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Анотацiя
Зроблено аналiз сучасного розумiння поняття кiбербезпеки, проведено порiвняння з традицiйними поглядами на
безпеку iнформацiї. Проведено огляд кiберзагроз i засобiв їх реалiзацiї — шкiдливого програмного забезпечення.
Проаналiзовано заходи iз забезпечення кiбербезпеки.
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Вступ

Згiдно нормативних документiв системи технiчного захисту iнформацiї в Українi (НД ТЗI), безпека iнформацiї (information security) — це стан iнформацiї,
в якому забезпечується збереження визначених полiтикою безпеки властивостей iнформацiї. При цьому
полiтика безпеки визначена як сукупнiсть законiв,
правил, обмежень, рекомендацiй, iнструкцiй тощо,
якi регламентують порядок обробки iнформацiї i
спрямованi на захист iнформацiї вiд певних загроз
[3, 4]. До властивостей iнформацiї, якi визначаються полiтикою безпеки, вiдносять конфiденцiйнiсть,
цiлiснiсть i доступнiсть.
Поняття iнформацiйна безпека, яке широко застосовується в росiйськiй термiнологiї, в нормативних
документах України взагалi не вводилось, i традицiйно розглядалось як значно ширша сфера, що охоплює як питання захисту iнформацiї, так i питання
захисту вiд iнформацiї, наприклад:
∙ iнформацiйнi вiйни,
∙ захист вiд неправдивої iнформацiї,
∙ захист дiтей вiд iнформацiї iз ЗМI i Iнтернету.
Термiн iнформацiйна безпека був застосований
розробниками галузевих стандартiв ГСТУ СУIБ
1.0/ISO/IEC 27001:2010 i ГСТУ СУIБ 2.0/ISO/IEC
27002:2010, введених Нацiональним банком України
[5, 6]. Визначення цього термiну, наведене в обох документах: ≪Збереження конфiденцiйностi, цiлiсностi
та доступностi iнформацiї; крiм того, можуть враховуватися iншi властивостi, такi, як автентичнiсть,
вiдстежуванiсть, неспростовнiсть та надiйнiсть≫. Виходячи з чинних НД ТЗI, у цьому випадку слiд було
застосовувати термiн безпека iнформацiї.

Останнi кiлька рокiв у пресi регулярно висвiтлюються iнциденти комп’ютерної безпеки, а на рiвнi урядiв, парламентiв i мiждержавних органiзацiй обговорюються заходи для протидiї зростанню компютерної злочинностi i атакам на комп’ютернi системи
з боку iнших держав i терористичних органiзацiй.
При цьому широко застосовуть такi термiни як кiбератаки, кiбервiйни, кiбервiйська, кiбертероризм, i,
вiдповiдно, кiбербезпека. У цiй роботi спробуємо розiбратись з цими термiнами i визначити, що нового
вони фактично вносять в сферу захисту iнформацiї в комп’ютерних (iнформацiйно-комунiкацiйних)
системах. Також розглянемо загрози безпецi сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, засоби здiйснення атак, i заходи протидiї.

1. Поняття кiбернетичної безпеки
У цьому роздiлi спробуємо розiбратись з тим, що
вiдрiзняє кiбернетичну безпеку (або кiбербезпеку)
вiд бiльш усталених понять iнформацiйної безпеки.
Спочатку нагадаємо основнi термiни, як вони визначенi у нормативних документах.

1.1. Традицiйнi поняття iз захисту iнформацiї
Згiдно Закону України про захист iнформацiї в
iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах (IТС),
захист iнформацiї в системi — дiяльнiсть, спрямована на запобiгання несанкцiонованим дiям щодо
iнформацiї в системi (тобто, дiям, якi порушують
режим доступу до iнформацiї, встановлений у вiдповiдностi до законодавства), зокрема, технiчний
захист iнформацiї — вид захисту iнформацiї, спрямований на забезпечення за допомогою iнженернотехнiчних заходiв та/або програмних i технiчних
засобiв унеможливлення витоку, знищення та блокування iнформацiї, порушення цiлiсностi та режиму
доступу до iнформацiї [1]. Термiни, використанi у
Законi, вiдповiдають визначенню термiнiв у ДСТУ
3396.2-97 [2].
а mykola.graivoronskyi@gmail.com

