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РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина магістерської роботи: 115 сторінок, 35 рисунків, 3 таблиці, 

28 джерел. 

Об’єкт дослідження – забезпечення безпеки складних соціотехнічних 

систем. 

Предмет дослідження – методи реалізації інформаційних атак. 

Мета роботи – розробити рекомендації підприємцям та державним 

установам щодо забезпечення безпеки складних соціотехнічних систем. 

Методи дослідження  – теорія складних соціотехнічних систем, теорія 

цільових атак, теорія соціальної інженерії та соціотехнічних атак, теоретичні 

методи захисту складних соціотехнічних систем. 

В роботі приведено основні відомості про поняття складних соціотехнічних 

системи та їх властивостей, методи реалізації інформаційних атак та забезпечення 

безпеки складних соціотехнічних систем. 

Досліджено складні соціотехнічні системи та особливості їх організації. 

Проаналізовано методи реалізації цільових атак, соціальної інженерії та 

соціотехнічних атак. Досліджені традиційні та дієві види захисту від виділинних 

найнебезпечніших загроз. На основі досліджень проведених в роботі розроблені 

рекомендації для забезпечення безпеки складних соціотехнічних систем в 

компаніях, корпораціях та державних установах. 

 

Галузь застосування – інформаційні технології. 

 

СКЛАДНІ СОЦІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ, ЦІЛЬОВІ АТАКИ, СОЦІОТЕХНІЧНІ 

АТАКИ, СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ, SOC, КІБЕРБЕЗПЕКА, DECEPTION. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ІБ – інформаційна безпека. 

ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система. 

КДЗ – комплексні довготривалі загрози. 

КР – кіберрозвідка. 

ЛОМ – локальна обчислювальна мережа. 

МСІ – методи соціальної інженерії. 

ПБ – політика безпеки. 

СІ – соціальної інженерії. 

СІТС  –  спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система. 

СТС – соціотехнічні системи. 

APT – цільова атака (advanced persistent threat). 

DAM – це технологія безпеки баз даних для моніторингу та аналізу 

діяльності бази даних. 

DNS – доменна система імен(domain name system), ієрархічна розподілена 

система перетворення імені хоста в IP-адресу. 

IDEF –  техніки моделювання(IDEF Modeling Techniques), комбінація 

графічних і мовних символів та правил, розроблених для фіксації процесів. 

ISO 27000 – міжнародний стандарт систем управління інформаційною 

безпекою. 

KPI – ключові показатели ефективності.  

QUI PRO QUO – несанкціоноване надання додаткових прав і можливостей 

зареєстрованим користувачам системи. 

SOC – центр управління кібербезпекою.  

SIEM – система, що дозволяє здійснювати збір подій з практично будь-яких 

джерел і роблячи їх придатним для подальшого аналізу. 

TEAMVIEWER – пакет програмного забезпечення для віддаленого 

контролю комп'ютерів, обміну файлами між керуючою та керованою машинами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
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ВСТУП  

 

 

Складні соціотехнічні системи являються невід’ємною частиною людського 

життя в двадцять першому сторіччі. Ці системи завдяки людському і технічному 

компоненту вдовольняють усі наші потреби. Соціотехнічні проекти народжують 

соціальні послуги, завдяки яким ми маємо зручне існування. Проте, ми живимо в 

часи гібридних війн, складні соціотехнічні системи стають баженими цілями для 

атак. Зловмисникам достатньо провести інформаційні атаки і наше зручне 

існування закінчиться.  

Актуальність теми: Людський процес існування в наш час повністю 

пов’язаний зі складними соціотехнічними системами. Всюди є взаємодія людини 

та технологій. Через певну людську природу процеси складних соціотехнічних 

систем потребують забезпечення безпеки. Існує безліч загроз, безліч методів 

проведення і реалізації інформаційних атак на наш спосіб життя. Такі загрози 

виходять навіть на рівень Держави. Статистика здійснених атак по всьому світу в 

економічних, політичних та інших секторах тільки зростає. Навіть на звичайних 

людей, майже кожний день, здійснюються інформаційні атаки шляхом соціальної 

інженерії, що призводить до масових шахрайств. Наша країна потребує сучасних 

рішень та методів забезпечення безпеки в кіберпросторі. 

Зараз, як ніколи, є потреба в аналізі питання інформаційної безпеки та 

пошуку і розробки алгоритмів захисту. Саме для забезпечення безпеки складних 

соціотехнічних систем, як основи інформаційних процесів, є важливість в 

посиленні соціального сектору та технічного. В час локальних світових війн ми 

повинні бути розвиненими та готовими до дестабілізації. 

Кіберзлочинність не стоїть на місці, вона з кожним днем стає розумнішою, 

хитрішою і розвиненою в технічних засобах. 

Тому тема магістерської роботи є своєчасною та актуальною. 
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1 ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 

 

1.1 Поняття соціотехнічної системи та її властивостей. Системний 

підхід як загальнометодологічний принцип створення складних 

соціотехнічних систем 

 

Загалом під системою слід розуміти цілісність взаємопов’язаних елементів 

та взаємозв’язків між ними, яким притаманні певні властивості, мета, цілі та 

функції[1]. Систему, як правило, характеризує структура, що відбиває взаємодію 

між її елементами і випливає з властивостей останніх або оточення, а також 

функціонал, який регламентує відношення між певним елементом системи і 

системою в цілому та визначає можливість керувати нею. Якщо в системах 

існують не самі лише однобічні причинно-наслідкові залежності, то говорять про 

комплексні, або, як їх ще називають, складні системи.  

Основні властивості складних систем такі:  

• інтегративність — властивість, що визначає фактори, які утворюють і 

зберігають систему;  

• комунікативність — ступінь зв’язку із зовнішнім середовищем;  

• рівновага — здатність зберігати деякий стан за відсутності збурень;  

• стійкість — здатність системи повертатись до попереднього стану 

після того, як її було з нього виведено;  

• адаптація — здатність системи до цілеспрямованого пристосування. 

Ці властивості визначаються як зворотними зв’язками системи, так і 

особливостями окремих її елементів.  

У множині складних систем використовують соціальні, технічні, ергатичні, 

технологічні, економічні, організаційні та управлінські системи. Наприклад, 

еволюційний розвиток соціальних систем можна зобразити схемою, поданою на 

(рис. 1.1.): 
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Рис. 1.1. Еволюційний розвиток соціальних систем 

 

Зазначені системи включають у себе ті елементи «людського фактору», які 

впливають на кожного окремого індивіда та на групи людей, зокрема у плані 

їхнього ставлення до роботи, на організаційну культуру, на керівництво та 

управління в цілому.  

Складні технічні системи являють собою матеріальні системи, які за 

певними алгоритмами, але без участі людини розв’язують заздалегідь визначені 

завдання. Вони містять такі змінювані залежно від технології роботи 

характеристики: коли і де має виконуватися кожне завдання; в який спосіб воно 

має виконуватися; який взаємозв’язок між виконуваними завданнями. 

Складні ергатичні, або соціотехнічні системи — це системи, складовою 

яких є людина-оператор, знання, уміння, настрої, ціннісні переваги й ставлення до 

виконуваних обов’язків, які у взаємодії є з технічним пристроєм у процесі. 

Наприклад: виробництва матеріальних цінностей, управління певними процесами, 

обробки інформації тощо. Вони сприяють підвищенню ефективності розв’язання 

відповідних завдань або поліпшенню їх результативності(рис. 1.2): 
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Рис. 1.2. Структурно-логічна схема соціотехнічної системи 

 

Головні характеристики соціотехнічної системи такі:  

• організаційна філософія, що базується на розумінні працівниками 

своїх цілей і призначення підприємства, на їхній постійній готовності поділити з 

адміністрацією всю повноту відповідальності за результати господарської 

діяльності;  

• організаційна структура управління, що забезпечує рядовим 

робітникам та службовцям реальні права щодо участі в керуванні;  

• новий підхід до розробки робочих місць і визначення ролі виконавця в 

процесі ухвалення управлінських рішень; 

• нова схема розміщення обладнання, яка має відповідати потребам 

перспективної форми організації праці, забезпечуючи прискорене проходження 

матеріальних потоків на виробництві;  

• нові форми й методи підготовки та перепідготовки кадрів, що 

спираються на гнучку кадрову політику, спрямовану на гарантування зайнятості;  

• нові критерії в оцінюванні економічної ефективності використання 

сучасних технологій та здійснення капіталовкладень у розвиток виробництва.  
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Як один із найбільш відомих загальнометодологічних принципів створення 

складних соціотехнічних систем використовується системний підхід — напрямок 

методології наукового пізнання, в основу якого покладено розгляд кожного явища 

(процесу, об’єкта) як певної системи (рис. 1.3.).  

 

Рис. 1.3. Системний підхід розв’язання проблемної ситуації 

 

Основні етапи реалізації системного підходу:  

• формування проблеми;  

• виокремлення цілі або сукупності цілей;  

• визначення альтернативних засобів, за допомогою яких можна 

досягти поставлених цілей;  

• визначення ресурсів, необхідних при використанні кожної системи; 

• побудова математичної моделі, тобто формалізованих залежностей 

між цілями та альтернативними засобами їх досягнення;  

• визначення критеріїв вибору найкращої альтернативи.  

Основні принципи системного підходу:  

• принцип системності, або єдності — розгляд і вивчення об’єктів 

дослідженя як цілісних систем. Передбачає розгляд системи, з одного боку, як 

цілого, а з другого — сукупності компонентів (елементів, підсистем, 

системотвірних відношень);  
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• принцип кінцевої мети — зведення до абсолютного пріоритету 

кінцевої або глобальної мети (основної функції, основного призначення тощо);  

• принцип зв’язності — кожний компонент системи розглядається 

разом із його зв’язками з оточенням;  принцип модульності — здебільшого в 

системі є сенс реалізувати декомпозицію на складові різного ступеня загальності, 

розглядаючи її як сукупність певних модулів і зв’язків між ними;  

• принцип ієрархічності пізнання — найчастіше в системі доцільно 

реалізувати ієрархічну побудову або впорядкувати її складові за важливістю. 

Принцип вимагає трирівневого вивчення об’єкта: рівень 1 — вивчення самого 

об’єкта («власний» рівень); рівень 2 — вивчення цього об’єкта як елемента більш 

складної системи («зовнішній» рівень); рівень 3 — вивчення цього об’єкта 

відповідно до його складових («нижчий» рівень);  

• принцип функціональності — спільний розгляд структури і функцій 

об’єкта з огляду на пріоритет функцій над структурою. На практиці принцип 

функціональності означає, зокрема, що в разі надання системі нових функцій 

корисно переглянути її структуру, а не намагатися реалізувати нову функцію в 

старій схемі реалізації системи;  

• принцип розвитку — має закладатися при побудові штучних систем 

як здатність до вдосконалення, розвитку системи за умови збереження якісних 

особливостей; 

• принцип децентралізації — в управлінні системою співвідношення 

між централізацією та децентралізацією визначається призначенням та метою 

системи. При цьому ступінь централізації має бути мінімальний, що забезпечить 

досягнення остаточної мети;  

• принцип невизначеності — дуже часто ми працюємо з системою, про 

яку далеко не все знаємо й не все розуміємо в її поведінці. Тому невизначеності та 

випадковості доводиться брати до уваги при визначенні стратегії і тактики 

розвитку системи; 
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• принцип формалізації — системний підхід має на меті здобуття 

кількісних характеристик, створення методів, що звужують неоднозначність 

понять, визначень, оцінок тощо;  

• принцип інтеграції — спрямованість системного підходу на вивчення 

інтегративних властивостей і закономірностей системи, розкриття базисних 

механізмів формування єдиного цілого. 

 Як головні інструменти системного підходу використовують системний 

аналіз і синтез. Аналіз і синтез — загальнонаукові методи, без яких не може 

обійтися жодний акт наукового дослідження, являють собою протилежно 

спрямовані (аналіз — від цілого до частини, синтез — від частин до цілого) і 

водночас нерозривно пов’язані між собою способи пізнання.  

Системний аналіз — це методологія дослідження таких властивостей і 

відношень в об’єктах, які важко піддаються спостереженню та розумінню в разі 

подання цих об’єктів у вигляді окремих складових елементів, ознак, а натомість 

припускають поглиблене вивчення як цілеспрямовані системи, що постають з 

їхніми характерними властивостями та взаємними відношеннями, що 

розглядаються як відношення між цілями та засобами їх реалізації. 

Системний аналіз успадкував шість основних етапів системного підходу 

(рис.1.4.). Від інших методів дослідження він відрізняється такими 

особливостями:  

• враховує принципову складність об’єкта дослідження (ОД);  

• бере до уваги розгалужені та стійкі взаємні зв’язки його з оточенням; 

ураховує неможливість спостереження ряду властивостей об’єкта та 

навколишнього середовища;  

• реальні явища, їхні властивості та зв’язки з оточенням 

трансформуються далі в абстрактні категорії теорії систем;  

• на базі відомих властивостей складних систем дозволяє виявити нові 

конкретні властивості та взаємні зв’язки конкретного ОД;  
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• передбачає визначення (відшукання чи конструювання) об’єкта, з 

яким надалі оперуватиме;  

• орієнтується не на розв’язання «правильно сформульованих» задач, а 

на відшукання правильної постановки задачі та вибір відповідних методів її 

розв’язування. 

Рис. 1.4. Взаємозв’язок основних етапів системного аналізу 

 

Системний аналіз, як правило, спрямований на розв’язання складних слабко 

структурованих проблем, в яких переважають якісні, маловідомі і невизначені 

аспекти.  

Мета застосування системного аналізу до конкретної проблеми (події) 

полягає в підвищенні ступеня обґрунтованості знайденого розв’язання. Саме 

завдяки системному аналізу вдається виокремити такі ознаки даної події, згідно з 

якими можна було б здійснити об’єднання, систематизацію фактів, розмістивши 

їх у певному (хронологічному, функціональному, структурному) порядку, що в 

той чи інший спосіб характеризує важливі аспекти розвитку досліджуваної події. 

Як невід’ємна складова системного аналізу виступає моделювання — 

процес, що включає в себе дослідження реальної соціотехнічної системи (рис. 

1.5.), побудову моделі (об’єкта, подібного до свого прототипу, що завдяки цієї 

подібності відіграє роль засобу опису, пояснення та прогнозування його 

поведінки) цієї системи, дослідження її властивостей та перенесення здобутих 

відомостей на модельовану систему. 
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Математична модель соціотехнічної системи (СТС) у такому разі має 

створюватися на принципах функціонального об’єднання моделей елементів і 

підсистем у єдиний комплекс програмно реалізованих алгоритмів, які 

забезпечують імітацію відповідних процесів для будь-яких вхідних умов і 

поточних станів. 

 

Рис. 1.5 Процес моделювання складної соціотехнічної системи, що має такі 

показники надійності: q — параметри потоку навантажень; λ — параметри потоку 

відмов; µ — параметри перешкод; w — параметри втрат;  β — параметри 

відновлень; 𝐾𝑔— коефіцієнт готовності 

 

Нині існує чимало різноманітних методологій і методів опису складних 

соціотехнічних систем. Найбільш відомі серед них — методи специфікації 

систем, що базуються на теоріях відношень і графів, відбиваючи структуру тієї чи 

іншої досліджуваної системи. З огляду на сказане під час опису СТС розглядають 

здебільшого функціональні, технічні, організаційні, документальні, алгоритмічні, 

програмні, інформаційні види структури зазначених систем (рис. 1.6.): 
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Рис. 1.6. Класифікація моделей і методів системного аналізу 

 

Структура СТС залежить від типів використовуваних елементів і зв’язків 

між ними (табл. 1.1.). Для інформаційних об’єктів функціональної моделі може 

бути побудована інформаційна модель, що описує відношення між елементами 

системи у вигляді структур даних (склад та взаємозв’язки).  

У спрощеному вигляді таку модель будують за три кроки:  

крок 1 — визначення типів сутностей;  

крок 2 — визначення типів зв’язків між сутностями;  

крок 3 — визначення ключових (і не ключових) атрибутів сутностей, за 

якими розрізняються їхні екземпляри в межах кожного типу сутностей.  

