернет–протоколі, визначеному міжнародними стандартами. 

Інтернет зазвичай характеризують як «комп’ютерну мережу», «інформаційну мережу», 

«телекомунікаційну мережу» і застосовують до неї такі терміни: «віртуальність», 

«віртуальний простір», «віртуальне середовище», «кіберпростір». Отже, Інтернет – це 

інформаційна система, тобто сукупність телекомунікаційних мереж і засобів для 

накопичення, оброблення, зберігання і передавання даних. 

Всі види відносин, які виникають в комп’ютерній мережі Інтернет, є формою 

суспільних відносин, зміст яких полягає в створенні, розповсюдженні і споживанні даних. 

Іншими словами, всі суспільні відносини які виникають і припиняються з допомогою 

Інтернет складають приватний і публічний зміст його віртуального простору і є 

інформаційними (електронно-інформаційні) відносинами, специфіка яких виявляється в їх 

особливому технологічному і юридичному забезпеченні. 

До основних суб'єктів інформаційних відносин у зв'язку з функціонуванням Інтернет 

слід віднести: власники і розпорядники Інтернет-ресурсів (джерел інформаційних ресурсів); 

інформаційні посередники (провайдери); користувачі (споживачі) інформації. 

Особливостями комп’ютерної мережі Інтернет як засобу розповсюдження 

інформаційних ресурсів є: широка аудиторія користувачів і можливості її необмеженого 

розширення; розповсюдження інформаційних ресурсів є трансграничним; висока швидкість і 

оперативність надання інформаційних ресурсів; практично необмежений вибір джерел і 

видів інформаційних ресурсів; відсутність попереднього контролю змісту інформаційних 

ресурсів (цензури); можливість обговорення виникаючих питань в режимі реального часу; 

комплекс одночасного представлення інформаційних ресурсів в різній формі (текст, графіка, 

звук, анімація та ін.). [1, с. 67] 

Аналіз наукової літератури, що присвячена даній проблематиці, дозволив дійти 

висновку, що політика регулювання інформаційних відносин, пов'язаних з використанням 

мережі Інтернет, повинна здійснюватися на основі поєднання державного (публічно-

правового) регулювання і суспільного саморегулювання (приватно-правового регулювання). 

На цей час регулювання суспільних відносин в мережі Інтернет здійснюється на базі 
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традиційного правового регулювання різних видів суспільних відносин, залежно від норм 

тієї або іншої галузі права, а саме цивільне, адміністративне, кримінальне і т.ін. 

У середині 2001 р. вперше в історії існування Інтернет Експертна комісія по злочинах 

у кіберпросторі Ради Європи (створена в 1996 р.), підготувала зведення законів, що 

визначають злочини в глобальній електронній мережі і сумісні дії держав по боротьбі з 

ними. Документ, що отримав назву «Конвенція по боротьбі із злочинністю в Інтернет», 

поступив на затвердження Комітету міністрів Ради Європи. Конвенція готувалася 4 роки, у її 

розробці брали участь не тільки уряди країн - членів ЦЄ, а й приватний бізнес, включаючи 

провайдерів і Інтернет-компанії. Злочини в Інтернет розподілені Конвенцією на чотири 

категорії: порушення конфіденційності; незаконне перехоплення даних; розповсюдження 

педофілії; порушення авторських прав.  

Перший крок на шляху до створення загального антитерористичного центру зробили і 

країни СНД. 1 червня 2001 р. на зустрічі в м. Мінську глав країн СНД обговорювалася угода 

про співпрацю в боротьбі із злочинами у сфері комп'ютерної інформації. До кримінальних 

діянь було віднесено: здійснення неправомірного доступу до комп'ютерної інформації, що 

охороняється законом, якщо це діяння спричинило знищення, блокування, модифікацію або 

копіювання даних, а також порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі, а також 

створення використання або розповсюдження "шкідливих програм". Щодо специфіки 

правового захисту інформації та інформаційних технологій в рамках мережі Інтернет, 

необхідно відзначити наступне. 

По-перше, комп’ютерна мережа Інтернет не може розглядатися як об'єкт 

правовідносин, будь-то цивільних або публічних. Правові відносини виникають тут не 

стільки з приводу самого Інтернет як комп'ютерної мережі, скільки з приводу саме тих 

об'єктів, які тим або іншим чином пов'язані з функціонуванням такої мережі.  

По-друге, об'єкти, безпосередньо пов'язані з комп’ютерною мережею Інтернет, є або 

добре відомі праву матеріальні об'єкти (наприклад, товари, запропоновані в електронному 

каталозі), або інформаційні об'єкти (що захищаються залежно від конкретного виду, правом 

інтелектуальної власності та іншими спеціальними нормами права). 

По-третє, регулювання мережевих об'єктів вимагає, як свідчить практика, 

комплексного підходу, що поєднує застосування традиційних інститутів права з 

виробленням нових інститутів і понять.  

Аналіз практики правового регулювання Інтернет-відносин в більшості розвинених 

країн, дозволив прийти висновку, що при до основних критичних чинників при регулюванні 

Інтернет-відносин слід віднести: 

- економічна ефективність: інтернет-регулювання повинне стимулювати 

конкуренцію і саморегулювання в тих випадках, коли це можливо; 

- точність вибору мети: інтернет-регулювання повинне носити чіткий, простій і 

повний характер, «попадати» точно в ціль; 

- ухвалення специфіки ринку інтернет-регулювання повинне брати до уваги такі 

властивості ринку, онлайна, як непостійність і еластичність. 

До методів втручання держави в процеси Інтернет-відносин відносять: 

- адміністративні методи (видача ліцензій, регулювання цін, встановлення 

певних стандартів якості); 

- правові методи (ухвалення законодавчих актів); 

- звичайна торгова практика (концепція добровільного самоконтролю, що 

направляється); 

- спонукаючі сумісні методи (промислова політика: Інтернет-регулювання 

повинне фокусувати на встановленні чесних і конкурентних правилах доступу для всіх 

суб'єктів Інтернет-відносин). [2, с. 55] 

Одною з головних думок, яка проходить через бачення сьогодення і майбутнього 

Інтернет, полягає у тому, що глобальну інформаційно-комунікаційну мережу в обсязі будь-

якого її сегменту контролювати за допомогою всеосяжного регулювання неможливо. Разом з 

тим, повинні створюватися і належним чином застосовуватися відповідні регулятивні 
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інструменти. Інакше з'являється ризик виникнення перешкод на шляху зростання вигод від 

його використання і порушень прав людини на доступ до інформації. Застосування 

висловлених пропозицій дозволить надалі ефективно вирішувати певні проблеми у сфері 

правового регулювання суспільних правовідносин в мережі Інтернет забезпечення безпеки 

комп'ютерної інформації, а саме: удосконалювати кримінальне законодавство про 

кіберзлочини; розробити обґрунтовану систему ознак визначення суспільної небезпеки 

комп'ютерних злочинів і принципи призначення покарань за їх вчинення; визначити правила 

відмежування комп'ютерних злочинів від злочинів, в яких комп'ютер виступає як предмет 

або засіб; системно накопичувати і аналізувати судову практику у справах про кіберзлочини. 
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