1.2. Кiбербезпека
Поняття кiбернетичної безпеки, а точнiше — кiбербезпеки почали застосовувати порiвняно нещодавно (у окремих публiкацiях пiдкреслюють, що замiсть cyber security слiд застосовувати саме термiн
cybersecurity). Цей термiн стрiмко набув значної популярностi. Однак рiзнi автори (а також рiзнi органiзацiї, що мають повноваження тлумачення термiнiв i регулювання їх застосування) вкладають у
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цей термiн зовсiм рiзнi значення. Розглянемо кiлька характерних поглядiв на це поняття (для бiльш
детального ознайомлення з рiзноманiтними тлумаченнями для початку можна порекомендувати публiкацiї [7, 8]).
1.2.1. Кiбербезпека — еволюцiйний розвиток поняття безпеки iнформацiї
Перша точка зору полягає в тому, що кiбербезпека не несе в собi нiчого принципово нового.
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї (IКТ) поширюються, охоплюють все бiльше сфер життя i дiяльностi людей, стають все доступнiшими, а вимоги iз
захисту iнформацiї стають все жорсткiшими, але це
все — еволюцiйнi змiни. Революцiї трапилися ранiше — з появою персональних комп’ютерiв, Iнтернету,
а потiм — мобiльного зв’язку. Але про кiбербезпеку
заговорили згодом. Отже, на думку прихильникiв такої точки зору, кiбербезпека — це просто нове слово,
яке дозволяє обґрунтувати зростання вимог щодо
фiнансування заходiв з безпеки iнформацiї, а можливо i створення нових чиновницьких структур i
спецiальних служб.

Рис. 1. Областi традицiйної безпеки iнформацiї i
кiбербезпеки в термiнах кiбер-ризикiв [12]

наступального характеру застосування iнформацiйних технологiй для атаки на супротивника.≫
1.2.4. Визначення кiбербезпеки через керування кiберризиками
Четверта точка зору визначає кiбербезпеку через
керування кiбер-ризиками (cyber risk ). Кiбер-ризик —
це будь-який ризик фiнансових втрат, порушення
або шкоди репутацiї органiзацiї, викликаний деякими порушеннями функцiонування її iнформацiйнокомунiкацiйної системи [11]. Ризики, що пов’язанi
з реалiзацiєю певних загроз, обчислюють як добуток ймовiрностi реалiзацiї загрози протягом певного
перiоду часу та збиткiв, якi очiкують внаслiдок реалiзацiї цiєї загрози. На рис. 1 проiлюстровано точку
зору щодо сфер застосування кiбербезпекi i традицiйної безпеки у термiнах вiдповiдних кiбер-ризикiв
[12]. Тобто, кiбербезпека має справу з ризиками, що
пов’язанi з особливо великими збитками i порiвняно
невеликою ймовiрнiстю.
Слiд визнати, що у багатьох випадках загрози,
протидiя яким вiдноситься до заходiв кiбербезпеки
згiдно наведеним вище трактуванням цього поняття, призводять саме до ризикiв з високими втратами. Як приклади можна навести можливiсть атак
кiбер-терористiв на комп’ютернi системи керування
системами очищення питної води або на системи керування атомними електростанцiями. З iншого боку,
можна навести багато контр-прикладiв, коли подiя
вiдноситься до кiбер-загроз, але потенцiйний збиток
може бути незначним. Наприклад, перехоплення керування i викрадення безпiлотного розвiдувального
лiтального апарату хоча i є iнцидентом кiбербезпеки (наприклад, США розглядають таку подiю як
вiйськовий напад), найiмовiрнiше не несе значних
втрат. А з iншого боку збитки вiд традицiйної загрози несанкцiонованого доступу до iнформацiї про
перспективнi розробки вiйськової технiки можуть
бути значними.

1.2.2. Кiбербезпека — це захист кiбернетичних систем
Прихильники другої точки зору вважають, що
особливiстю кiбербезпеки є те, що вона стосується
кiбернетичних систем. До них належать системи,
якi включають цикл, у якому дiя системи викликає
змiну її середовища, яка через зворотний зв’язок
спричиняє змiни системи. Деякi з галузей, що охоплює кiбернетика, є дуже актуальними у сучасних
IКТ, як наприклад:
∙ штучний iнтелект,
∙ системи керування,
∙ системи пiдтримки прийняття рiшень,
∙ моделi соцiальних систем.
Важливим прикладом кiбернетичних систем, що вiдносяться до об’єктiв захисту у кiбербезпецi, є промисловi системи керування [9], якi часто називають
абревiатурами: у росiйських джерелах — ЦСУ (цифровые системы управления), а в англомовних (i
не тiльки) — SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition).
1.2.3. Кiбербезпека включає наступальнi дiї проти
супротивника