Сучасні СТС забезпечують великий спектр форм подання інформації та 

методів її перетворення, зокрема переведення з однієї форми в іншу залежно від 

характеру виконуваних завдань. Наприклад, подання інформації можливе у формі 

формалізованих і неформалізованих текстів природною мовою, формалізованих і 

неформалізованих графічних зображень, реляційних відношень, 

аудіоповідомлень, відеозображень тощо. Опис форм подання інформації в цілому 

визначає характер взаємодії людини-оператора з інформаційною моделлю, а 

також структуру останньої. 
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Таблиця 1.1  

Види структури СТС, елементи цих систем та зв’язки між ними 

 

Динамічна модель відбиває часові характеристики системи, а також 

послідовність взаємодії функцій у часі. Отже, вона описує інформаційні процеси 

(динаміку функціонування), оперуючи такими поняттями, як стан системи, події, 

перехід із одного стану в інший, умови переходу, послідовність подій.  

Динамічну модель будують за чотири кроки:  

крок 1 — визначення діянь, на які витрачається час;  

крок 2—визначення черг, що виникають в очікуванні обслуговування;  

крок 3 — визначення ресурсів, необхідних для виконання діянь;  

крок 4 — задання статистичних параметрів моделі, її входів і виходів.  

Отже, зазначена сукупність моделей уможливлює опис як існуючої, так і 

майбутньої соціотехнічної системи. 

Розглянемо один із різновидів складних соціотехнічних систем, при 

створенні яких повною мірою реалізується теорія системного підходу. Ідеться про 

Вид структури Елементи структури Зв’язки між елементами 

структур 

Функціональна Функції, завдання, процедури Інформаційні 

Технічна Пристрої, компоненти, 

комплекси 

Лінії та канали звязку 

Організаційна Колективи людей і окремих 

виконавців 

Інформаційні, супідрядності 

та взаємодії 

Документальна Документи Взаємодії, вхідності та 

супідрядності 

Алгоритмічна Алгоритми Інформаційні 

Програмна Програмні модулі й вироби Керівні 

Інформаційна Форми існування та подання 

інформації в системі 

Операційні перетворення 

інформації в системі 
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інформаційно-телекомунікаційні системи, що являють собою сукупність 

інформаційних і телекомунікаційних систем.  

Інформаційні системи включають у себе різноманітні організаційно-

технічні системи, в яких реалізовано технології обробки інформації з 

використанням технічних і програмних засобів, спрямовані на вироблення тих чи 

інших управлінських рішень.  

За рахунок упровадження та реалізації новітніх ІКТ — сукупності методів і 

засобів функціональних, змістовних і забезпечувальних компонентів 

інформаційно-комунікаційної структури, які завдяки поєднанню їх засобами ЕОТ 

підтримують процеси циркуляції та переробки інформації, визначають хід її 

використання, впливаючи, зокрема, на надійність і оперативність перебігу 

процесів планування, управління, структуризації й постановки інформаційних 

завдань, — у сучасних ІТС організовується і ведеться робота за напрямками:  

• виявлення інформаційних потреб та добору джерел інформації;  

• збору інформації, її введення та виведення;  

• опрацювання інформації, оцінювання її повноти та значущості;  

• подання інформації у зручному для користувачів вигляді та 

організації належного зворотного зв’язку;  

• використання інформації для оцінювання тенденцій, розробки 

прогнозів, оцінювання альтернатив рішень і дій, вироблення стратегій тощо. 

 

1.2 ІТС як складна соціотехнічна система 

 

Модель складної ІТС, що поєднує соціальну та технічну складові, 

урівноважувані між собою за рахунок так званих модераторів (ролей у системі 

кожного працівника, цілей узгодження мотивації працівників із технічними 

можливостями системи, умінь працівників та їхніх здібностей з покладеними на 

них функціями) зображено на (рис. 1.7.): 
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Рис. 1.7. Соціотехнічна модель складної ІТ-системи 

 

Моделі ІТС складаються з підсистем і компонентів. Підсистеми деякої 

глобальної ІТС являють собою виділені за деякими ознаками частини цієї 

системи, що виконують завдання з приймання і передавання даних від інших 

підсистем і компонентів, а також із їх обробки й зберігання.  

До найбільш визначених підсистем глобальної ІТС належать[1]: телефонні 

мережі, призначені для передавання мовної інформації; радіомережі, призначені 

для передавання мовної інформації і даних; комп’ютерні мережі, призначені для 

передавання даних у будь-якій формі; телевізійні мережі, призначені для 

передавання мовної інформації та відеоінформації. 

Усі згадані вище мережі мають доволі складну структуру й на сучасному 

етапі розвитку ІТ-технологій здатні об’єднувати не тільки системи управління, 

зв’язку та обчислювальної техніки, й бойові платформи, зокрема носії засобів 

вогневого ураження. Складовими таких мереж можуть бути засоби розвідки, 

контррозвідки та спостереження, системи інформаційного забезпечення операцій, 

дипломатичних заходів та соціальних процесів.  

Компонент програмного забезпечення має включати в себе:  

• загальне програмне забезпечення (ЗПЗ) — операційні системи (ОС) 

автоматизованих робочих місць (АРМ) користувачів та локальної обчислювальної 

мережі (ЛОМ); програми, що реалізують математичні моделі (процедури) та 

алгоритми;  
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• спеціальне програмне забезпечення (СПЗ) — програмно-апаратні 

засоби, що дозволять розв’язувати специфічні завдання управління, які не можуть 

бути розв’язані на базі програм загального програмного забезпечення;  

• програмну документацію.  

Структурно ІТС в цілому та її функціональні підсистеми охоплюють 

технічні засоби; інформаційні канали; навколишнє середовище та 

обслуговувальний персонал. До обслуговувального персоналу належать усі особи, 

котрі в будь-який спосіб пов’язані з існуючою ІТС (оператори, адміністратори, 

техніки тощо). Під навколишнім середовищем розуміються будинки, службові 

приміщення, шахти, де перебувають елементи ІТС, тощо. Інформаційні канали в 

цьому разі являють собою систему взаємозв’язаних елементів інформаційного 

середовища.  

Сучасний системний підхід до створення складних ІТС ґрунтується на 

багатокритеріальному оцінюванні альтернатив. Найбільш відомий варіант 

системного аналізу полягає в однокритеріальному оцінюванні за показниками 

вартості та ефективності (критерій К «ефективність-вартість»).  

При цьому вибір раціональної ІТС (раціонального зразка, раціонального 

проекту) здійснюється за максимумом цільової функції при заданій вартості. Як 

цільову функцію беруть критерій ефективності використання коштів, витрачених, 

наприклад, на розробку нового (проведення модернізації існуючого) зразка 

системи.  

Суть цього критерію полягає у визначенні того, який бойовий (потенційний) 

ефект очікується від даного зразка в конкретних умовах застосування, за 

конкретних витрат на його розробку та серійне виробництво: 𝐾 = E/𝐶, де E — 

показник ефективності зразка озброєння; С — показник вартості зразка 

озброєння, що забезпечує задану ефективність.  

Що ж до методів багатокритеріального оцінювання альтернатив, то вони 

більш універсальні. Усю множину таких методів можна розбити на такі групи: 

прямі методи (метод зваженої суми оцінок критеріїв, метод «дерева рішень»); 

методи компенсації; методи порогів непорівнянності; аксіоматичні методи та 
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людино-машинні методи. При застосуванні більшості з них постають дві основні 

проблеми: по-перше, як знайти оцінки за окремими критеріями; по-друге, як 

об’єднати ці оцінки в загальну оцінку корисності альтернативи. 

Для формування багатокритеріальної оцінки складної ІТС (СІТС) 

використовується розглянута далі система показників[1; 3].  

1. Коефіцієнт результативності 𝐾𝑝, що визначає розмір внеску (ефекту) 

СІТС у результативність певних завдань. Визначається через продуктивність ІТС, 

тобто швидкість виконання нею регламентованих дій.  

 𝐾𝑝 = ∑ 𝑃𝑛
𝐻𝑄

𝑛=1 𝐵𝑛П ∑ 𝑃𝑛𝐵𝑛
𝐻𝑄

𝑛=1⁄ .    (1.1) 

У загальному випадку де 𝑃𝑛 — імовірність появи, а 𝐵𝑛 — коефіцієнт 

важливості інформації n-ї категорії; П — продуктивність СІТС за певний період 

часу; 𝐻0 — загальна кількість упроваджених категорій важливості. 

2. Коефіцієнт ефективності 𝐾𝑒, дорівнює відношенню ефекту застосування 

СІТС до витрат на його досягнення.  

3. Коефіцієнт новизни 𝐾𝐻, числове значення якого характеризує ступінь 

використання нових ідей і технічних вирішень при проведенні модернізації 

(оновлення) СІТС, тобто відносний рівень підвищення результативності, який 

можуть забезпечити на момент початку модернізації нові ідеї та нові технічні 

рішення: 

  𝐾𝐻 = 𝐾𝑝.н𝐾𝑜.𝑝𝐾с.вп                 (1.2) 

де 𝐾𝑝.н — показник рівня новизни ідей; Ко.р — показник обсягу реалізації 

нових ідей; Кс.вп — показник ступеня впливу нових ідей і технічних новацій на 

результативність зразка техніки. Значення показників Кр.н, Ко.р та Кс.вп 

визначають експертним оцінюванням. 

4. Коефіцієнт перспективності 𝐾п, що характеризує рівень морального 

старіння елементів СІТС на момент завершення їх розробки, тобто рівень 

результативності, очікуваний на зазначений момент за рахунок нових ідей і 

технологічних новацій. Значення 𝐾п визначається експертним оцінюванням.  
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5. Коефіцієнт технологічності Кт, що визначає науково-технічний рівень 

технології проектування та виробництва СІТС на момент початку цієї системи. 

Практично визначає потенційний рівень результативності попереднього 

покоління техніки як відправну точку для розробки нового або оновлювання 

існуючого. Значення 𝐾т визначається експертним оцінюванням.  

6. Коефіцієнт технічного (воєнно-технічного) ризику 𝐾в.т.р, що визначає 

міру небажаних наслідків у разі невдалої реалізації заданих тактико-технічних 

вимог (ТТВ) і дорівнює ймовірності невиконання ТТВ: 

     𝐾в.т.р = 1 − Рк.р                                                      (1.3) 

де Рк.р — імовірність того, що здобуте значення коефіцієнта 

результативності міститься в припустимих межах. Значення Рк.р визначається 

експертним оцінюванням, а верхня і нижня припустимі межі задаються в 

технічному завданні (ТЗ). 

7. Коефіцієнт технологічного ризику Кт.р, визначає міру небажаних 

наслідків при завершенні розробки нового або модернізації існуючої СІТС у 

визначені терміни і дорівнює ймовірності того, що реалізована тривалість Тр 

розробки (оновлення) системи вийде за припустимі межі: 

  𝐾т.р = 1 − Рт.р                                                          (1.4) 

де Р т. р — імовірність того, що значення Т р містяться в заданих згідно з ТЗ 

межах. Значення Р т.р визначається експертним оцінюванням. Наведену систему 

показників у загальному вигляді можна подати так: 

   𝐾 = {𝐾𝑘|𝑘 = 1, 𝑘𝑘}                                                  (1.5) 

де k — порядковий номер показника; kk — загальна кількість показників, 

використовуваних у кожній конкретній експертизі. 

 

1.3 Соціотехнічні системи як інструмент соціотехнічних проектів 

 

Досліджуючи соціотехнічні проекти, які за своєю природою є соціально 

спрямованими, можна відзначити, що їх основу складають три основні групи 
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проектів (рис 1.8.): інфраструктурні, інвестиційні, інноваційні[2]. Як правило, ці 

проекти носять змішаний характер і поєднують в собі різні ознаки з точки зору 

різних класифікаційних груп. 

 

Рис. 1.8. Формування соціальної послуги 

 

Соціотехнічний проект - це довгостроковий стратегічний проект, який 

визначає конкурентоспроможність конкретної території, її стійкий і 

збалансований розвиток. Для реалізації проекту, як правило, створюється 

спеціальна компанія з нульовим балансом, щоб не допустити змішування 

зобов'язань і вкладень за даним проектом і за іншими зобов'язаннями третіх осіб. 

У табл.1.2 наведені приклади соціотехнічних проектів, соціотехнічних систем і 

соціальних послуг, які вони забезпечують. 

Таким чином, можна зробити два висновки. По-перше, серед основних 

переваг реалізації соціотехнічного проекту можна виділити можливість 

отримання синергічного ефекту, вираженого в збільшенні продуктивності праці, 

правильного розподілу завдань і ризиків, дотримання принципу життєвого циклу, 

підвищення якості, економічності, результативності та ефективності наданих 

соціальних послуг. І по-друге, основною проблемою при реалізації 

соціотехнічного проекту с питання можливого розподілу витрат, ризиків та 

відповідальності між його учасниками[2; 4]. 
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                 Таблиця 1.2 

Приклади соціотехнічних проектів і їх продуктів 

Соціотехнічннй проект Соціотехнічна система Соціальна послуга 

Будівництво, 

реконструкція, 

модернізація або 

реновація автомобільних 

доріг і функціональних 

об’єктів, які прилягають 

до них. 

Автомобільні дороги, 

організації з технічного 

обслуговування і ремонту 

автомобільних доріг. 

Надання послуг 

автомобільного 

транспорту (перевезення 

пасажирів, транспорту 

вання вантажів тощо), для 

переміщення на 

особистому транспорті. 

Будівництво, 

реконструкція, 

модернізація або 

реновація залізничних 

шляхів загального і не 

загального користу вання 

і функціональних 

об'єктів, що прилягають 

до них. 

Залізничні колії 

загального і не загального 

користування, що 

призначені для 

обслуговування 

пасажирів, певних 

користувачів, які 

потребують послуг 

залізничного транспорту 

на умовах договорів або 

виконання робіт для 

власних потреб. 

Надання послуг 

залізничного транспорту' 

(перевезення пасажирів, 

транспортування 

вантажів тощо). 
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Продовження таблиці 1.2 

Приклади соціотехнічних проектів і їх продуктів 

Будівництво, 

реконструкція, 

модернізація або 

реновація аеропорту, 

аеродрому, аеровокзал)-, 

злітно- посадкової смуги 

та інших функціональних 

наземних об'єктів. 

Об'єкти єдиної системи 

організації повітряного 

руху: комплекси будівель, 

споруд, комунікацій, а 

також наземні об'єкти 

засобів і систем 

обслуговування 

повітряного руху, 

навігації, посадки і 

зв'язку, призначені для 

організації повітряного 

руху. 

Надання послуг 

повітряного транспорту 

(перевезення пасажирів, 

транспортування 

вантажів тощо). 

Будівництво, 

реконструкція, 

модернізація або 

реновація ліній 

електропередач, 

підстанції і т.п. 

На базі електростанцій, 

великі генеруючі компанії 

є самостійними 

учасниками оптового 

ринку електроенергії. 

Надання послуг у сфері 

енергозабезпечення. 

Будівництво, 

реконструкція, 

модернізація або 

реновація об'єктів 

туристичної 

інфраструктури. 

Особливі економічні зони 

розвитку туризму і 

санаторно- курортної 

сфери. 

Об'єкти житлового фонду 

Організації з надання 

туристичних послуг. 

Надання послуг, 

пов'язаних з організацією, 

обслугову ванням і 

розвитком туризму. 
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1.4 Особливості організації складних соціотехнічних систем 

 

Концепція соціотехнічних систем, на противагу теоріям технологічного 

детермінізму, які стверджували односторонню дію технології на людину в процесі 

виконанні нею трудових операцій, грунтується на ідеї взаємодії людини і машини. 

Важливою особливістю розглянутих соціотехнічних систем є емерджентність не 

тільки властивостей, а також й елементів, що пов'язані особливими 

системоутворюючими зв’язками. 

Саме наявність системного і соціального ефекту відрізняє групу 

розглянутих систем і дає ту перевагу в досягненні мети, заради якого елементи й 

об'єднуються в систему, тобто досягнення мети окремими елементами поза 

системою або менш імовірно, ніж в системі, або взагалі неможливо. 

Важливим фактом є те, що кожна з розглянутих систем входить як 

підсистема до складу більшої системи; у свою чергу підсистеми можуть 

представлятися як системи молодшої ієрархічної приналежності. Також кожна 

підсистема може бути представлена сукупністю розв'язуваних нею завдань. В 

основі подання такої структури лежить поняття ієрархії підзавдань, які 

вирішуються системою зі своїми об'єктами і критеріями.  