Третя, досить поширена точка зору була стандартизована авторитетним видавництвом Gartner для
класифiкацiї (рубрикацiї) публiкацiй. На замовлення
видавництва аналiтики Ендрю Уолс (Andrew Walls),
Ерл Перкiнс (Earl Perkins) i Юрген Вайс (Juergen
Weiss) пiдготували звiт [10], в якому зробили такий
висновок: ≪Застосування термiну “кiбербезпека” як 1.2.5. Рекомендацiї ITU-T — огляд кiбербезпеки
синонiму безпеки iнформацiї або безпеки IКТ вводить в оману споживачiв i професiоналiв з безпеки i
Нарештi, в якостi п’ятої точки зору розглянемо
приховує критичнi вiдмiнностi мiж цими дисциплi- визначення з Рекомендацiй ITU-T X.1205 “Огляд
нами. [...] Кiбербезпека вiдмiнна у включеннi нею кiбербезпеки” (“Overview of Cybersecurity” [13]). Згi-
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дно цього документа, кiбербезпека — це набiр засобiв, полiтик, концепцiй безпеки, заходiв безпеки,
методичних вказiвок, пiдходiв щодо управлiння ризиками, дiй, навчання, кращих практик, гарантiй i
технологiй, якi можуть бути застосованими для захисту кiберпростору а також активiв користувача
i органiзацiї. До активiв користувача i органiзацiї
належать
∙ з’єднанi обчислювальнi пристрої,
∙ персонал,
∙ iнфраструктура,
∙ прикладнi програми,
∙ сервiси,
∙ телекомунiкацiйнi системи,
∙ сукупнiсть iнформацiї, що передається та(або)
зберiгається в кiберпросторi.
Кiбербезпека прагне забезпечити досягнення i пiдтримання властивостей безпеки активiв користувача i органiзацiї проти вiдповiдних ризикiв безпеки
в кiберпросторi. Загальнi цiлi безпеки охоплюють
доступнiсть, цiлiснiсть, яка може включати автентичнiсть i неможливiсть вiдмовлення вiд причетностi, i конфiденцiйнiсть.
Легко побачити, що точка зору, яку ми назвали
п’ятою, i яка сформульована ITU-T — однiєю з найавторитетнiших органiзацiй, яка є джерелом мiжнародних стандартiв у сферi телекомунiкацiй, зокрема й безпеки телекомунiкацiй, практично нiчим не
вiдрiзняється вiд “точки зору номер один”, оскiльки фактично повторює усi традицiйнi уявлення про
безпеку iнформацiї й IКТ. Єдиною помiтною вiдмiннiстю є постiйне згадування кiберпростору. Можна було б припустити, що саме з кiберпростором
пов’язана новизна поняття кiбербезпеки. На жаль,
це жодним чином не внесе ясностi. Адже термiн
“кiберпростiр”, який спочатку з’явився у науковiй
фантастицi, а тепер застосовується також i у рiзних
державних i мiжнародних нормативних документах,
має безлiч суттєво вiдмiнних трактувань, визначень
i тлумачень. Деякi фахiвцi нараховують до 28 рiзних
визначень термiну “кiберпростiр” [14, стор. 4].
Таким чином, фактично на сьогоднi немає єдиної
точки зору щодо застосування термiнiв “кiбербезпека” i “кiберпростiр”. Виходячи з цього, у цiй доповiдi
ми будемо розглядати сучаснi аспекти забезпечення
безпеки iнформацiї, якi можуть, але не зобовїязанi
включати проактивний (наступальний) захист, у сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних системах, якi
безумовно включають, але не обмежуються кiбернетичними системами.

впровадження їх у повсякденне життя. Назвемо деякi з них.

Таргетованi атаки В залежностi вiд цiлей, можна
видiлити двi протилежнi тактики атак на комп’ютернi системи.
Перший варiант — застосувати для атаки програмне забезпечення (вiрус, троянський кiнь, черв’як),
маючи на метi компрометацiю якомога бiльшої кiлькостi систем. Програмне забезпечення, створюване
для таких атак, повинно стрiмко поширюватись, а
компрометацiя кожного конкретного комп’ютера значення не має, тут важливою є кiлькiсть. В результатi
створюють так званий ботнет — мережу скомпрометованих комп’ютерiв для використання у своїх цiлях.
В подальшому ботнети застосовують для органiзацiї розподiлених атак на вiдмову в обслуговуваннi
(DDOS) або для iншої злочинної дiяльностi в Iнтернетi. Така тактика характерна саме для злочинцiв.
Зазначимо, що через стрiмке поширення програмне
забезпечення, що було використано для такої атаки
швидко потрапляє в поле зору розробникiв антивiрусiв i додається до баз сигнатур. Це не заважає
подiбним атакам бути дуже небезпечними i наносити
значнi збитки, але скорочує життєвий цикл такої
атаки.
Другий варiант — проводити атаку прицiльно
(звiдки й назва ≪таргетованi≫, тобто нацiленi ), для
компрометацiї комп’ютерiв конкретної установи або
навiть конкретних користувачiв (як правило, посадових осiб високого рангу або їхнiх помiчникiв, науковцiв, взагалi людей, якi мають справу з особливо
цiнною iнформацiєю). У такому випадку якщо спроба атаки була неуспiшною, готують нову спробу —
i так до тих пiр, поки компрометацiя не вдасться.
Через це такi атаки спочатку назвали Advanced Persistent Threats (APTs), пiдкреслюючи, що для атаки
застосовують передовi технологiї, а загроза атаки
буде постiйною.
Для таких атак так само застосовують шкiдливе
програмне забезпечення, але у цьому випадку воно не повинно безконтрольно розповсюджуватися.
Навпаки, воно повинно непомiтно функцiонувати
на скомпрометованих комп’ютерах тривалий час, не
потрапляючи у поле зору антивiрусних компанiй.
При цьому заради успiху атаки на розробку таких
програм видiляють значнi кошти, що дозволяє застосовувати викраденi чиннi сертифiкати, експлойти
вразливостей нульового дня тощо. Програми конструюють для конкретної атаки, ретельно тестуючи
їх на те, що вони не виявляються антивiрусами.
2. Кiберзброя — шкiдливе програмне забезКрiм суто програмних засобiв для таргетованої
атаки
може здiйснюватись впровадження в атаковапечення
ну органiзацiю шпигунiв i iнформаторiв (що нiяк не
є новою тактикою), а також атаки на “третi сторони”,
2.1. Кiберзагрози
що надають сервiси тим, кого атакують.
Коли ведуть мову про кiбербезпеку, традицiйно намагаються пiдкреслити новi, специфiчнi загрози, що характернi для сучасного стану розвиКiбертероризм Явище тероризму не нове, але
тку iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй i рiвня протягом кiлькох останнiх десятилiть воно поши-
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≪Хактивiзм≫
≪Хакери-активiсти≫ — явище, яке
набуло поширення кiлька рокiв тому. Деякi хакерськi
угруповання ставлять за мету видобування конфiденцiйної (iнодi таємної) iнформацiї i розкриття її
шляхом розмiщення в Iнтернетi у вiльному доступi.
Як правило, мова йде про викриття таємних операцiй, змов, корупцiї та iнших дiй на рiвнi урядiв
чи окремих полiтичних сил, якi суперечать закону,
принципам демократiї й iншим загальнолюдським
цiнностям. Звичайно, не все i не завжди так просто,
i у багатьох випадках такi дiї наносять шкоду не
лише вузьким колам зацiкавлених осiб, а й країнам
у цiлому. Таку дiяльнiсть також можна вiднести до
≪кiбервiйни≫, оскiльки розкриття iнформацiї, що
наносить шкоду однiй сторонi, автоматично дає перевагу iншiй сторонi.

рилося i протидiя йому не дуже ефективна. IКТ
надають терористам кiлька iнструментiв.
∙ Застосування комп’ютерних мереж для керування, координацiї дiй i пiдготовки терактiв.
∙ Можливiсть терористам напряму звертатись до
широкого кола людей, використовуючи сервiси
сучасного Iнтернету. Така можливiсть дуже важлива для терористiв, i сам факт її наявностi
певною мiрою стимулює їх дiяльнiсть.
∙ Те, що власне i називають кiбертерроризмом —
можливiсть впливу через комп’ютерну мережу
(зокрема, Iнтернет) на системи керування транспортом, промисловими об’єктами, будинками та
будь-якими технологiчними процесами.
Потенцiйно будь-який технологiчний процес, яким
керує цифрова система керування (або SCADA), може стати об’єктом атаки кiбертерористiв. Фахiвцi,
якi проводять аудит таких систем керування, пiдтверджують, що з їх безпекою iснують величезнi
проблеми. На сьогоднi значна частина систем керування або пiдключена до Iнтернету напряму, або має
прихованi зв’язки з Iнтернетом, про якi не завжди
знають навiть тi, хто цi системи експлуатує. Але
вiдключення системи вiд Iнтернету теж не гарантує
повної безпеки, як це було продемонстровано черв’яком Stuxnet — вiн успiшно i непомiтно проникав у
мережу з заражених пристроїв flash-пам’ятi.

Банкiвськi системи Манiпуляцiї з банкiвськими
системами стали вiдомi задовго до появи Iнтернету i
розмов про кiбербезпеку. Чим ширше у банкiвськiй
сферi застосовуються iнформацiйно-комунiкацiйнi
технологiї, тим бiльше можливостей для махiнацiй у
цiй сферi. Дуже поширеними є фiшинг (отримання
шахрайським шляхом атрибутiв користувача для доступу до його рахункiв), викрадення i використання
атрибутiв платiжних карток, а також застосування
дуже складного i досконалого шкiдливого програмного забезпечення для втручання в роботу систем
клiєнт-банк. У багатьох випадках програмне забезпечення онлайн-банкiнгу є недосконалим i вразливим,
хоча банки не схильнi це визнавати.
Саме втрати у банкiвськiй сферi вносять найбiльший внесок у втрати вiд кiберзлочинiв (за деякими
даними - бiльше 100 мiльярдiв доларiв на рiк).