Ця ієрархія відображається в ієрархію математичних моделей з 

відповідними обмеженнями та ієрархії технічних засобів.  

Ієрархічні структури управління мають такі основні характеристики[2; 6]: 

• послідовне вертикальне розташування підсистем, які складають 

систему (вертикальна декомпозиція); 

• пріоритет дій чи права підсистем верхнього рівня; 

• залежність дій підсистем верхнього рівня від фактичного виконання 

нижніми рівнями своїх функцій. 

Названі особливості потребують спеціальних підходів до математичного 

опису процесу розвитку складної системи управління, на основі якої можна було 

б проявити залежності показників ефективності від параметрів системи і 

зовнішнього середовища, її структури і алгоритмів взаємодії елементів.  
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Це можливо лише на основі багаторівневого ієрархічного опису із 

застосуванням різних формальних мов, який дає можливість подати досліджувану 

систему як елемент більш широкої системи: розглядати її як єдине ціле; 

визначити структуру з необхідним ступенем деталізації. Дія можливості 

забезпечення потрібної точності і зручності, облік багатьох характеристик 

системи можна використовувати різні рівні опису. 

Перший рівень відповідає інформаційному опису, тобто розглядаються 

інформаційні зв'язки соціотехнічної системи із зовнішнім середовищем і її роль в 

отриманні і переробці інформації. Другий рівень виявляє безліч функціональних 

елементів і відносини між ними. Третій рівень дає можливість визначити 

організаційну структуру соціотехнічної системи з відповідними засобами 

управління. 

Багаторівневий опис системи має низку загальних властивостей: 

• вибір рівня опису безпосередньо залежить від мети дослідження; 

• розробка моделей на різних рівнях проводиться паралельно; 

• вимоги до умов роботи підсистем верхнього рівня виступають як 

обмеження підсистем нижнього рівня; 

•    на нижніх рівнях опису виконується найбільша деталізація. 

При розвитку складної соціотехнічної системи виникає ряд особливостей, 

пов'язаних з взаємодією підсистем, що входять до неї: 

• більші підсистеми функціонують на верхньому рівні, який визначає 

ширші аспекти поведінки системи в цілому. Підсистема верхнього рівня є 

«командною» відносно інших і координує роботу підсистем нижнього рівня; 

• період прийняття рішень на верхньому рівні завжди більший, ніж на 

нижніх. При цьому необхідно враховувати таку обставину: сигнали від верхнього 

рівня не можуть надходити частіше, ніж інформація від нижніх, так як інакше не 

буде координації нижніх підсистем; 

• підсистема верхнього рівня завжди має справу з повільнішими 

аспектами поведінки всієї системи, вона завжди чекає результати реакції 
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підсистем нижніх рівнів, наприклад, реакцію підсистем різних рівнів можна 

розбити за частотою діючих збурень; 

• на верхніх рівнях опис і проблеми менш структуровані, мають 

невизначеності, більш складні для формалізації. Таким чином, проблеми 

прийняття рішень на верхніх рівнях більш складні. 

При дослідженні процесів функціонування складних систем[2; 7], можна 

спостерігати одночасну присутність у них як негативних, так і позитивних 

зворотних зав'язків. На використанні цих понять базується, зокрема, імітаційне 

динамічне моделювання. Процеси, що відбуваються в складних соціотсхнічних 

системах, як правило, відразу не вдається представити у вигляді математичних 

співвідношень або хоча б алгоритмів. Тому для того, щоб хоч якось 

охарактеризувати стабільну ситуацію або її зміни, використовуються спеціальні 

терміни, запозичені з теорії автоматичного регулювання, біології, філософії. 

Основні з цих термінів:  

• стан - поняття, що характеризує миттєвий «зріз» системи, зупинку в її 

розвитку;  

• поведінка - поняття, що характеризує перехід з одного стану в інший;  

• рівновага - здатність системи за відсутності зовнішніх впливів, що 

обурюють (або при постійних діях), зберігати свій стан скільки завгодно довго;  

• стійкість - здатність системи повертатися в стан рівноваги після того, 

як вона була з цього стану виведена під впливом зовнішніх (або в системах з 

активними елементами - внутрішніх) впливів, що обурюють;  

• стан рівноваги, в який система здатна повертатися, називають стійким 

станом рівноваги. 
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Висновки до першого розділу 

 

Досліджено поняття та властивості соціотехнічних систем, а також 

проаналізований системній підхід для створення складних соціотехнічних систем.  

Підкреслині соціотехнічні системи, складовою яких є людина-оператор, 

знання, уміння, настрої, ціннісні переваги й ставлення до виконуваних обов’язків 

які у взаємодії з технічним пристроєм у процесі. Така робота сприяє підвищенню 

ефективності розв’язання відповідних завдань або поліпшенню їх 

результативності. Для створення складних соціотехнічних систем, як головні 

інструменти системного підходу, використовують системний аналіз і синтез. 

Виявлено, що модель складної інформаційної технологічної системи, що 

поєднує соціальну та технічну складові, урівноважувані між собою за рахунок так 

званих модераторів. Така сучасна модель використовується у всіх соціальних 

процесах. 

 Описано соціотехнічні проекти, які утворюють соціотехнічні системи для 

реалізації продукту у вигляді соціальних послуг.  

Проаналізовано, що важливою особливістю розглянутих соціотехнічних 

систем є емерджентність не тільки властивостей, а також й елементів, що 

пов'язані особливими системоутворюючими зв’язками. Система за рахунок 

системного і соціального ефекту забезпечує певні переваги при досягненні мети, 

які відсутні у її частин, узятих самих по собі. 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ АТАК 

 

 

2.1 Advanced persistent threat або цільова атака 

 

Існує багато видів інформаційних атак, а з ними і безліч методів їхньої 

реалізації. Всі вони несуть велику загрозу для різних інформаційних об’єктів, 

компаній, корпорацій, державних установ, а отже і для складних СТС. Необхідно 

зусиредити увагу на найнебезпечнішій і поширеній інформаційній атаці під 

назвою: «Цільова атака(Таргетована атака, APT)». Велика небезпека такої атаки 

полягає в тому, що вона в собі несе і поєднує безліч різноманітних видів і методів 

реалізації інформаційних атак.  

Цільові атаки - це атаки, спеціально націлені на одну людину, компанію або 

корпорацію, які проводяться тихо і непомітно[8]. Це не масові атаки, так як їх 

мета не вразити якомога більше комп'ютерів. Небезпека полягає саме в 

«замовному» характері такого роду атак, які спеціально розробляються для 

обману своїх потенційних жертв. 

 На відміну від масових атак комп'ютерних вірусів (мета яких - зараження 

максимальної кількості комп'ютерів) в цільових атаках використовується зовсім 

інший підхід. Цільові атаки можуть бути спрямовані на зараження мережі певної 

компанії або організації або навіть одного сервера в мережевій інфраструктурі 

організації, для чого може бути написана спеціальна троянська програма. 

 Кіберзлочинці часто проводять цільові атаки на підприємства, що 

обробляють або зберігають інформацію, яка може бути використана злочинцями з 

метою отримання прибутку. 

Особливість цілеспрямованих атак(APT) полягає в тому[9; 21], що 

зловмисників цікавить конкретна компанія або державна організація.  

Це відрізняє дану загрозу від масових хакерських атак - коли одночасно 

атакується велике число цілей і найменш захищені користувачі стають жертвою.  
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Цілеспрямовані атаки зазвичай добре сплановані і включають кілька етапів 

–  від розвідки і впровадження до знищення слідів присутності. Як правило, в 

результаті цілеспрямованої атаки зловмисники закріплюються в інфраструктурі 

жертви і залишаються непоміченими протягом місяців або навіть років(рис.2.1.) – 

протягом усього цього часу вони мають доступ до всієї корпоративної інформації. 

Таргінг або цільові атаки – атаки, спрямовані проти конкретних 

комерційних організацій або державних установ. Як правило, такі атаки не мають 

масового характеру і готуються досить тривалий період. Зловмисники вивчають 

інформаційні системи, що атакуються, дізнаються, яке програмне забезпечення 

використовується в тих чи інших цілях. Об'єкти атаки є дуже обмежені певними 

рамками або цілями конкретні інформаційні системи або люди. Шкідливе 

програмне забезпечення спеціально розробляється для атаки, щоб штатні 

антивіруси і засоби захисту, які використовуються об'єктом і досить добре 

вивчені зловмисниками, не змогли виявити загрозу.  

Найчастіше це уразливості нульового дня і особливі алгоритми зв'язку з 

виконавцями, замовниками атаки. Практично постійна полеміка навколо 

визначення терміна «таргетована атака» ускладнює класифікацію цього терміна.  

Цільова атака використовує ті ж механізми злому, що і будь-яка інша (спам, 

фішинг, зараження часто відвідуваних сайтів). Одним з основних ознак 

таргетованної атаки є її явна спрямованість на конкретну організацію. Наприклад, 

вірус, написаний для конкретного ПЗ власної розробки конкретної 

організації. Але так буває далеко не завжди.  

Хакер може використовувати наявні у нього набори експлойтів і інші 

інструменти для атаки на компанію-жертву. В цьому випадку визначити, чи 

стосується атака до таргетованної, досить складно, так як для проведення атаки 

використовувалися уразливості поширених ОС і прикладного ПЗ. 

Складнощі при кваліфікації цільових атак - один з чинників, який не 

дозволяє розрахувати навіть їх приблизну кількість. 
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Рис. 2.1. Комплексні довготривалі загрози(КДЗ) 

 

Категорії кіберзлочинів(рис.2.2.), які переслідують свої цілі в бізнесі чи 

політиці, можна розділити і розпізнати на два певних вида атак: «таргентована 

атака», «нетаргентована атака». 

 

Рис. 2.2. Категорії кіберзлочинів 

 

Більшість фахівців сходяться на думці щодо наступних особливостей 

цільових атак[9; 10]: 

• це атаки, спрямовані проти конкретних комерційних організацій, 

галузей виробництва або державних відомств; 

• об'єктами атаки є дуже обмежені певними рамками або цілями 

конкретні інформаційні системи; 
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• ці атаки не мають масового характеру і готуються досить тривалий 

період; 

• шкідливе ПЗ, якщо воно використовується при реалізації атаки, 

спеціально розробляється для конкретної атаки, щоб штатні засоби захисту, 

досить добре вивчені зловмисниками, не змогли виявити її реалізацію; 

• для реалізації атаки можуть використовуватися уразливості нульового 

дня; 

• як правило, цільові атаки використовуються для крадіжки інформації, 

яку легко монетизувати, або для порушення доступності до критично важливої 

інформації; 

• при здійсненні цільової атаки використовуються ті ж механізми 

злому, що і при масових атаках, зокрема фішинг. Відмінність становить 

підготовка атаки з метою запобігання можливості її детектування засобами 

захисту; 

• після виявлення та ідентифікації цільової атаки, вже за підсумками її 

здійснення, про загрозу цієї атаки стає відомо, вона переходить в категорію 

«масових» - може масово використовуватися зловмисниками.  

 

Рис. 2.3. Фази цільових атак 
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Цілі атак: 

• офіс правління компанії. Часто апаратура неналежним чином 

захищена від фізичного пошкодження (наприклад, з боку персоналу з прибирання 

або технічного обслуговування приміщень). 

• науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Зазвичай це 

відділ, який вимагає найвищого рівня захисту, але часто він захищений не краще, 

ніж інші відділи. 

• центри обробки даних є надійними для розміщення приватних хмар. 

Проблемою є забезпечення безпечного функціонування численних серверів, а 

також додатків, що працюють на цих серверах. 

• мережа постачальників. Через застосування мережевих рішень при 

роботі з постачальниками виникають ризики, пов'язані з тим, що відносно 

невеликі компанії-постачальники, як правило, гірше захищені. 

• хмарні обчислення. В своїй основі використання зовнішніх хмар 

безпечно. Проблеми пов'язані з тим, що рівень захисту даних залежить від 

законодавства і що можливий доступ з боку спецслужб. 

• виробництво. Безліч старих спеціалізованих систем все частіше 

об'єднується в мережі, і їх роботу важко відстежувати і контролювати. Атаки 

зловмисників в цьому випадку можуть призвести до виробничих втрат або навіть 

до краху компанії. 

• бази даних забезпечують безпечне зберігання важливої інформації. 

Головна слабкість, що в якості «інструментів» для проникнення в бази даних 

зломщики можуть використовувати адміністраторів. 

• кінцева продукція, що активується за допомогою інформаційних 

технологій. Зростаючий рівень використання мережевих рішень для забезпечення 

функціонування кінцевої продукції полегшує проведення кібератак. Дистанційно 

контролюючи пристрої користувачів з метою провокування поломок, хакери 

мають можливість незаконно отримувати через ці пристрої конфіденційну 
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інформацію. У зв'язку з цим компанії може загрожувати втрата репутації і 

отримання позовів від користувачів, які стали жертвами шахрайства 

• офісні мережі. Зростаючий рівень мережевої взаємодії, що передбачає 

об'єднання майже всіх систем, надає хакеру багаті можливості, якщо він зуміє 

проникнути в мережу. 

• продажі. Витік маркетингових планів, інформації про ціни і клієнтів 

підриває репутацію компанії і позбавляє її конкурентних переваг. 

• мобільні пристрої. Купуючи смартфони, доступні на комерційному 

ринку, користувачі часто вводять в їх пам'ять конфіденційні дані, які можуть бути 

викрадені хакерами. Самі випробувані і надійні концепції забезпечення безпеки 

можуть виявитися марними, якщо співробітники компанії використовують власні 

мобільні пристрої для вирішення робочих завдань. 

• інтернет-магазини. Для незаконного доступу під виглядом реально 

існуючих покупців і здійснення шахрайських дій хакери використовують 

реквізити кредитних карт і особисті дані клієнтів. 

• телефонні дзвінки. Експлуатуючи готовність людей допомагати один 

одному, зловмисники можуть використовувати телефонні дзвінки як спосіб 

легкого отримання потрібної інформації. 

 

Рис. 2.4. Процеси APT атак 
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Методики цільової атаки. Публічно доступна інформація про засоби 

проведення таргентованих атак і розслідуванні інцидентів (які мають ознаки 

цільових атак) дозволяють говорити про різноманітність методів. Наприклад, 

можуть використовуватися повністю автоматизовані методи, так і телефонні 

дзвінки. 

Зловмисники в ході атаки досліджують різні можливості, щоб отримати 

доступ до необхідної інформації. Може здійснюватися прямий фізичний доступ 

або атакуватися співробітники компанії, їх пристрої і облікові записи в інтернет-

сервісах. 

Суттєвою проблемою стає безпека суміжних інформаційних систем - 

компаній-постачальників (особливо розробників ПЗ, які здійснюють підтримку 

свого продукту) і клієнтів. Довірені відносини з ними можуть бути використані 

для обходу кордонних засобів захисту. Це значно розширює і без того складний 

периметр захисту. 

Втекти від спроб цільових атак жертві навряд чи вдасться. Наприклад, 

зловмисник хоче отримати доступ до внутрішніх ресурсів, що цікавить його 

компанію. Для цієї мети зловмисник може ініціювати безліч цільових атак, 

протягом декількох місяців або років. Всі елементи атаки (мережеві атаки, 

шкідливе ПЗ) можуть бути попередньо перевірені на «помітність» для поширених 

методів виявлення. У разі неефективності такі елементи модифікуються. 

Аналогічно оновленню антивірусних баз можуть оновлюватися і засоби 

вторгнення, в тому числі і ті, що вже функціонують в захопленій системі. 

Додаткова складність - тривалість та інтенсивність таргетованної атаки. 

Підготовка може займати місяці, а активна фаза - хвилини. Існує ймовірність, що 

рано чи пізно атака вдасться. Зрештою проблема нулювого дня вразливостей 

актуальна завжди. Якщо у вас є інформація, яка коштує 100 млн, то будьте готові 

до того, що знайдеться хтось готовий витратити 50 млн на те щоб її вкрасти. Тому 

єдине що можна зробити - це бути готовим до компрометації і мати інструменти 

для швидкого виявлення атаки, її припинення і мінімізації збитку. 
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Збиток від атак – велика загадка навіть для жертв. Підрахувати реальний 

збиток від націлених атак не представляється реальним: за даними, 66% 

інцидентів системи безпеки залишаються непоміченими багато місяців. Саме під 

це і «заточене» складне шкідливе ПЗ для цільових атак: крадіжка даних 

відбувається непомітно, в «фоновому» режимі. Велика кількість атак залишається 

непоміченими. При виявленні багато компаній намагаються приховати факт 

інциденту і запобігти його розголосу. Вважають, що кожного тижня в світі стає 

відомо як мінімум про одну гучну цільову атаку. В реальності таких гучних атак 

на тиждень може відбуватися більш ста. 

Аналіз ризику цільових атак. Малоймовірно, що цільова атака буде 

застосована проти рядових користувачів ПК, якщо вони не є співробітниками 

компаній. Метою атаки може стати будь-яка інформація, це залежить від сфери 

діяльності компанії. Найчастіше таргінг акти відбуваються для отримання 

промислових секретів, персональних даних і видів платежів. Багато великих 

бізнесменів і керівники підприємств припускають, що одного разу подібна атака 

може бути проведена і на їх організацію.  

Таке широке поширення пояснюється оптимізацією засобів злому, що 

призводить до спрощення і здешевлення проведення шкідливих операцій. 

Виробники засобів інформаційної безпеки постійно вдосконалюють засоби для 

протидії таргетованим атакам.  

Найбільш ефективними є комплексні рішення, окремі компоненти яких 

надають зловмисникам неправдиві набори даних і цілей. Повністю убезпечити 

себе від націлених атак неможливо. Тож якщо злочинець планує отримати доступ 

до даних компанії, то може вести атаки протягом довгих місяців або років. При 

цьому проводити не одну, а кілька атак. Не маючи обмеження в часі, він ретельно 

перевіряє можливість виявлення шкідливих програм з боку антивірусів за 

необхідності модифікує їх.  

На підготовчий етап атаки припадають основні витрати часу, а ось сама 

атака займає лічені хвилини. Імовірність того, що атака буде успішною – дуже 

велика. Виявлення таргетованної атаки дуже складне і комплексне завдання. При 
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цьому факт проникнення в систему може залишатися непоміченим довгий час. У 

зв'язку з цим дуже складно оцінити загальне число атак, що проводяться по 

всьому світу. 

Останіми прикладами реальних загроз для сфери ІТ є такі світові вірусні 

атаки, як «WANNACRY» і «PETYA.A». Хоча ці атаки на перший вигляд не є 

таргентованими, про те ми не можемо цього прямо стверджувати[11]. Є велика 

можливість того, що під прикриттям цих масових атак були проведені і цільові 

атаки. Про це можуть свідчити успішні удари по Державним установам, 

корпораціям і банкам.  

Дані атаки пройшлись по всьому світу. В Україні вірусом були вражені 

комп'ютерні системи "Укренерго", "Київенерго", "Епіцентр", "Київстар", 

Vodafone, Lifecell, канал ATR, "Укрзалізниця", Київський метрополітен, 

Ощадбанк, "Нова Пошта", аеропорт "Бориспіль", мережа запровок WOG, 

"Укргазвидобування" та інших. Також "під удар" потрапив і сайт Кіберполіції 

України.  

Petya.A – це не новий блокувальник. Проте в антивірусній компанії 

розповіли, хто може стояти за хакерською атакою Petya.A і чим це загрожує 

неприємними наслідками. Він блокує не тільки робочий стіл або вікно браузера, 

він взагалі запобігає перезавантаженню операційної системи. Повідомлення з 

вимогою викупу при цьому говорить, що поєднує в собі функції блокувальника і 

шифрувальника[21].  

Проте варто зазначити, що вірус  Petya. A не шифрує дані, а блокує доступ 

користувача до жорсткого диска. Самі по собі файли не піддаються шифруванню. 

Зараження відбувається після запуску .exe файлу, який призводить до падіння 

системи в "синій екран смерті" і подальшого перезавантаження. Експерти 

вважають, що перед reboot (жорстке перезавантаження) шкідник перехоплює 

управління процесом завантаження.  

Після перезавантаження комп'ютера постраждалий бачить імітацію 

перевірки диска, після закінчення якої на екрані комп'ютера завантажується 

зовсім не операційна система, а екран блокування Petya.A. Тоді і повідомляється, 
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що всі дані на його жорстких дисках були зашифровані за допомогою "алгоритму 

шифрування", і відновити їх неможливо. 

За попередньою інформацією, для відновлення доступу до системи і 

розшифровки даних, потрібно заплатити викуп, перейшовши на сайт зловмисника 

в зоні .onion. Якщо оплата не була проведена протягом 7 днів, сума викупу 

подвоюється. Також пропонується "купити" спеціальний "код розшифровки", 

вводити який потрібно просто на екрані блокувальника. Оплата здійснюється 

лише у біткоінах.  

WannaCry — це англійська гра слів, середнє між "кортить заридати" і 

"кортить розшифрувати". Його називають найбільшим вірусом-шантажистом у 

комп'ютерній історії. Згідно з хакерськими повідомлення, в установ є тільки три 

дні, щоб відправити компенсації. Після цього комп'ютери "поставлять на 

лічильник": ціна за повернення файлів зросте удвічі. А якщо жертви хакерської 

атаки не заплатять протягом семи днів, то втратять своїй файли назавжди[21]. 

Wanna Cry орієнтований на слабке місце в операційній системі Microsoft. 

Зловмисники поширили програму-вимагач на робочі станції комп'ютерів. Ця 

комбінація – використання існуючої вразливості Windows з кодом програми-

здирника – отримала такий величезний резонанс[12; 21]. 

 

2.2 Соціальна інженерія як метод розвідки складних соціальних і 

соціотехнічних систем: основні аспекти, поняття та визначення 

 

Розвідка ІТС характеризується специфічними механізмами — способами і 

методами, а також силами і засобами, задіяними у процесах збору або добування 

інформації[1; 13; 14]. Головні способи її ведення — розвідка систем 

телекомунікацій(РСТ), мережна розвідка(МР) та кіберрозвідка(КР). Ці види 

розвідки мають на меті систематичний пошук, збір або добування:  

• інформації про об’єкти розвідки в ІТ-системах її передавання, 

випромінювання і приймання та в захищених криптосистемах — засобами РСТ, а 

також у відкритих і відносно відкритих електронних джерелах — засобами КР;  
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• даних про ресурси, засоби захисту, пристрої та програмне 

забезпечення (ПЗ), використовуване в ІТС об’єкта розвідки, їхні уразливі місця та 

межі проникнення — інформації, що далі підлягає обліку, верифікації, вивченню 

та аналітичній обробці.  

Зауважимо, що за допомогою РСТ і МР протиборчим сторонам вдається 

добувати відповідно близько 5–8 і 7% інформації одна про одну. Незрівнянно 

більших результатів досягають, використовуючи КР. Саме кіберрозвідка 

забезпечує від 35 до 95% найційннішої інформації про об’єкти розвідки, яка 

нерідко стосується найбільших військових і державних таємниць. Кіберрозвідка 

ІТС, залежно від важливості та специфіки покладених на неї завдань, наявних 

ресурсів і способів пошуку й збору інформації[1; 13], використовує різні 

інструменти (рис. 2.5.).  

Рис. 2.5. Головні підходи до здійснення кіберрозвідки 

 

Згідно з цим можна виокремити технічний і програмний методи її ведення, 

методи так званої соціальної інженерії(СІ), а також метод, що передбачає 

моніторинг відкритих і відносно відкритих електронних джерел (аналог відомої 

OSINT розвідки). 

Оскільки за умов стрімкого розвитку мережі Інтернет на противагу відомим 

технологіям забезпечення безпеки (міжмережні екрани, пристрої ідентифікації, 

засоби шифрування, системи виявлення мережних атак тощо) особливо 

ефективно постає людський чинник, то західні і вітчизняні фахівці[1; 14] 

розглядають СІ як один із найперспективніших підходів до розвідки ІТС. Ідеться 

передусім про те, що неавторизований користувач (хакер, порушник) отримує 
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інформацію про призначення, структуру, установлені права доступу, систему 

захисту, реєстраційні імена й паролі, а також іншу конфіденційну інформацію про 

об’єкт атаки (розвідки) через несанкціонований доступ до інтернет-ресурсів, 

використовуючи для цього слабкість чи некомпетентність, непрофесіоналізм чи 

недбалість людини (групи людей), а також вдаючись до керування її діями.  

Зрештою СІ має на меті змусити об’єкт атаки до певних дій, які їй не 

вигідні, але необхідні атакувальникові. Інформаційні джерела для діяльності 

соціоінженера включають у себе:  

• соціальні закладки (social bookmarking), які утворюють список 

закладок чи популярних web-сайтів і використовуються для пошуку користувачів 

зі спільними інтересами (Delicious);  

• соціальні каталоги (social cataloging), зрієнтовані на наукову сферу для 

роботи з базами даних, цитатами з наукових статей (Academic Search Premier, 

LexisNexis, Academic University, CiteULike, Connotea);  

• соціальні бібліотеки, які містять посилання на книги, аудіозаписи із 

системою рейтингів (discogs.com, IMDb.com);  

• соціальні мережі web-майстрів, які містять посилання на пости, 

звернення тощо, часто мають рейтинги або рекомендації;  

• багатокористувальницькі мережні ігри (Massively Multiplayer Online 

Games), які імітують віртуальні світи з різними системами переможців і 

переможених (World of Warcraft);  

• геосоціальні мережі, які містять дані про геолокації, наприклад GPS 

для визначення місцезнаходження користувача;  

• професійні соцмережі для пошуку роботи, розвитку ділових зв’язків 

(LinkedIn, MarketingPeople тощо);  

• вікові та гендерні соцмережі для відповідних користувачів. 

Для пошуку та збирання інформації про об’єкт атаки соціоінженери 

користуються, як правило, механізмами претекстингу, фішингу, бейтингу тощо.  
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Здебільшого зловмисник видає себе за якусь третю особу чи особу, яка 

потребує допомоги. Найкраща стратегія — використання спочатку невеликих 

запитів і згадування імен реальних людей, переважно керівного складу, з тієї 

організації, яка цікавить зловмисника. У процесі розмови він вдає, що потребує 

допомоги (більшість людей готові виконати невеликі завдання, що їх вони не 

сприймають як підозрілі запити). Установивши довірчий контакт, зловмисник 

може висловити прохання про щось більш істотне, маючи великі шанси на успіх.  

Цей прийом особливо ефективний щодо нетехнічних користувачів, які 

можуть володіти цінною інформацією.  

Фішинг (дослівно — риболовля) являє собою атаку, яку порушник здійснює 

через e-mail, аби спонукати потенційну жертву до розголошення певної 

конфіденційної інформації про себе (логін, паролі тощо) під приводом її 

«перевірки».  

Мета більшості фішингових листів — змусити користувача натиснути деякі 

клавіші, аби зафіксувати послідовність його дій, або ж установити шкідливе 

програмне забезпечення як частину більш широкомасштабної спроби 

проникнення(рис. 2.6.). Ключ до успішної кампанії фішингу — персоналізація[1]. 

Модифікація під конкретного користувача електронного повідомлення, нібито 

отриманого з надійного джерела, підвищує ймовірність того, що користувач 

прочитає пошту або навіть виконає дії згідно з рекомендаціями, поданими в 

повідомленні. 

 

Рис. 2.6. Адресна атака з фішинговим повідомленням 
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За оцінками фахівців, понад 70% фішингових атак у соцмережах досягають 

своєї мети. Фішинг стрімко набирає обертів. Що ж до оцінок збитку, то вони хоч і 

різнятся, усе ж дають величезні цифри. Так, згідно з відомостями компанії 

«Gartner», у 2008 році жертви фішерів втратили 2,4 млрд дол. США, 2009 року 

збиток становив 2,8, а 2010-го — 3,2 млрд дол. США (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

 Економічні показники атак масованого і цільового фішингу на типову 

установу 

Показник 
Масовий 

фішинг 

Цільовий 

фішинг 

Витрати на проведення 2000$ 10000$ 

Загальна кількість надісланих повідомлень 1000000 1000 

Частка заблокованих повідомлень 99% 99% 

Частка відкритих повідомлень 3% 70% 

Частка повідомлень із використаними посиланнями 5% 50% 

Частка успіху 50% 50% 

Дохід від однієї жертви 2000$ 8000$ 

Загальний прибуток 14000$ 150000$ 

 

Незважаючи на те, що витрати на проведення такої операції значно вищі(за 

оцінками Cisco SIO, майже в п’ять разів) ніж у разі масованого фішингу, причому 

вищий може бути як дохід, так і прибуток. Тут визначальну роль відіграють якість 

отримання адрес і орендованого ботнету, а також вартість засобів генерування 

повідомлень електронної пошти, придбаного злоякісного ПЗ і створеного сайту. 

Істотний внесок належить і вартості засобів управління установою, базової 

інфраструктури обробки замовлень, послуг провайдерів із реалізації та вивчення 

даних користувачів.  

Бейтинг — запуск злоякісного ПЗ, наприклад троянських програм (бекдорів, 

руткітів, кейлогерів, клікерів та проксі-троянів) як відповідні на поданий 
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електронною поштою або через інфікований СD (флеш-нагромаджувач) запит 

порушника.  

Злоякісне ПЗ, створюване з використанням широкого класу технологій, 

поступово стає дедалі серйознішою проблемою.  

Таке ПЗ може мати на меті:   

• закачування або скачування файлів; копіювання помилкових 

посилань, що ведуть на підроблені web-сайти, чати чи інші сайти з реєстрацією;  

• створення перешкод роботі користувача;  

• викрадення даних, що становлять цінність або таємницю, зокрема 

інформації для автентифікації, для несанкціонованого доступу до ресурсів;  

• поширення інших шкідливих програм, таких як віруси;  

• знищення даних (стирання або переписування даних на диску, 

ушкодження файлів) і обладнання, виведення з ладу комп’ютерних систем і 

мереж;  

• збір адрес електронної пошти й використання їх для розсилання 

спаму;   

• шпигування за користувачем і таємне повідомлення третім особам тих 

чи інших відомостей;   

• реєстрація натискань клавіш із подальшою крадіжкою інформації 

такого роду, як паролі й номери кредитних карток;  

• дезактивація або створення перешкод роботі антивірусних програм і 

фаєрволу.  
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Поетапну дію злоякісного ПЗ унаочнює(рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Структурно-логічна схема організації бейтинг-атак 

 

етап 1 — поширення злоякісного ПЗ засобами соціального інжинірингу;  

етап 2 — інфікування ПЕОМ;   

етап 3 — запуск злоякісного ПЗ через проведення одноразової атаки або за 

рахунок реконфігурування системи (упровадження руткітів);   

етап 4 — сканування пам’яті системи на наявність у ній конфіденційних 

даних;  

етап 5 — крадіжка конфіденційних даних із пам’яті системи;   

етап 6 — пересилання конфіденційних даних за визначеною адресою;  

етап 7 — отримання сервером конфіденційних даних або від злоякісного 

ПЗ, або від атакувальника.  

Поширення злоякісного ПЗ ґрунтується переважно на заходах зі створення 

соціальних пасток і здійснюється спеціально для отримання фінансової вигоди.  

QUI PRO QUO — несанкціоноване надання додаткових прав і можливостей 

зареєстрованим користувачам системи. Цей вид атаки передбачає дзвінок 

соціального інженера в організацію по корпоративному (внутрішньому) телефону. 

Здебільшого соціальний інженер представляється співробітником технічної 

підтримки, який здійснює опитування щодо виникнення технічних проблем. Під 

час «розв’язання» технічних проблем соціальний інженер «спонукає» користувача 
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до введення команд, які дадуть змогу соціальному інженерові запустити або 

встановити шкідливе ПЗ на його комп’ютер.  

Отримавши його, об’єкт атаки, який нічого не підозрював, відкривав 

зазначену сторінку. Далі, якщо використовувався браузер Internet Explorer із 

незакритою уразливістю, на комп’ютер завантажувалися файли черв’яка, а в 

деяких випадках і супутнього йому трояна. Після встановлення в систему «Bizex» 

закривав запущеного ICQ-клієнта і, підімкнувшись до сервера ICQ з даними 

зараженого користувача, розсилав спам за знайденими на комп’ютері списками 

контактів.  

Одночасно відбувалася крадіжка конфіденційної інформації — банківських 

даних, логінів і паролів тощо. Алгоритм дій порушників базувався при цьому на 

особливостях ухвалення рішень звичайними користувачами, професійними 

шпигунами або хакерами, яких у західних інформаційних джерелах називають 

когнітивним базисом[1; 13].  