Iнтернет речей Крiм систем SCADA в Iнтернетi
взагалi багато об’єктiв, керування якими або просто доступ до яких може бути вкрай неприємним
для людей. Такi об’єкти складають те, що прийнято
називати ≪Iнтернет речей≫ (the Internet of things).
Це камери спостереження, давачi систем охорони,
свiтлофори, медичнi пристрої. Вся iдея систем ≪розумних будинкiв≫ побудована на таких пристроях.
А загальна кiлькiсть таких пристроїв в Iнтернетi
вже, за деякими оцiнками, у 6 разiв перевищує кiлькiсть людей-користувачiв. I якщо несанкцiонований
доступ або несанкцiоноване використання таких пристроїв i не буде мати характер кiбертероризму, все
одно це є значною загрозою.

≪Електронний уряд≫
Це — iнформацiйнокомунiкацiйна
система,
або
об’єднання
iнформацiйно-комунiкацiйних систем, що автоматизує iнформацiйну взаємодiю органiв державної
влади та органiв мiсцевого самоврядування з
громадянами та суб’єктами господарювання з
метою пiдвищення ефективностi надання державних
послуг. Електронний уряд вважають важливим
чинником боротьби iз корупцiєю i поширення
принципiв демократiї в країнах, що розвиваються.
Атаки на електронний уряд можуть зашкодити функцiонуванню такої системи, а у країнах з низьким
рiвнем впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй — пiдiрвати довiру до демократичних
перетворень i технiчного прогресу.

Кiбервiйни Щойно згаданий Stuxnet — це якраз
i є прообраз кiберзброї для ведення кiбервiйни. Його
цiллю були центрiфуги для збагачення урану. Але
цiлi можуть бути й iншими, зокрема вiйськовими.
Вiйськова технiка зараз теж знаходиться пiд керуванням комп’ютерних систем, а отже може бути
атакована аналогiчним чином. Можливi сценарiї —
здiйснення диверсiй або вiдключення систем (наприклад, комплексiв протиповiтряної чи протиракетної
оборони). Малоймовiрно, але не повнiстю виключено
й одержання керування над окремими системами
супротивника. Якщо додати до цього проведення
розвiдувальних операцiй у мережi, то стає зрозумiлим, що помiтна частина вiйськових операцiй може
бути перенесена у кiберпростiр.

Соцiальнi мережi Соцiальнi мережi є специфiчною цiллю для кiбератак. Через соцiальнi мережi
можна здiйснювати вплив на свiдомiсть людей, формувати суспiльну думку, поширювати iнформацiю (i
дезiнформацiю) i органiзовувати масовi заходи. Люди схильнi довiряти iнформацiї з соцiальних мереж
значно бiльше, нiж iнформацiї, яку поширюють ЗМI.
Iснують вже апробованi методики впливу. Таким чи-
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∙ Скриптовi вiруси (вiруси у сценарiях)
Термiн ≪комп’ютерний вiрус≫ часто застосовують
узагальнено, маючи на увазi будь-яке шкiдливе програмне забезпечення. Саме у такому сенсi говорять
про захист вiд комп’ютерних вiрусiв i антивiруси.
Слiд визнати, що зараз класичнi комп’ютернi вiруси
є менш популярними, поступившись мiсцем iншим
рiзновидам шкiдливого програмного забезпечення.

ном, соцiальнi мережi – це одна з основних територiй
iнформацiйних вiйн.
Апаратнi закладки у мiкросхемах i прошивках
комп’ютерного i мережного обладнання Як специфiчну кiберзагрозу можна назвати можливiсть наявностi апаратних закладок у мiкросхемах i прошивках.
Слiд пам’ятати, що бiльшiсть важливих мiкросхем
(процесори, чiпсети) проектуються в США, а виготовляються в Китаї або на Тайванi. Зрозумiло,
що саме названi держави можуть мати можливiсть
впроваджувати апаратнi закладки. До можливих
функцiй таких закладок слiд вiднести можливостi
несанкцiонованої роботи з мережею, дистанцiйного
блокування систем, знищення або копiювання iнформацiї, i навiть впровадження додаткового прихованого рiвня вiртуалiзацiї. Подiбнi побоювання останнiм
часом висловлюють все бiльше, хоча прихованих закладок такого типу поки що не виявляли. А вот
функцiя дистанцiйного знищення усiєї iнформацiї на
комп’ютерi (захист вiд викрадення портативних комп’ютерiв) реально iснує i документована. Вiдкритим
залишається питання, чи не може ця функцiя бути
активована всупереч бажанню законного власника?

2.2.2. Троянськi конi
Троянський кiнь (троян, троянець) — це програма,
яка використовуючи рiзнi методи соцiальної iнженерiї приваблює довiрливого користувача i таким
чином провокує його на її запуск. У деяких троянських конях шкiдливi функцiї добре прихованi,
так що користувач може i не пiдозрювати, що його
комп’ютер вже скомпрометований.
Троянськi конi є одним з основних засобiв доставки
шкiдливого коду в таргетованих атаках. Здебiльшого, їх оформлюють у виглядi документiв у форматi
DOC або PDF, якi надсилають користувачам електронною поштою.

2.2. Класифiкацiя i схеми застосування шкi- 2.2.3. Мережнi черв’яки
дливого програмне забезпечення
Класичнi мережнi черв’яки здатнi самостiйно, без
втручання користувача, розповсюджуватись у комп’ютернiй мережi, забезпечуючи щонайменше двi
функцiї:
1) передавання свого програмного коду на iнший
комп’ютер,
2) запуск свого програмного коду на вiддаленому
комп’ютерi.
Для цього черв’яки використовують вразливостi
комп’ютерних систем (тобто, вони мiстять експлойти). На вiдмiну вiд класичних вiрусiв, черв’яки, як
правило, не використовують в якостi носiя код iншої програми, оскiльки не намагаються примусити
користувача таким чином запустити їх.
Iнодi черв’яками називають також програми, якi
здатнi автоматично передати себе на iнший комп’ютер, але не здатнi самостiйно запустити себе на виконання на вiддаленiй системi (для запуску вони
використовують принцип троянського коня).

Вище було зазначено, що особливу роль у кiбератаках грає шкiдливе програмне забезпечення (malware).
Це програмнi засоби, якi несанкцiоновано впроваджуються в комп’ютерну систему i призначенi для
порушення полiтики безпеки, нанесеня шкоди iнформацiйним ресурсам, а в деяких випадках — i
апаратним ресурсам комп’ютерної системи.
Iснують рiзнi пiдходи до класифiкацiї шкiдливого
програмного забезпечення. Доцiльно провести класифiкацiю шкiдливого програмного забезпечення за
способом розповсюдження:
∙ Класичнi комп’ютернi вiруси (virus)
∙ Мережнi хробаки (worms)
∙ “Троянськi конi” (trojan)
∙ Спецiальнi засоби (експлойти, генератори ключiв тощо)
2.2.1. Вiруси
Класичнi комп’ютернi вiруси — це програмнi засоби, якi здатнi самостiйно вiдтворюватись, тобто
розмножуватись, i якi використовують в якостi носiя iнший програмний код, який вони модифiкують
таким чином, щоби впровадити в нього свою копiю.
Середовище iснування — системнi областi комп’ютера, операцiйнi системи, прикладнi програми, у певнi
компоненти яких впроваджується код вiрусу. Спосiб
зараження — рiзнi методи впровадження вiрусного
коду в об’єкти, якi вiн заражає. За такими об’єктами
розрiзняють:
∙ Файловi вiруси
∙ Завантажувальнi (boot) вiруси
∙ Макро-вiруси

2.2.4. Програмнi закладки
Програмнi закладки — це програми або окремi
функцiї програм, якi приховано впроваджують у
комп’ютерну систему, i якi протягом тривалого часу
функцiонують у системi, порушуючи полiтику безпеки. Програмнi закладки можуть впроваджуватись
вiрусом, троянським конем, черв’яком або безпосередньо користувачем-зловмисником. У таргетованих
атаках як правило застосовують програмнi закладки, що мають функцiї перехоплення i передавання
iнформацiї (spyware) i вiддаленого адмiнiстрування
(backdoor ).
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2.2.5. Руткiти

Слiд визнати, що компанiї-розробники антивiрусiв
вносять вагомий внесок в забезпечення кiбербезпеки.
Бiльшiсть таких компанiй спiвпрацюють з уповноваженими органами i спецслужбами своїх держав.
Через це у сучасному свiтi наявнiсть вiтчизняного
антивiруса вважається необхiдним елементом кiбернетичної безпеки держави. Але важливо розумiти,
що антивiрус — це не просто програмний продукт, це
насамперед iнфраструктура збирання i оброблення
iнформацiї про виявленi атаки i вразливостi, а також швидкого i ефективного дослiдження пiдозрiлих
файлiв.

Руткiтами (rootkit) називають програмнi закладки
або їхнi компоненти, призначенi для приховування
слiдiв присутностi зловмисника чи зловмисної програми у системi.
2.2.6. Експлойти
Експлойти (exploit) – це програми, якi використовують (експлуатують) вразливостi комп’ютерних
систем. Вони можуть застосовуватись локально для
отримання користувачем-порушником пiдвищених
привiлеїв у системi, або вiддалено, для здiйснення
мережної атаки. На вiдмiну вiд черв’якiв, експлойти запускаються зловмисником вручну, не мають
засобiв самокопiювання, i переносяться з системи
на систему (наприклад, завантажуються з мережi
Iнтернет) також вручну. Експлойти можуть мiститися у троянськомi конi або мережному черв’яку для
реалiзацiї певних функцiй, зокрема, для пiдвищення
привiлеїв.