За результатами опитування(рис. 2.8) також з’ясувалось[1], що головною 

мотивацією соціальних злочинців є фінансові вигоди (51% досліджених структур) 

та помста (14%), а основними методами їх роботи є розсилання фішингових 

листів (47% респондентів), вплив через соціальні мережі (39%), а також через 

незахищені мобільні пристрої (12%). 

 

Рис. 2.8. Джерела проектування соціальних загроз 

 

Найбільш сприйнятливими щодо таких дій на думку опитаних, є нові 

співробітники (60%), підрядники (44%) та виконавчі помічники (38%). При цьому 

40% респондентів усю відповідальність за можливі витоки покладають саме на 
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персонал(рис. 2.9.). Щоб зменшити ризик впливу на нього методами СІ, значна 

(26%) частина учасників дослідження засвідчила, що вони регулярно проводять 

відповідні тренінги для персоналу або планують розроблення відповідної 

програми(19%), тоді як 34% респондентів констатували, що взагалі не приділяють 

уваги підготовці персоналу для запобігання збиткам від застосування методів СІ. 

Рис. 2.9. Результати реагування на соціальні атаки 

 

Для захисту користувачів від СІ фахівці компанії рекомендували 

застосовувати як організаційні (на рівні установи, організації), так і 

програмнотехнічні засоби[1; 15].  

До організаційних засобів забезпечення захисту інформації нині належать 

організаційно-технічні (підготовка приміщень з ПЕОМ, прокладання кабельної 

системи з урахуванням вимог щодо обмеження доступу тощо) та організаційно-

правові (вимоги національного законодавства тощо) засоби. Їхня перевага 

зумовлюється можливістю розв’язання різних проблем, простотою реалізації та 

необмеженими можливостями модифікації і розвитку. Головний недолік — 

висока залежність від суб’єктивних факторів.  

До технічних (апаратних) засобів належать різні за типом пристрої, які або 

заважають фізичному проникненню на об’єкт розвідки (захисна сигналізація 

тощо), або виявляють і перекривають потенційні канали витоку інформації 

(генератори шуму, мережні фільтри, сканувальні радіоприймачі тощо). Їхні 

переваги зумовлюються надійністю, незалежністю від суб’єктивних факторів та 
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високою стійкістю до модифікації. Основним недоліком, як правило, є вартісний 

аспект.  

До програмних засобів належать програми для ідентифікації користувачів, 

контролю доступу, шифрування інформації, вилучення тимчасових файлів тощо. 

Їхні переваги полягають в універсальності, гнучкості, надійності, здатності до 

модифікації та розвитку. Недоліки зумовлюються обмеженою функціональністю 

мережі, використанням частини ресурсів файл-сервера та автоматизованих 

робочих місць (робочих станцій), чутливістю до випадкових і спланованих змін, 

можливою залежністю від типів ПЕОМ тощо. 

 

2.3 Методи соціального інжинірингу 

 

Враховуючи, що нині понад 70% усіх порушень, пов’язаних із безпекою 

інформації, здійснюються саме завдяки тонкощам людського фактору(рис. 2.10), 

К. Митник запропонував застосовувати можливості соціального інжинірингу з 

метою(рис. 2.11.):  

• збору довідкової інформації про об’єкт атаки (розвідки), а саме 

з’ясування інтересів та особливостей поведінки потенційної жертви, чатів і 

форумів, якими вона користується, а також імен, під якими вона з’являється у 

мережі Iнтернет, через ведення діалогу з нею або з її оточенням у службах обміну 

миттєвими повідомленнями (messenger), наприклад ICQ;  

• отримання закритої (конфіденційної) інформації про об’єкт атаки 

(розвідки) або інформації, що становить для порушника певний інтерес, 

наприклад номери телефонів потенційної жертви, адресу її реєстрації, 

проживання, реальне ім’я та прізвище тощо, через установлення контакту з нею 

або уведення її в оману;  

• отримання інформації про об’єкт атаки (розвідки), необхідної для 

забезпечення НСД до системи, а саме пароля, яким користується потенційна 

жертва, серії й номера її паспорта та інших відомостей про неї через входження в 

довіру до обраної жертви;  
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• примушення об’єкта атаки (розвідки) до дій, необхідних порушникові, 

через нав’язування такому об’єкту нової моделі поведінки. 

 

Рис. 2.10. Кругова діаграма, що ілюструє відсоткове співвідношення загроз 

інформаційній та кібербезпеці 

 

З огляду на можливі прояви безвідповідальності або недбалості 

(співробітник цілеспрямовано або випадково може вчинити деякі дії з 

компрометації інформації), на наявність у певної частини співробітників 

корисливих інтересів (співробітник намагатиметься цілеспрямовано перебороти 

систему захисту для доступу до інформації підприємства, яка є закритою), 

прагнення самоствердитись (співробітник затіває свого роду гру «користувач 

проти системи». І хоча наміри самі по собі можуть бути нешкідливі, усе це 

неминуче призведе до порушення самої практики безпеки. 

Отже, сучасні техніки СІ, спираючись на такі чинники, як стреси й 

психологічні взаємовпливи в колективах (зокрема, через необхідність виконання 

співробітником вимог режиму таємності, тобто дій згідно з певним обмеженням 

його власної волі) та плинність кадрів (унаслідок переманювання конкурентами 

талановитих співробітників підприємства, до того ж обізнаних у секретах) 

спрямовуються на таких осіб:  

• співробітників, які безпосередньо причетні до діяльності компанії 

(установи, підприємства): керівників і начальників відділів, персоналу відділу 

кадрів, секретарів та персональних помічників;  
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• нових і тимчасових співробітників, які виявляють незадоволення 

роботою в компанії (установі) або звільняються.  

 

Рис. 2.11. Oсновні сфери застосування СІ 

 

При цьому соціоінженери (неавторизовані користувачі) застосовують 

методи, які за ознаковим принципом(рис. 2.12.) доцільно згрупувати так:  

• методи за взаємодією з політикою безпеки та дистанційністю;  

• за ініціалізацією та маніпулюванням;  

• за порушенням характеристик безпеки;  

• за реляційними ознаками;  

• за ступенем важкості; за типом джерела та за типом доступу.  

Зазначені методи можуть практикуватись як самостійно, без залучення 

технічних засобів[1], так і бути інструментом у плануванні або проведенні інших 

видів атак на об’єкт розвідки із застосуванням закладених пристроїв або 

програмних закладок.  
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При цьому за взаємодією з політикою безпеки методи соціальної інженерії 

(МСІ) можуть бути постполітизаційними та деполітизаційними. 

Постполітизаційні МСІ базуються на використанні недоліків у вже існуючій 

політиці безпеки.  

Наприклад, це можуть бути такі недоліки:  

• неправильно побудовані правила розмежування доступу;  

• використання програмних і апаратних засобів із недостатнім рівнем 

захищеності;  

• прорахунки у блокуванні каналів витоку інформації з обмеженим 

доступом;  

• заборона видачі імен та телефонів персоналу джерелу (яке здійснює 

запит), вірогідно не ідентифікованому. 

Деполітизаційні атаки спираються на помилки й недбалість, яких 

припустилися виконавці, реалізуючи заходи із забезпечення здійснюваної в 

організації політики безпеки. Це пов’язано здебільшого з людським чинником, що 

активізується в разі адміністративної підтримки, коректності виконання функцій 

захисту, своєчасності реагування на нештатні ситуації (тобто коли створюються 

умови, не описані в політиці безпеки, і працівники реагують на них у 

непередбачуваний спосіб). Прикладом нештатної ситуації може бути неадекватна 

реакція персоналу на прохання найвищого керівництва компанії отримати 

секретну інформацію.  

За дистанційністю МСІ поділяються на локальні та віддалені.  

Локальні МСІ реалізуються через безпосереднє індивідуальне спілкування 

соціотехніка з атакованим. Наприклад, коли останній є службовцем компанії, а 

соціотехнік шляхом прямого контакту представляється як співробітник, 

постачальник або працівник партнерської компанії, людиною зі служби 

підтримки тощо та просить про допомогу. 

Віддалені МСІ поділяються на Т- та МТ-віддалені. Такі МСІ реалізуються за 

допомогою засобів комунікації (телефон, факс, електронна пошта, віртуальна 

комп`ютерна мережа тощо).  
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Рис. 2.12. Узагальнена класифікація МСІ 

 

Т-віддалені МСІ базуються на використанні телефону, що є найбільш 

поширеним засобом у проведенні соціотехнічних атак. Володіючи навичками 

маніпулювання основними рисами людської натури, атакувальник може добувати 

потрібну йому інформацію, видаючи себе за іншу особу, якщо йому вдалося 

переконати в цьому атакованого (це особливо дієвий метод у великих 

корпораціях, де знати всіх співробітників та відстежувати прийом нових 

достатньо складно). Соціотехніки звертають особливу увагу на те, як створити 

досконале психологічне середовище для атаки. Незалежно від застосовуваного 

методу основна мета — переконати людину, від якої очікується розкриття 

інформації, у тому, що соціотехнік і є такий суб’єкт, якому можна довірити 

відповідну інформацію.  

Для цього використовуються маскарадингові технології. Наприклад, 

соціотехнік може представитися або співробітником віддаленого офісу і просити 
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локального доступу до пошти, або новим співробітником, що просить про 

допомогу, постачальником чи розробником ПЗ, який пропонує його оновлення.  

МТ-віддалені МСІ базуються на використанні мережних технологій, 

наприклад електронної пошти, широкого спектра вірусного та інших шкідливих 

видів ПЗ, інтернет-ресурсів. У разі використання електронної пошти жертві може 

бути відправлено запит або прохання про виконання певної дії від імені 

керівництва, співробітників, знайомих тощо. Прикладом такого типу атак може 

бути відправлення запиту до відділу фінансів щодо надання керівництву 

місячного звіту, який потрібно відіслати на запропоновану соціотехніком 

електронну поштову скриньку.  

Інший випадок МТ-віддаленого МСІ — відправлення разом із листом або 

прикладним ПЗ вірусів чи шкідливого ПЗ, або адреси інтернет-ресурсу на них. Це 

можна здійснити, відправивши вкладення до листа на електронну поштову 

скриньку, прикріпивши шкідливе ПЗ до завантажуваної програми. Соціотехнік 

може надіслати атакованому лист із повідомленням про винайдення нової 

корисної утиліти, отримати яку можна, звернувшись на певну адресу, причому 

саме за цією адресою атакувальник розміщує шкідливу програму або вірус. 

Атакувальник може також відправити тільки адреси інтернет-ресурсу на відомі 

джерела з дуже схожою, але відмінною від справжньої адресою, створивши в 

такий спосіб графічний інтерфейс. Тоді жертва, не підозрюючи нічого лихого, 

може зареєструватись, залишивши свій ідентифікатор, пароль чи адресу 

електронної поштової скриньки, або спробувати ввійти як уже зареєстрований 

користувач. Соціотехнік може здійснити МТ-віддалену атаку за допомогою 

фальшивого роp-up вікна (небажане вікно, яке з’являєтся під час роботи з 

інтернет-ресурсами), де можуть бути розміщені корисні, на перший погляд, а 

насправді небезпечні адреси інтернет-ресурсів, форми для додаткової реєстрації, 

вікна завантаження шкідливого ПЗ під виглядом корисних додатків.  

За способом ініціалізації МСІ поділяються на аверсні і реверсні.  

Аверсними (прямими) називають МСІ, при яких соціотехнік звертається до 

атакованого зі своєю проблемою, переконуючи його в своїй авторизованості, і 
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прохає про допомогу. Аверсні соціотехнічні атаки можуть також досягати мети з 

використанням шкідливого ПЗ, а також неуважності атакованого. Наприклад, 

зловмисник може представитись адміністратором комп’ютерного відділу, 

зателефонувавши на вихідних додому одному зі службовців, який виконує 

розробку важливого проекту, та зробити повідомлення (ніби на знак ввічливості) 

про несправність локальної мережі та можливості її відновлення тільки через 

деякий час. А оскільки (і соціотехнік це знає) терміни закінчення проекту стислі, 

то атакований на відповідний запит погоджується видати свій ідентифікатор і 

пароль для швидкого відновлення потрібних файлів.  

Реверсні (зворотні) МСІ полягають у тому, що соціотехнік створює 

ситуацію, в якій атакований стикається з певною проблемою і звертається до 

атакувальника по допомогу в її розв’язанні. Інша форма реверсної соціальної 

інженерії полягає в переспрямуванні дій на атакувальника, тобто об’єкт атаки 

(соціотехнік) розпізнає атаку і використовує різні методи (психологічні прийоми) 

для отримання максимально можливої інформації про атакувальника. 

За способом маніпулювання особливостями людської натури МСІ 

поділяються на 1) авторитетнісні; 2) прихильнісні; 3) взаємнісні; 4) 

відповідальнісні; 5) соціальнісні; 6) обмежувальнісні, які назвемо відповідно АВ-, 

ПР-, ВМ-, ВП-, СЦ- та ОБ-маніпулюванням. Такі ознаки було визначено 

узагальненням результатів соціальних досліджень щодо впливів (маніпуляцій) на 

людей, які дали змогу виокремити шість характерних рис людської натури, які 

можна використовувати для отримання потрібної інформації.  

Методи АВ-маніпулювання ґрунтуються на тому, що люди схильні 

прислужитися (задовольнити запит) особі, яка має авторитет (владу). Наприклад, 

соціотехнік отримує необхідні дані, якщо атакований сприймає його як 

авторитетне чи компетентне джерело. Аби створити таке враження, соціотехнік 

може задіяти маскарадні технології, стверджуючи, що телефонує керівництво, 

представник правоохоронних органів тощо.  

В основу методів ПР-маніпулювання покладено вміння зловмисника 

викликати в атакованого прихильність до себе. Адже люди зазвичай 
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задовольняють запит суб`єкта, який справляє приємне враження, має споріднені 

інтереси, спільні проблеми тощо. Саме тому зловмисник, перш ніж з’ясувати 

необхідні йому питання, вивчає інтереси атакованого, подаючи їх як свої власні, 

або називає спільних знайомих, земляків тощо.  

Методи ВМ-маніпулювання спираються на схильність людини машинально 

надавати інформацію у відповідь на певні дії, що викликали в неї розчулення 

(через бажання віддячити). Це може бути порада, допомога тощо. Прийом цей 

особливо ефективний тоді, коли його застосування — повна несподіванка для 

атакованого. Найефективніший шлях до завоювання взаємності, що сприяє 

розголошенню потрібної зловмисникові інформації, — прислужитися жертві, аби 

вона почувалася зобов’язаною своєму благодійникові.  

Методи ВП-маніпулювання ґрунтуються на тому, що людина схильна 

виконувати обіцяне, аби не втратити довіри тих, хто має з нею справу. Наприклад, 

соціотехнік радить новому відповідальному співробітникові (згідно з підписаною 

ним угодою) ознайомитися з процедурами і правилами політики безпеки, 

виконання яких необхідне для коректного користування ресурсами 

інформаційних систем компанії. Після обговорення кількох положень безпеки 

соціотехнік запитує пароль співробітника (на підтвердження його готовності 

виконувати угоду), аби перевірити, наскільки піддається вгадуванню, і подає 

рекомендації щодо формування пароля надалі. Атакований, потрапляє в пастку, 

не бажаючи діяти всупереч політиці безпеки, суті якої він ще не збагнув.  

Методи СЦ-маніпулювання використовують належність атакованої особи 

до певної авторизованої (соціальної) групи, дії більшості представників якої ця 

особа вважає істиною в останній інстанції. Наприклад, соціотехнік видає себе за 

перевіряючого зі служби безпеки і називає імена інших людей із відділу 

атакованого, які вже пройшли відповідну процедуру перевірки. Жертва, 

повіривши цьому, готова відповідати на всі запитання зловмисника, зокрема й 

щодо власного ідентифікатора і пароля.  