3.2. Комплекснi системи захисту iнформацiї
Традицiйний пiдхiд до захисту iнформацiї, закрiплений в нормативних документах системи технiчного захисту iнформацiї в Українi, полягає у створеннi i пiдтримцi в дiєздатному станi системи заходiв,
як технiчних (iнженерних, програмно-апаратних),
так i нетехнiчних (правових, органiзацiйних), що
дозволяють запобiгти або ускладнити можливiсть
реалiзацiї загроз, а також знизити потенцiйнi збитки. Система зазначених заходiв, що забезпечує захист iнформацiї, називається комплексною системою захисту iнформацiї (КСЗI) [15]. Закон України
[1] вимагає, щоби державнi iнформацiйнi ресурси
або iнформацiя з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, оброблялися
лише в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах
iз застосуванням КСЗI з пiдтвердженою вiдповiднiстю. Пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється
за результатами державної експертизи в порядку,
встановленому законодавством. Вимоги до створюваної КСЗI конкретизованi у документi, що називається ≪Правила забезпечення захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйнотелекомунiкацiйних системах≫ [16]. А цi Правила
у свою чергу посилаються на численнi нормативнi
документи системи ТЗI.
Можна стверджувати, що по своїй сутi КСЗI є
абсолютно необхiдною компонентою будь-якої iнформацiйної системи, безвiдносно до вимог захисту
iнформацiї у конкретнiй системi. Iнша справа, що
для багатьох користувачiв достатньою буде система,
побудована на лiцензiйнiй операцiйнiй системi, що
регулярно оновлюється, з встановленими i налаштованими згiдно рекомендацiй розробника антивiрусом
i брандмауером. Складнiсть побудови КСЗI не в необхiдностi її побудови, а в необхiдностi (якщо така
є) дотримання вимог щодо пiдтвердження вiдповiдностi.
Чи можна вважати КСЗI достатньою для забезпечення кiбербезпеки? У бiльшостi випадкiв це не
так. КСЗI, яка вiдповiдає вимогам нормативних документiв України, є занадто статичною системою
для сучасного кiберпростору, що швидко розвивається. Вимоги до КСЗI формулюються на пiдставi
обстеження об’єкта, далi розробляють модель загроз,
оцiнюють ризики, розробляють полiтику безпеки,
iнтегрують КСЗI i проводять заходи (державну екс-

3. Захист iнформацiї або заходи з кiбербезпеки
Перейдем до розгляду того, що ж можна i необхiдно робити для запобiгання тим небезпекам, якi
були розглянутi у попередньому роздiлi.

3.1. Антивiрусний захист
Оскiльки, як ми з’ясували вище, все актуальнiшими стають атаки iз застосуванням шкiдливого
програмного забезпечення (яке узагальнено називають комп’ютерними вiрусами), першим i необхiдним
методом захисту можна назвати антивiрусний захист. Принципово цей метод полягає в тому, щоби на
пiдставi рiзних ознак виявити i знешкодити шкiдливi програми. Нагадаємо основнi методи виявлення
шкiдливих програм:
∙ Сигнатурний пошук;
∙ Поведiнковий (евристичний) аналiз;
∙ Незмiннiсть файлiв i каталогiв.
Антивiрусний захист є одним iз базових компонентiв захисту сучасних систем. В якостi альтернативи
можна назвати дозвiл на запуск лише пiдписаного
коду, але ця технологiя по-перше обмежує можливостi користувача i розробникiв вiльних програм, а
по-друге не гарантує вiд використання зловмисниками викрадених сертифiкатiв (Stuxnet мiстив цiлих
два таких сертифiкати).
Переоцiнювати надiйнiсть антивiрусного захисту
теж не слiд — таргетованi атаки як правило успiшно
його обходять, i деякi з таких атак продовжувались
роками без виявлення антивiрусами. Крiм того, користувачi можуть неправильно налаштовувати антивiрус або вiдключати його, якщо вiн буде заважати
їм спокiйно працювати. Висновок простий — антивiрус необхiдний, але без комплексного пiдходу, а саме
без вiдповiдних органiзацiйних заходiв, вiн не зможе
убезпечити iнформацiю.
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пертизу) з метою пiдтвердження її вiдповiдностi. З
практичного досвiду пiдтвердження вiдповiдностi
КСЗI у великих системах, якi поступово (по мiрi видiлення коштiв) розвиваються, можна стверджувати,
що одразу пiсля отримання сертифiкату вiдповiдностi, який повинен бути чинним протягом 5 рокiв,
власники системи починають вносити в неї змiни,
якi фактично ставлять пiд сумнiв чиннiсть цього
сертифiкату. Будь-якi змiни у технологiях оброблення iнформацiї i iнформацiйних потоках у системi
вимагають повторного обстеження i внесення змiн
у модель загроз, переоцiнки ризикiв, корегування
полiтики безпеки i так далi. А це значає, що потрiбна
повторна державна експертиза.
Крiм того, КСЗI має iнтегруватися з компонентiв, якi попередньо також пройшли процедуру пiдтвердження (державної експертизи або сертифiкацiї). Але компоненти мiстять програми, а програми
мiстять вразливостi, якi постiйно знаходять. Пiсля
факту знаходження вразливостi пiдтвердження вiдповiдностi теоретично повинно скасовуватися, i пiсля усунення вразливостi розробником необхiдне повторне пiдтвердження. Така практика нам невiдома.
Тобто, строго кажучи пiдтвердження вiдповiдностi
бiльшостi КСЗI побудовано на не зовсiм коректному
пiдтвердженi вiдповiдностi їх компонентiв.