Методи ОБ-маніпулювання ґрунтуються на готовності жертви скуштувати 

«безкоштовного сиру». Наприклад, соціотехнік розсилає електронні листи з 



58 
 

повідомленням про те, що всі, хто до кінця тижня зареєструються на новому 

розважальному сайті, отримають безкоштовно електронний альбом того чи 

іншого популярного виконавця. У процесі такої реєстрації безтурботна жертва 

зазначає свій ідентифікатор, пароль, електронну пошту тощо. А як відомо, люди 

часто, щоб не забувати паролів та ідентифікаторів, використовують однакові в 

усіх системах. Скориставшись цим, соціотехнік може отримати доступ до 

службових або приватних інформаційних ресурсів атакованого.  

Атака, під час якої експлуатуються різні риси людської натури, належить до 

комбінованого типу. Наприклад, маніпулювання спирається на авторитетнісність 

та відповідальнісність особистості.  

За ознаками, що стосуються порушень характеристик безпеки, МСІ 

поділяються на К-, Ц- та Д-дієві. 

 К-дієві методи спрямовані на порушення такої характеристики безпеки, як 

конфіденційність. Наприклад, унаслідок відповідних дій соціотехніка його 

здобутком стає конфіденційна інформація, незважаючи на заборону доступу до 

неї.  

Розроблення К-дієвої атаки, спрямованої на отримання доступу до важливої 

документації організації (установи).  

Етап 1. На відповідному сайті знаходимо ім’я директора компанії, номер 

телефону його приймальні, а також номер телефону служби підтримки. 

Зателефонувавши в цю службу і запропонувавши послуги з надання інтернету, 

дізнаємося, який провайдер обслуговує компанію. 

Етап 2. Зробивши дзвінок до служби підтримки вдруге, уже від імені 

провайдера з огляду на невідкладну справу дізнаємося номер телефону та ім’я 

чергового адміністратора  

Етап 3. Оскільки компанія велика і рядовий адміністратор може не знати 

особисто директора, дзвонимо за наданим службою підтримки телефоном і від 

імені директора скаржимося черговому адміністраторові на низьку 

продуктивність праці секретарки, а через це просимо заблокувати доступ із 

комп’ютера секретарки до розважальних сервісів (youtube, соцмережі). Потім 
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телефонуємо у приймальню директора і від імені мережного адміністратора 

просимо перевірити в секретарки роботоздатність інтернету, перейшовши на сайт 

youtube.com або vk.com. Оскільки обидва сайти заблоковано, повідомляємо: 

якийсь новий вірус вразив усю мережу компанії, а тому потрібно негайно зробити 

резервну копію цінних документів. Секретарка, керуючись почуттям 

відповідальності, береться допомагати. Оскільки вірус вразив і засоби віддаленого 

доступу, пояснюємо їй, де скачати і як установити TeamViewer. Після цього 

просимо вказати, де міститься цінна інформація і через TeamViewer завантажуємо 

її на доступний нам файлообмінник.  

Рекомендації щодо захисту від К-дієвих атак:  

• Бухгалтери, секретарки та інший рядовий персонал не повинен мати 

повноважень на встановлення будь-якого ПЗ на своїх робочих місцях.  

• У разі виявлення несправностей у ПК або мережі дії користувачів мають 

бути чітко регламентовані.  

• У кожній організації має реалізовуватись чітка ієрархічна модель 

видання наказів (директор → керівник відділу → працівник) за умови 

неухильного виконання суворих правил щодо роботи з цінними документами.  

Ц-дієві методи мають на меті порушити цілісність інформації. Наприклад, 

такого ефекту вдається досягти, якщо соціотехнік у той чи інший спосіб зміг 

замінити блоки коду нового програмного продукту.  

Розроблення Ц-дієвої атаки, спрямованої на отримання електронної пошти 

та паролю менеджера компанії.  

Етап 1. На сайті компанії соціотехнік знаходить номер телефону служби 

підтримки. Дзвонить туди, пропонуючи свої послуги з певного питання, 

наголошуючи на їх особливій вигідності. Йому радять звернутися до менеджера 

компанії. Зрештою соціотехнік отримує електронну пошту менеджера, щоб 

надіслати йому всі умови надання послуги. 

 Етап 2. За отриманою електронною адресою соціотехнік здійснює пошук 

акаунтів жертви в різноманітних соцмережах. За змістом знайденої там 

інформації доходить висновку про характерні звички чи вподобання жертви.  
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Етап 3. На електронну пошту жертви соціотехнік надсилає листа, в якому 

йдеться про розробку надсучасного браузера, інтегрованого з безліччю функцій, 

що відповідають уподобанням жертви (це може бути інтегрована панель для 

прослуховування улюбленої радіостанції чи забезпечення інтеграції із 

соцмережами).  

Соціотехнік пропонує взяти участь у тестуванні бета-версії браузера та 

отримати абсолютно безкоштовну ліцензію. Авторизація браузера відбувається за 

електронною адресою, із неминучим запитом на введення пароля. Уведений 

пароль передається по інтернету, аби стати надбанням соціотехніка, а 

встановлення браузера закінчується помилкою. Після цього, як правило, 

користувач швидко забуває про інцидент. 

Рекомендації щодо захисту від Ц-дієвих атак:  

• не можна встановлювати ПЗ із ненадійних джерел.  

• неприпустимо вводити будь-які авторизаційні дані, якщо немає 

підтвердження надійності ресурсу чи ПЗ.  

• для робочих і особистих потреб слід неодмінно мати дві різні електронні 

адреси. У разі найменшої підозри щодо можливості інциденту необхідно відразу 

змінити пароль до електронної пошти.  

Д-дієві методи мають на меті порушити доступність інформації, наприклад 

досягти відмови мережного сервера, скориставшись ідентифікатором та паролем 

адміністратора безпеки, які вдалося роздобути.  

Розроблення Д-дієвої атаки, спрямованої на блокування доступу до 

бухгалтерської інформаційної бази 1С.  

Етап 1. На сайті установи соціотехнік знаходить номер телефону її 

менеджера. Дзвонить йому, пропонуючи свої послуги з упровадження бази 1С. 

Дізнається, що потенційну жертву вже обслуговує в цьому плані інша компанія. 

Поміж словом вивідує її.  

Етап 2. Подзвонивши до компанії — постачальника послуг 1С, зловмисник 

під виглядом потенційного користувача дізнається, як звуть директора, і з’ясовує, 



61 
 

що кожний клієнт цієї компанії-постачальника має закріпленого за ним 

працівника.  

Під час другого дзвінка до компанії-постачальника соціотехнік каже, що 

знайомі рекомендували йому певного працівника цієї компанії, який забезпечує 

високий рівень обслуговування, але він не може пригадати ім’я цієї людини. 

Зрештою зловмисник дізнається, як звуть працівника, що обслуговує потенційну 

жертву.  

Етап 3. Удаючи із себе працівника компанії-постачальника, соціотехнік 

повідомляє, що його візит зумовлено потребою в оновленні конфігурації, 

необхідної для нормального функціонування 1С, додаючи, що з’явився замість 

свого колеги, який захворів. Від головного бухгалтера він отримує пароль до ІБ із 

адміністративними правами. Для «оновлення» блокує доступ до бази, і під час 

своєї «роботи» змінює у всіх облікових записах бази пароль.  

Рекомендації щодо захисту від Д-дієвих атак: 

• у разі будь-яких неочікуваних змін у складі обслуговувального 

персоналу слід неодмінно з’ясувати їх легітимність, звернувшись до відповідної 

компанії.  

• після виконання технічного обслуговування необхідно пересвідчитись, 

що роботоздатність пошкодженої системи відновлено. За перебігом роботи 

працівника зі сфери технічного обслуговування потрібно уважно стежити.  

• слід переконатись у легальності встановлюваного оновлення. Атаки, 

унаслідок яких порушуються різні характеристики безпеки, належать до 

комбінованого типу. Саме так можна класифікувати КЦД-дії, що порушують 

конфіденційність, цілісність і доступність інформації.  

За реляційними ознаками МСІ поділяються на моно- і полімономні, моно і 

поліполічні. 

Мономономні МСІ передбачають здійснення атаки, спрямованої з боку 

одного атакувальника на одного атакованого. Наприклад, здійснення дзвінка до 

тієї чи іншої особи із запитом щодо отримання потрібної інформації.  
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Полімономні МСІ, на відміну від мономономних, передбачають участь двох 

чи більшої кількості атакувальників за наявності одного атакованого. Це може 

бути, наприклад, відправлення електронної пошти від кількох соціотехніків (які, 

скажімо, видають себе за знайомих жертви) на адресу однієї особи. При цьому 

атакованого спробують переконати відкрити надану адресу інтернет-ресурсу, де 

його може спіткати неприємність завантажити шкідливе ПЗ.  

Монополічні МСІ спрямовуються від одного атакувальника на двох чи 

більшу кількість атакованих. Наприклад, тут може йтися про отримання 

інформації, якої не може надати одна особа, побоюючись викриття. Тоді 

соціотехнік може телефонувати в різні дні різним особам для отримання 

потрібних йому даних.  

Поліполічні МСІ поєднують у собі полімономні та монополічні технології. 

Відповідна атака реалізується спрямованими діями від двох чи більшої кількості 

атакувальників до двох чи більшої кількості атакованих. Група соціотехніків 

зможе швидше отримати потрібну їм інформацію від кількох осіб, аніж це було б 

у разі застосування трьох попередніх технологій, виокремлених за реляційними 

ознаками. За ступенем складності МСІ поділяють на прості, складні та системні.  

Прості МСІ реалізуються в кілька кроків. Наприклад, щоб дізнатись імена 

службовців того чи іншого відділу на підприємстві, соціотехнік може 

скористатися наявними інформаційними ресурсами компанії (наприклад, web-

сайтом). Знайшовши номер телефону служби підтримки та зателефонувавши 

туди, соціотехнік може зробити запит щодо потрібної йому інформації.  

Складні МСІ передбачають комбінування нескладних алгоритмів для 

отримання шуканої інформації. Наприклад, аби роздобути паролі користувачів, 

зловмисник може діяти так: з’ясувавши, чиї паролі потрібні, тобто встановивши 

імена відповідних осіб, він знаходить джерела потрібної інформації, а далі 

намагається отримати пароль у той чи інший відомий спосіб.  

Системні МСІ реалізуються згідно з надзвичайно складним алгоритмом 

(розгалуженим, зі зворотними зв`язками та циклічними процесами). Тут ідеться 
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про отримання інформації, яку неможливо роздобути інакше (коди нових 

продуктів ПЗ, відомості, необхідні для доступу до серверів систем безпеки).  

За типом атакованого джерела МСІ поділяються на ЕК-, ЛГ-, КН- і ВП-

джерельні, причому тип джерела визначається рівнем поінформованості 

атакованого.  

ЕК-джерельні атаки розраховано на експерта, чиї професійні знання та 

контакти (як ділові, так і ті, що не стосуються роботи) забезпечують високу 

ерудицію в питанні, яке цікавить соціотехніка. Експерт може не лише видати 

базові матеріали, а й вивести на невідомі джерела інформації. Загальна надійність 

отримуваних у такий спосіб даних здебільшого дуже висока.  

ЛГ-джерельні атаки орієнтуються на легковажну особу, здатну 

розголошувати мимохідь доступну їй інформацію, що може становити високу 

цінність. Утім із такого джерела можна почерпнути нісенітницю, зокрема й будь-

яку навмисну дезінформацію. 

КН-джерельні атаки спрямовуються на осіб (контактерів), які так чи інакше 

спілкуються (або колись спілкувалися) з об’єктом (особою, групою осіб, 

організацією), що становить інтерес для соціотехніка. Здебільшого це випадкові 

ділові партнери, родичі та знайомі, працівники сервісу і т. ін. Контактери здатні 

не тільки повідомляти різні факти, а й сприяти в наближенні до об’єкта або й 

брати участь у вилученні в нього потрібної інформації.  

ВП-джерельні атаки передбачають використання випадкового індивіда, 

котрий не розглядається як потенційний інформатор, але є носієм важливої 

інформації. З огляду на випадковість спілкування з такою особою і 

непередбачуваність її повідінки соціотехніки не покладаються на таке джерело, 

хоча й намагаються використати його повною мірою.  

Якщо під час атаки задіяно різні види атакованих джерел, то вона належить 

до типу комбінованих. Наприклад, ЕККН-джерельна атака пов’язана з експертом 

та контактером.  

За типом доступу до інформації виокремлюють методи В-, К- та С-доступу.  
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Методи В-доступу стосуються інформації, що міститься у відкритих 

джерелах (друковані періодичні видання, інтернет-ресурси, засоби масової 

інформації, база даних тієї чи іншої служби підтримки тощо.  

Методи К-доступу зорієнтовано на конфіденційну інформацію, тобто не 

секретну, але таку, доступ до якої контролюють певні особи, що несуть за неї 

відповідальність. Це, наприклад, імена, номери телефонів, поштові адреси, посади 

і т. ін.  

Методи С-доступу мають на меті здобуття інформації із грифом 

секретності, привілеї доступу до якої має обмежене коло довірених осіб (секретні 

коди доступу, новітні розробки, секретні матеріали тощо).  

Якщо соціотехнічна атака поєднує в собі спроби отримання доступу до 

різних типів інформації, то йдеться про комбінований метод нападу, коли поряд із 

переліченими раніше прийомами вводиться в дію певна сукупність засобів і 

«параметрів оточення». Прикладом може бути атака ВК-доступу, зорієнтована як 

на відкриту, так і на конфіденційну інформацію.  

З огляду на сказане множину всіляких кібератак із залученням соціальної 

складової можна поділити на три категорії за такими характерними ознаками:  

• засобами здійснення — використання при спілкуванні телефону, 

електронної пошти, інтернету (у реальному часі), звичайної пошти або особистої 

харизми в ході зустрічі;  

• рівнем стосунків з об’єктом розвідки — офіційний, товаристський чи 

дружній; 

• ступенем доступу об’єкта до ІКС — високий в адміністратора, 

середній у начальника, низький у користувача.  

Отже, соціотехнік має у своєму розпорядженні чимало методів, що дадуть 

йому змогу:  

• провести пошук необхідної інформації у відкритих джерелах;  

• отримати пароль або коди доступу до потрібної системи;  

• надіслати потенційній жертві шкідливе безплатне ПЗ або патч для 

встановлення чи вірус троян на додаток до електронного листа;  
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• не знехтувати вмістом сміттєвих контейнерів компанії як джерелом 

непересічної інформації; 

• відвідати компанію, виступивши як клієнт, співробітник 

постачальника або виробник загального і спеціального ПЗ, представник 

партнерської компанії або законодавчого органу;  

• проникнути в компанію під виглядом нового керівника або 

співробітника, представника обслуговувального персоналу, знайомого чи родича;  

• налагодити персональні стосунки зі співробітниками компанії;  

• працевлаштуватись у компанію — потенційну жертву атаки. 

 

2.4 Алгоритм соціотехнічної атаки: етапи проведення, супутні 

уразливості та основні ризики 

 

Головна мета соціотехнічних атак — отримати несанкціонований доступ до 

захищених ІКС (паролі, персональні дані тощо). Для цього неавторизовані 

користувачі діють згідно з наведеною(рис. 2.13.) схемою Шейнова[1; 16]. 

 

Рис. 2.13. Алгоритм дій порушників методом соціальної інженерії 

 

Щоб реалізувати схему Шейнова, порушник має: визначити мету операції, 

з’ясувавши, якого роду інформація становить об’єкт полювання і де вона 

міститься; зібрати інформацію про об’єкт розвідки, що дасть змогу вивчити його 

психологію (джерелом інформації може бути практично все:  
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• результати аналізу трафіку, пошти, навіть касових чеків. Під 

«об’єктом» розуміється жертва, на яку націлено атаку неавторизованого 

користувача);  

• розробити план дій, провести моральну підготовку та тренування 

(опрацювати сценарій, зіставити кожне його слово з психологічною моделлю 

потенційної жертви);  

• виявити найбільш привабливі мішені впливу;  

• створити умови, необхідні для здійснення впливу соціального 

інженера на об’єкт розвідки, тобто змусити жертву до дій, потрібних 

зловмиснокові.  

Наприклад, ключем до маніпулювання може стати гостра потреба 

потенційної жертви в грошах, про що соціальному інженерові вдалося дізнатися 

на етапі збору інформації. Заходи СІ мають активізувати атакованого до 

невідкладних дій щодо роздобування грошей; сформувати звіт і подати його 

замовникові. 

Узагальнений алгоритм соціотехнічної атаки, спрямованої на реалізацію 

другого етапу схеми Шейнова, наведено(рис. 2.14.). Тут дії соціотехніків подано 

одновимірним масивом Д[i], який позначає необхідну додаткову інформацію 

( 𝑖 = 1, 𝑛 , де n — кількість додаткової інформації). 

Алгоритм передбачає неодмінне виконання таких етапів[1; 17]: 

Етап 1. Визначення мети; 

Етап 2. Аналіз джерел, з яких можна добути інформацію, потрібну на 

початковому етапі. Насамперед розглядаються відкриті джерела, доступ до яких 

необмежений; 

Етап 3. Перевірка достатності добутої інформації для здійснення атаки. 

Якщо постає потреба в додаткових даних, то соціотехнік визначає кроки, 

спрямовані на добування потрібної інформації. У протилежному випадку 

соціотехнік переходить до наступного етапу; 
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Етап 4. Фінальні атакувальні дії. Природно, що при проведенні будь-якої 

атаки з використанням соціального інжинірингу (коли нападник видає себе за 

іншу особу; відвертає увагу жертви; нагнітає психологічну напругу тощо) так 

само, як і здійснення будь-яких інших кібератак, одним із неодмінних атрибутів є 

класифікація ступеня доступу до інформації в разі успішно проведеної атаки.  

Цей ступінь залежить від рівня підготовленості соціального інженера, а 

також від того, хто виступає в ролі жертви. Надалі, коли розроблено сценарій 

атаки, соціоінженери використовують такі основні компоненти ПЗ, як 

повідомлення. Адже кожне з них, у свою чергу, поряд з інформаційним 

наповненням містить певні відомості про відправника, а також посилання на 

злоякісне ПЗ і засіб доставляння (електронна пошта, служба миттєвих 

повідомлень або однорангові мережі). 
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Рис. 2.14. Узагальнений алгоритм соціотехнічної атаки 

 

Розроблення соціотехнічної атаки, спрямованої на отримання кредитної 

картки та номера мобільного телефону начальника проекту нової продукції фірми 

А для фірми-конкурента В.  

З урахуванням обмежень алгоритм здійснення такої атаки засобами МСІ 

можна подати схемою(рис. 2.15.), що включає в себе розглянуті далі етапи: 
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Етап 1. Визначення номера кредитної картки та мобільного телефону 

начальника проекту нової продукції фірми А для фірми-конкурента В; 

Етап 2. Пошук шляхів виходу на сайт компанії С, де міститься телефон 

служби підтримки (довідкової служби). Із цією метою представники фірми В 

обрали компанію С, оскільки потенційна жертва — постійний її клієнт; 

Етап 3. З’ясовування номера телефону та імені потрібного службовця 

відділу клієнтів. Для цього соціотехнік має бути обізнаний із процедурою видачі 

інформації про клієнтів. Зателефонувавши до служби підтримки компанії С, 

соціотехнік представляється клієнтом, повідомляє про викрадення кредитної 

картки в особи, яка є клієнтом фірми С, здійснюючи при цьому запит щодо 

потрібної йому інформації (які дані і в який спосіб надає клієнт та чи надійно 

вони зберігаються). На цей запит соціотехнік отримує таку відповідь: кожний 

клієнт має власний порядковий номер, а його персональні дані, номери 

контактних телефонів, кредитних карток тощо надійно зберігаються в базі 

компанії; 

Етап 4. Фінальним кроком є дзвінок у відділ клієнтів компанії С. 

Соціотехнік представляється службовцем відділу клієнтів регіонального 

відділення, називаючи відповідне ім’я. Далі повідомляє, що його комп’ютер 

інфіковано вірусом, а через це в даний момент не можна відкрити базу, щоб 

задовольнити запити серйозного клієнта. Після чого просить надати йому 

потрібну інформацію, називаючи лише ім’я клієнта[1]. 
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Рис. 2.15. Приклад алгоритму здійснення соціотехнічної атаки 



71 
 

Як бачимо, головні ризики в разі успішної реалізації соціотехнічної атаки, 

спрямованої на отримання номерів кредитної картки та мобільного телефону 

начальника проекту з виготовлення нової продукції фірми А в інтересах фірми-

конкурента В можуть бути такі[1]:  

• витік конфіденційної інформації;  

• завдання збитку репутації організації;  

• зниження працездатності організації (ЗПО);  

• перевитрата ресурсів та фінансові втрати.  

На результат такої атаки можуть суттєво вплинути уразливості[1; 18]. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проаналізовано інформаційні атаки та їх методи реалізації, які 

представляють велику загрозу для інформаційно технологічного сектору і в 

часності для складних соціотехнічних систем.  

Виявлено, що одна із актуальних загроз це цільова атака(таргентована, 

APT). Цільові атаки —  це атаки, спеціально націлені на одну людину, компанію 

або групу, які проводяться тихо і непомітно. Це не масові атаки, так як їх мета не 

вразити якомога більше комп'ютерів.  

Досліджено, що друга актуальна загроза це соціальна інженерія. Соціальна 

інженерія застосовується для проведення розвідки складних соціальних і 

соціотехнічних систем. Головні способи її ведення — розвідка систем 

телекомунікацій, мережна розвідка  та кіберрозвідка. Ці види розвідки мають на 

меті систематичний пошук, збір або добування інформації про об’єкти розвідки в 

ІТ-системах, даних про ресурси, засоби захисту, пристрої та програмне 

забезпечення. 

Підкреслено, що після проведення розвідки шляхом соціальної інженерії 

наступає стадія соціотехнічної атаки. Головна мета соціотехнічних атак — 

отримати несанкціонований доступ до захищених ІКС. Для цього неавторизовані 

користувачі діють згідно з певної схеми для реалізації соціотехнічної атаки.  
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

СКЛАДНИХ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 

 

3.1 Методи захисту і запобігання від цільових атак 

 

Основними засобами захисту від цільових атак є заходи детектування 

всіляких аномалій (коду, команд, поведінки і т.д.). При цьому[9]: 

• детектування аномалій в рамках окремо взятого комп'ютера, або 

корпоративної ІС в цілому, здійснюється з метою виявлення реалізованих, а також 

частково, або повністю реалізованих атак; 

• забезпечується можливість нейтралізації відомих атак на ранніх 

стадіях їх здійснення — вирішується завдання захисту інформації, що 

забезпечується можливістю однозначної ідентифікації виявленої аномалії як події 

реалізації атаки, як наслідок, здійснення автоматичної реакції на зафіксовану 

аномальну подію; 

• відносно невідомих загроз атак, до яких відносяться загрози цільових 

атак, детектування аномалій неминуче пов'язане з помилками першого (при 

поверхневому аналізі подій) і другого (при глибокому аналізі) роду. В даному 

випадку, особливо при глибокому аналізі, а інакше будь-якого сенсу детектування 

аномалій не має, технологічно неможлива однозначна ідентифікація виявленої 

аномалії як події реалізації атаки, в результаті чого неможлива і автоматична 

реакція на зареєстровану подію, яка лише з певною ймовірністю може бути 

атакою. Завдання детектування аномалій в даному випадку зводиться до захисту 

інформації, а до проведення відповідного подальшого дослідження за 

зареєстрованим фактом реалізації атаки, з метою максимально оперативної 

однозначної ідентифікації атаки; 

• після однозначної ідентифікації аномалії, як атаки (атака стає 

відомою, а її загроза вже не загроза цільової, а загроза масової атаки), щодо цієї 

атаки детектором аномалій вже реалізується захист інформації. 
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Практично всі вендори мають в своїй лінійці продукт, який позиціонується 

як засіб захисту від націлених атак. До їх числа можна віднести FireEye, 

CheckPoint, McAfee і т.д. Ефективність захисту від націлених атак не може цілком 

визначатися тільки застосовуваними технічними засобами. 

Якщо говорити про технічні засоби, то їх ефективність буде розглядатися 

крізь призму поставлених компанією цілей і завдань, що краще оцінювати в 

рамках проведення пілотних проектів в конкретному середовищі. Подібно будь-

яким рішенням продукти для захисту від націлених атак мають як свої сильні 

сторони, так і слабкі. 

Можливість оперативно реагувати на таргентовані атаки мають центри 

моніторингу інформаційної безпеки. Такі центри можуть комплексно аналізувати 

стан системи, що атакується через системи захисту інформації:  

• за допомогою експертів, сконцентрованих на аналізі інформаційної 

безпеки в системі, що спостерігається; 

• при моніторингу фактів компрометації і витоку інформації;  

• сукупному аналізі великих інформаційних систем.  

Це дозволяє побачити схожі ознаки аномалій в різних сегментах 

інформаційної системи. 

Технології захисту від націлених атак були і раніше, але зараз вони 

виходять на новий рівень. В першу чергу мова йде про різні інструменти для 

виявлення аномалій - як на локальних комп'ютерах, так і на рівні мережевої 

активності. Завданням таких систем є пошук всього незвичайного, що 

відбувається, а не пошук шкідливого року. Це пояснюється тим, що в багатьох 

випадках атакуючі можуть взагалі не використовувати шкідливі програми. 

До цих систем додається активно прогресуючий клас SIEM - «Security 

information and event management», що дозволяє аналізувати разом надходячи 

системні події від різних систем захисту (антивірусів, файрволів, емуляторів, 

роутерів і т.д.) і бачити в реальному часі всі зміни, що відбуваються. 
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Рис. 3.1. Традиційний технічний комплекс методів захисту та завдання 

протедії від цільових атак 

 

Практика показує, що традиційних та стандартних систем захиту не 

вистачає для забезпечення безпеки. Не можливо побудувати захист інформації 

таким чином через: 

Через специфіку цілеспрямованих атак і підготовки до них: 

• детальне вивчення використовуваних засобів захисту з метою їх 

обходу; 

• написання унікального ПЗ і закріплення його в інфраструктурі цілі; 

• використання в атаках довірених, але скомпрометованих об'єктів, що 

не створюють негативний фон; 

• застосування Мультивекторного підходу до проникнення; 

• скритність. 

Через властивих традиційним засобам захисту технологічних обмежень: 

• виявлення направлено тільки на поширені (нескладні) загрози, вже 

відомі уразливості і методи; 
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• немає вбудованого зіставлення і кореляції детектів в єдиний 

ланцюжок подій; 

• немає технологій виявлення відхилень в нормальних активностях і 

аналізу роботи легітимного ПЗ. 

 

Рис. 3.2. Комплексний підхід протидії APT 

 

З наведеної схеми(рис. 3.2.) ми бачимо, що загрози можна поділити на 

поширені, та розвинені. Їхній склад дій та цілі різні. Також через ці 

індивідуальності ми застосовуємо певні комплекси та концепції що до їхнього 

виявлення, протедії та захисту. 

Для обрання рішення захисту від цільових атак потрібно враховувати: 

• цілісний підхід до виявлення складних загроз; 

• багаторівневі технології аналізу; 

• експертна допомога у виявленні загроз; 

• автоматизовані засоби розслідування інцидентів; 

• відповідність вимогам, ізоляція, реєстр ПЗ, сертифікація; 

• автоматизована протидія знайденим загрозам. 
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Рис. 3.3. Елементи комплексного рішення для захисту від цільових атак 

 

Для реалізації надійного захисту потрібна професіональна робота 

спеціалістів та правельна взаємодія між людьми та технологіями, грамотне 

використання усіх засобів. 

Продовжують з'являтися нові засоби захисту. Однак їх ефективність 

безпосередньо залежить від якості їх налаштування. Основними технологічними 

напрямками засобів захисту є: 

• пісочниці, які імітують робочі станції організації. У пісочницях 

файли, отримані з інтернету, запускаються і аналізуються. Якщо файл, що 

запускається тягне за собою деструктивний вплив, то такий файл визначається як 

заражений; 

• аналіз аномальної мережевої активності (наприклад, на базі NetFlow), 

який здійснюється шляхом порівняння поточної мережевої активності з 

побудованою еталонною моделлю мережевої поведінки. Наприклад, комп'ютер 

або сервер, який завжди комунікує з деяким набором певних мережевих ресурсів 

за певними протоколами, раптом несподівано починає пробувати звертатися 

безпосередньо до баз даних; 

• поведінковий аналіз робочих станцій, також заснований на порівнянні 

активності робочих станцій з еталонною моделлю. Різниця в тому, що цей аналіз 

здійснюється не на рівні мережі, а на рівні самої робочої станції за допомогою 
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агентів. Не так давно з'явилася цікава технологія, яка відстежує процеси Windows. 

У разі відхилення від еталонної моделі процес Windows блокується, тим самим не 

даючи експлойтів виконати деструктивний вплив. 

Нюанс в тому, що всі ці технології передбачають аналіз поведінки. У цьому 

випадку помилки 1-го (false positives) і 2-го роду (false negatives) неминучі, тому 

ефективність сильно залежить від кваліфікації співробітників, які налаштовують і 

експлуатують ці рішення. 

Системи виявлення кібератак, як і більшість сучасних програмних 

продуктів, повинні задовольняти певним вимогам. Це – сучасні технології 

розробки, орієнтування на особливості сучасних інформаційних мереж, сумісність 

з іншими програмами. Щоб зрозуміти, як правильно використовувати комплекси, 

потрібно чітко представляти, як вони працюють та їх вразливі місця[28]. 

Deception[19] — це одна з нових технологій інформаційної безпеки, яка 

призначена для боротьби з цільовими атаками, атаками нульового дня і 

шкідливим програмним забезпеченням. Технологія базується на спеціальній, 

паралельній мережі замаскованих мережевих пасток і приманок, які розкидані по 

всій ІТ-інфраструктурі, що дозволяє виявляти атаки на етапі поширення, коли 

хакери починають досліджувати мережу і «розповзатися» по ній. 

 

Рис. 3.4. Схема дії хакерів при втіленні цільової атаки 
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Рис. 3.5. Елементи алгоротма роботи Deception для протидії цільовим 

атакам 

 

Deception забезпечить: 

• виявлення в режимі реального часу цілеспрямованих атак і атак 

нульового дня; 

• захист реальних ІТ-активів за рахунок переключення активності 

атакуючих на «пастки»; 

• захист цінних даних від «шифрувальників»; 

• збір інформації про дії зловмисників; 

• відсутність помилкових спрацьовувань; 

• не використовує агентів і не впливає на роботу користувачів та ІТ-

сервісів. 

 

Рис. 3.6. Практична схема роботи кібер пастки Deception 
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В ході експлуатації технології Deception, отримуються такі інформаційні 

результати:  

• профіль зловмисника;  

• деталізовані методи і інструменти, використовувані під час атаки;  

• поглиблений аналіз (які цілі переслідують хакери, яку інформацію 

вони шукають);  

• історія і хронологія злому; джерела походження зловмисників на 

основі їх IP-адрес і даних DNS. 

 

3.2 Рішення захисту SOC 

 

Сьогодні питаннями побудови Security Operation Center (SOC) цікавляться 

практично всі представники світової економіки: від страхових компаній і банків 

до великих промислових підприємств.  

Такий інтерес викликаний перш за все постійно удосконаленими атаками і 

потребою в сучасному інструменті протидії їм. Дійсно, SOC є одним з ключових 

компонентів підрозділу інформаційної безпеки будь-якої організації. В першу 

чергу він націлений на моніторинг, детектування і оперативну реакцію на 

інциденти, як наслідок, на скорочення шкоди і фінансових втрат, до яких той чи 

інший інцидент може призвести[20; 21]. 

При побудові SOC важливо пам'ятати кілька моментів. Security Operation 

Center — це не тільки технічні засоби. Це команда, завдання якої виявляти, 

аналізувати, реагувати, повідомляти про виникнення і запобігати інцидентам 

інформаційної безпеки. Ще один важливий компонент SOC — це процеси, 

оскільки мається на увазі взаємодію між співробітниками підрозділу, 

відповідального за моніторинг і реагування на інциденти, а також між різними 

підрозділами (наприклад, ІБ і ІТ). Від того, наскільки якісно збудовані ці процеси, 

буде залежати ефективність роботи SOC.  

Технічні засоби є лише інструментами, які дозволяють автоматизувати 

частину процесів, які функціонують в SOC. Яскравим доказом цього може 
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послужити SOC однієї з регіональних енергетичних компаній, в якому розбір 

інцидентів здійснюється співробітниками підрозділу без використання засобів 

автоматизації. Але тут не можна забувати про те, що конкретно в цьому прикладі 

потік подій від компонентів інфраструктури невеликий.  