джменту iнформацiйної безпеки» — настанова з
акредитацiї сертифiкацiйних органiзацiй.
Згiдно з вимогами ISO/IEC 27001 в основу розроблення СУIБ покладено модель PDCA:
∙ Планування (Plan) — етап розроблення СУIБ,
створення перелiку активiв, оцiнювання ризикiв
i добирання заходiв;
∙ Дiя (Do) — етап реалiзацiї i впровадження вiдповiдних заходiв;
∙ Перевiрка (Check) — етап оцiнювання ефективностi та продуктивностi СУIБ, що переважно
виконують внутрiшнi аудитори;
∙ Удосконалення (Act) — виконання превентивних
та коригуючих дiй.
Завдяки прозоростi та зручностi практичного застосування, стандарти серiї 27000 активно використовують у багатьох країнах свiту. Стандарти 27001 i
27002 з деякими модифiкацiями впровадженi в Українi в якостi галузевих стандартiв НБУ [5, 6].

3.4. Перевiрка вiдповiдностi систем захисту
Перевiрка якостi систем захисту здiйснюється шляхом перевiрки на вiдповiднiсть тим чи iншим стандартам.
3.4.1. Сертифiкацiя систем i засобiв захисту

Сертифiкацiя є основною, мiжнародно визнаною
процедурою перевiрки вiдповiдностi. Засоби захисту
можуть проходити сертифiкацiю за рiзними станСистема управлiння iнформацiйною безпекою дартами, зокрема, за стандартом ISO/IEC 15408
(СУIБ) – Information Security Management System, (Common Criteria). СУIБ, як було зазначено вище,
ISMS – є бiльш досконалою системою захисту, нiж сертифiкують за стандартом ISO/IEC 27001.
КСЗI. СУIБ є складовою загальної системи менеджменту, що базується на пiдходi бiзнес-ризикiв пiд 3.4.2. Державна експертиза систем i засобiв захисту
час створення, впровадження, функцiонування, монiВ Українi проводять сертифiкацiю засобiв захисту
торингу, аналiзу, пiдтримки й удосконалення безпеки
за
рядом стандартiв. Разом з тим, сертифiкацiю заiнформацiї.
собiв захисту за НД ТЗI 2.5-004-99, що встановлює
Практичнi правила, рекомендацiї та специфiкацiї
вимоги до захисту iнформацiї в комп’ютерних сиу сферi безпеки iнформацiї для створення, розвистемах вiд несанкцiонованого доступу, фактично не
тку i пiдтримки СУIБ мiстяться у серiї стандартiв
проводять. Перевiрка вiдповiдностi за цим нормативISO/IEC 27000. До них, зокрема, належать:
ним документом проводиться у виглядi державної
∙ ISO/IEC 27001:2005 «Iнформацiйнi технологiї —
експертизи згiдно Положення про державну експерМетодики безпеки — Системи керування iнфортизу i ряду НД ТЗI. Це стосується i КСЗI. Резульмацiйною безпекою — Вимоги» — стандарт, за
татом експертизи є експертний висновок, для КСЗI
яким органiзацiя може бути сертифiкована;
в разi успiшного проходження експертизи видають
∙ ISO/IEC 27002:2012 «Iнформацiйнi технологiї –
також атестат вiдповiдностi.
Методики безпеки – Практичнi правила управлiння безпекою iнформацiї» — набiр практичних
правил, якi зручно застосовувати як для пiдви- 3.4.3. Аудит
щення рiвня безпеки iнформацiї в органiзацiї,
Аудит – це незалежна перевiрка стану безпеки
так i для аудиту
iнформацiї. Як правило, для цього залучають ор∙ ISO/IEC 27005:2008 «Iнформацiйнi технологiї ганiзацiї, якi спецiалiзуються на цiй дiяльностi. Ду— Методики безпеки — Управлiння ризиками же часто аудит проводять на вiдповiднiсть вимогам
iнформацiйної безпеки» — стандарт, що надає стандарту ISO/IEC 27002.
рекомендацiї з управлiння безпекою iнформацiї
на основi пiдходу керування ризиками;
3.4.4. Тестування на проникнення
∙ ISO/IEC 27006:2007 «Iнформацiйнi технологiї —
Методики безпеки — Вимоги до органiзацiй, що
Тестування на проникнення (penetration testing,
проводять аудит та сертифiкацiю систем мене- pentest) проводять окремо або як частину аудиту.

3.3. Системи управлiння
безпекою

iнформацiйною
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