Якщо ж потік подій досить великий, без SIEM-системи не обійтися, 

оскільки швидкість реакції на інциденти буде низькою. Таким чином, формула 

ідеального SOC виглядає так: SOC = Персонал + Процеси + Технічні інструменти. 

 

Рис. 3.7. Функції SOC 

 

Більш того, не можна ні в якому разі забувати про те, що SOC не є 

коробочним рішенням. Це організм, весь час еволюціонує і адаптується до 

постійно мінливих умов навколишнього середовища.  



81 
 

Для створення такого організму потрібен зважений підхід і безліч зусиль з 

боку його власника. Ми всі прекрасно розуміємо, що створення SOC - тривалий 

процес, який може затягнутися на кілька років. При цьому впровадження тільки 

засобів захисту може зайняти півроку. 

 

Рис. 3.8. Процеси SOC 

 

3.3 Формулювання цілей, завдань і ключових параметрів SOC  

 

Хочеться відзначити, що найчастіше при побудові SOC насамперед 

купується SIEM-система. Цей клас продуктів інформаційної безпеки(ІБ) міцно 

асоціюється з SOC, а найчастіше між SIEM і SOC і зовсім ставиться знак рівності. 

І вже тільки після цього придбання творці SOC в організації приступають до 

конкретного опрацювання цілей і завдань системи. Незважаючи на туманні 
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результати такого підходу, він фактично є найбільш поширеним на практиці. 

Рекомендується трохи відкласти радісний момент розпакування коробки з 

новенькою SIEM і почати саме з опрацювання ключових параметрів створюваної 

системи: її функцій, архітектури, завдань. Сформулювати це необхідно письмово, 

що допоможе архітектору SOC краще розібратися в питанні і донести «місію» і 

ключові параметри системи до колег, керівництва і підрядників. Добре, якщо 

даний програмний документ отримає під собою підпис вищого керівництва 

компанії.  

Отже, спочатку краще зосередитися на основних завданнях SOC: активне 

запобігання інцидентів ІБ, виявлення і аналіз порушень ІБ в режимі реального 

часу, реагування на інциденти, а також постачання, всім зацікавленим сторонам в 

компанії, інформації про поточний рівень ІБ. Решта завдань SOC можна вважати 

допоміжними.  

До ключових параметрів SOC можна віднести:  

Організаційну модель:  

• інтегрований чи SOC в інший підрозділ або є незалежним, наскільки 

він централізований, кому підпорядковується, яких фахівців може залучати для 

роботи;  

• виконувані функції, які виходять із завдань.   

Рівень повноважень:  

• повноваження SOC можуть варіюватися від простих «порадників» 

(оповіщення, надання рекомендацій) до «спецназу» (в рамках реагування на 

інцидент можливо конфігурація обладнання, зміна бізнес-процесів, зупинка 

систем ).  

Окремо варто розглядати такі SOC, які обслуговують зовнішні організації. 

Наприклад, галузевої, всередині групи компаній, що надає послуги аутсорсингу.  

Всупереч очікуванням, основні підходи при побудові таких SOC ті ж самі. 

Визначення основних процесів і процедур в SOC. 
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Виділено більше 40 основних функцій, які може виконувати SOC: від збору 

даних про інциденти до взаємодії з правоохоронними органами, від аналізу 

шкідливого коду до підвищення обізнаності співробітників.  

Як було зазначено вище, на початку будівництва SOC — «менше, але 

краще». Варто сконцентруватися на ключових завданнях, що стоять перед 

створюваної системою, і описати процеси, що забезпечують їх виконання. Нам 

необхідно як мінімум збирати, зберігати і обробляти дані від ІБ- та ІТ-систем, 

дати можливість користувачам повідомити про підозрілу активність, розслідувати 

і реагувати на інциденти. Команді SOC потрібно мати актуальну інформацію про 

інфраструктуру, яку вона захищає, і ефективно взаємодіяти з колегами з інших 

підрозділів: ІТ та ІБ-служби, юристи, власники систем тощо. Без цього роботу 

SOC уявити складно, тому саме з цього і варто почати.  

Обстеження інфраструктури і вибір технічних засобів.    

Отже, в компанії з'явилося розуміння того, які процеси необхідно 

автоматизувати, щоб підрозділ SOC не загрузнули в рутинній роботі, розбираючи 

всі інциденти вручну. Для того щоб впровадити SIEM і якісно налаштувати 

джерела інформації, необхідно власне визначитися з цими джерелами і зрозуміти, 

які правила кореляції будуть потрібні. Для цього проводиться інвентаризація ІТ та 

ІБ-активів організації. Як показує багаторічний досвід, в питанні інвентаризації 

дуже допомагають рішення класу Vulnerability Management або, як прийнято їх 

називати, сканери вразливостей.  

Зібравши інформацію про всіх наявних компонентів, потрібно їм поставити 

пріоритети за ступенем критичності. Найкритичніші джерела і повинні 

підключатися до SIEM в першу чергу. Виходячи з набору критичних джерел, слід 

визначитися з тими правилами кореляції, які вони дозволять налаштувати. 

Підключення інших джерел і настройку правил кореляції для них можна 

відкласти на другий етап.  

При підключенні джерел до SIEM важливо розуміти, що не всі вони 

зможуть надати необхідні дані для SIEM. Багато в чому це залежить від рівня 

аудиту, який налаштований на джерелі. Наприклад, добре відома проблема з 
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підключенням баз даних до SIEM, пов'язана з деградацією продуктивності. Ми 

рекомендуємо використовувати накладені засоби захисту (Database Activity 

Monitoring/DAM). Дані рішення дозволяють отримувати більш детальну 

інформацію про кожну транзакції бази даних без шкоди для її продуктивності. 

Аналогічна ситуація може бути і з іншими джерелами.  

Ще одним невід'ємним інструментом SOC є система Service Desk. У ряду 

виробників SIEM даний функціонал передбачений, або підтримується інтеграція 

зі сторонніми виробниками. Цей інструмент дозволить дотримуватися термінів 

реакції на той чи інший інцидент і оцінити ефективність роботи підрозділу в 

цілому. Якщо терміни реакції не дотримуються, то це привід задуматися над 

коригуванням процесів або зміною схеми взаємодії всередині підрозділу. 

Підбір персоналу та визначення режимів роботи.  

Як ми вже відзначали, SOC — перш за все команда, а технічні засоби — 

лише інструмент, який буде працювати тільки в умілих руках. У справі підбору 

персоналу для споруджуваного SOC варто виходити з принципу «якість 

важливіша за кількість». Головне завдання полягає в тому, щоб на ключових 

позиціях були професіонали найвищого рівня. Це той випадок, коли краще 

найняти одну «зірку», ніж двох рядових аналітиків (особливо на початку 

створення SOC).  

Кістяк команди повинен бути сформований як можна раніше, щоб вони 

взяли участь у впровадженні систем і налагодженні процесів. Якщо є така 

можливість, варто залучити до роботи в SOC частину працівників компанії, які 

знають особливості ІТ-інфраструктури та бізнес-процесів.  

Крім інформаційних повідомлень від ІТ та ІБ-систем, SOC повинен 

оперативно обробляти заявки і дзвінки користувачів, повідомлення від різних 

підрозділів компанії, інформацію з зовнішніх джерел.  

Для обробки вхідної інформації рекомендується створити групу першої 

лінії. Вона забезпечить розбір даних, що входять і виділення в загальному потоці 

відповідно до прийнятих політиками даних, що свідчать про інцидент ІБ. Фахівці 

першої лінії не здійснюють глибокого аналізу інциденту, їх основне завдання — 
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оперативно обробляти вхідну інформацію. Якщо обробка інциденту займає 

більше кількох хвилин, інцидент повинен бути перенесений на другу лінію SOC. 

Ескалації також підлягають всі інциденти з високим рівнем критичності. Затримка 

між отриманням даних першою лінією і ескалацією не повинна перевищувати 

певного періоду часу(наприклад, 20 хвилин). Фахівці другої лінії можуть 

розслідувати інцидент від декількох хвилин до декількох тижнів, збираючи 

детальні дані, залучаючи експертів. 

Співробітники другої лінії повинні бути наділеними більш глибокою 

експертною компетенцією, ніж співробітники першої. Рекомендується 

здійснювати тимчасову ротацію співробітників всередині SOC: фахівці другої 

лінії повинні частину часу працювати в першій, а фахівці першої лінії, в свою 

чергу, залучатися до розслідування частини інцидентів. Ці заходи спрямовані на 

поліпшення якості роботи SOC, зростання професійного рівня співробітників і 

підвищення їх мотивації. В рамках таких ротацій або в окремо виділений час 

фахівці другої лінії (або окрема команда експертів) повинні вдосконалювати 

метрики, які використовуються фахівцями першої лінії при аналізі і ескалації 

інцидентів, а також аналізувати нетипову і аномальну активність.  

Важливе питання, яке часто викликає багато суперечок — це режим роботи 

SOC. Ясно, що ідеальним варіантом є робота 24/7 в повну потужність. Багато, 

особливо цільові атаки здійснюються вночі. Це призводить до того, що при роботі 

в режимі 8/5 повноцінна реакція послідує тільки до обіду наступного робочого 

дня, коли аналітики розгребуть завал даних за ніч(або вихідні) і розберуться в 

ситуації.  

Таким чином, ми отримуємо, що тільки на першу лінію нам необхідно 

мінімум 5 чоловік на повну ставку (а адже добре б, щоб аналітики ще і страхували 

і перевіряли один одного, а також передавали справи між змінами — тут вже 

отримаємо всі 8 осіб). Тому часто формують проміжні варіанти. Наприклад, 12/5 з 

двома пересічними змінами по 8 годин на будні і 8 годин на вихідні. Аналітики 

другої лінії можуть працювати при цьому в режимі 8/5. На ніч консоль SIEM 
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можна виводити чергової ІТ-зміні, щоб вони відстежували хоча б найкритичніші 

ситуації.  

Розуміючи витрати на той чи інший режим роботи SOC, а також оцінюючи 

актуальні ІБ-ризики організації, можна вибрати найбільш оптимальну 

конфігурацію для кожного конкретного випадку. 

Навчання співробітників.  

Надіслати співробітників на навчання, присвячене технічним засобам, що 

використовуються в SOC — непогана ідея. Таке навчання не зробить з них 

експертів, однак дозволить швидко зорієнтуватися в складних продуктах, таких як 

SIEM або сканер безпеки. Навчання може провести інтегратор або консультанти, 

які беруть участь у впровадженні системи. Таке навчання включає в себе не 

тільки технічні моменти, але і процедури, індивідуальні для конкретного SOC. Всі 

нові співробітники SOC повинні обов'язково проходити тренінги, що знайомлять 

їх з обов'язками, регламентами та технікою. В іншому випадку існує ризик одного 

разу виявити, що, наприклад, перша лінія вже 6 місяців пропускає критичні 

інциденти. Збір і поширення всередині команди інформації про нові загрози і 

тренди в ІБ повинні бути не епізодичними подіями, а налагодженим безперервним 

процесом. 

Використання аутсорсингу. Ще одним способом швидкого старту SOC 

може стати залучення сервіс-провайдера. Даний метод на ринку тільки набирає 

популярність, в той час як в Європі і США це явище вже цілком буденне. Фахівці 

сервіс-провайдера в короткі терміни підключають системи компанії-клієнта до 

ядра комерційного SOC і здійснюють подальшу взаємодію: інформують 

компанію-клієнта про виявлений інцидент, видають рекомендації щодо його 

усунення, а також надають звіт про причини його появи.  

Здавалося б, зручно. Однак тут все ж є невелике «але». Сервіс-провайдер 

при наданні подібної послуги отримує доступ до інформації про інфраструктуру 

свого клієнта, записів аудиту, логів систем. Іноді навіть до облікових записів від 

використовуваних їм засобів захисту інформації (в разі підключення також 

послуги з експлуатації засобів захисту). Такі дані є ласим шматочком для 
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потенційних зловмисників, і в разі реалізації атаки на сервіс-провайдера, вони 

можуть отримати їх. Саме тому варто окремо турбуватися питанням перевірки 

відповідності сервіс-провайдера прийнятим нормам забезпечення інформаційної 

безпеки (наприклад, групі стандартів ISO 27000).   

Контроль результатів. SOC — складний організм, якість роботи якого 

оцінити не так-то просто. Аналітики отримують нові інструменти, і середній час 

розслідування складного інциденту зростає. Але разом з тим зростає і якість.  

Однак ввести ключові показники ефективності(KPI) роботи компонентів і 

цілого SOC можливо і навіть необхідно. Оцінка ефективності потрібна не тільки 

для системи в цілому, а й для кожної підсистеми і співробітників.  

Інакше нічна зміна буде дивитися YouTube, а не припиняти атаки на 

мережеву інфраструктуру. KPI роблять ясною роботу SOC для членів команди і 

керівництва компанії. При цьому показники повинні бути конкретні, зрозумілі, 

вимірні, досяжні, але амбітні і розраховуватися за строго певний період часу або 

до певного терміну. Так, наприклад, параметр типу «хакери ніколи не повинні до 

нас пролізти» — це не KPI.  

Прикладами KPI можуть бути, наприклад, «число прострочених критичних 

інцидентів не більше N за місяць» або «сумарний час простою ключової системи з 

вини інцидентів ІБ не більше M хвилин в квартал».  

Використання KPI дозволить швидко виявляти слабкі місця створеного 

«штабу комп'ютерної оборони» і вносити коригування в його роботу. 

Робити будівництво SOC це з наскоку не варто, гарантовано буде провал. 

Спочатку треба визначити цілі, доступні ресурси, скласти план і рухатися 

послідовно, вирішуючи завдання за завданням. І в результаті ми зможете 

створити для своєї компанії потужний інструмент по боротьбі з кіберзагрозами, 

живий і унікальний організм під назвою SOC.  

Розглянимо для прикладу побудови і роботи SOC від компанії IBM(Рис. 

3.9.). SOC IBM Security[21; 22]. 

Структура SOC визначається цільовою операційною моделлю, яка описує 

набір компонентів SOC, необхідних для вирішення завдань ефективного 

https://habr.com/company/solarsecurity/
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забезпечення інформаційної безпеки з розрахунком. Компоненти SOC можуть 

бути віднесені до трьох сегментів: технологічного, операційного та стратегічного. 

 

Рис. 3.9. Схема IBM SOC компанії IBM Security 

 

В склад даного SOC входять наступні технології: 

• підсистема управління інформацією і подіями в області ІБ (SIEM - The 

Security Information and Event Management system). Призначена для агрегації 

інформації від джерел подій (log sources) і повідомлення про потенційних 

інциденти відповідно до правил кореляції. Ця технологія реалізується IBM 

Security Qradar SIEM; 

• підсистема обробки заявок і підтримки робочих процесів (Ticketing 

System). Надає можливість реєстрації подій інформаційної безпеки та управління 

інцидентами в рамках відповідних дій, відстеження стадій відпрацювання заявки і 

поточного статусу заявки, установки пріоритету і ескалації, підтримки робочих 

процесів. Це реалізується IBM Resilient Incident Response platform; 

• підсистема звітності і графічних панелей(Reporting System). Являє 

собою ключові продукти платформи побудови звітності для створення 

консолідованих звітів за існуючими і додається параметрам для відповідності 

різним звітним вимогам. Реалізується IBM Cognos BI; 

https://habr.com/company/solarsecurity/
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• підсистема Big Data. Призначена для використання 

мультиструктурованних даних з внутрішніх і зовнішніх джерел для деталізованої 

аналітики і більш ефективного управління і реагування на інциденти 

інформаційної безпеки. Реалызуэться IBM Biglnsights; 

• підсистема предиктивної і когнітивної аналітики (Cognitive Analytics 

System). Ця підсистема удосконалює SOC за рахунок можливостей машинного 

навчання. Реалізується використанням IBM Watson for Cyber Security; 

• підсистема аналітики загроз інформаційній безпеці (Threat Intelligence 

Platform). Дозволяє аналітикам інформаційної безпеки здійснювати агрегацію і 

розбір аналітичних даних ІБ, що надходять з різних фідів, довірених груп. Ця 

підсистема дозволяє автоматизувати впровадження належних сценаріїв 

використання, аналіз кіберзагроз для створення ефективного механізму 

реагування щодо нових виникаючих загроз. Реалізується IBM X-Force Exchange 

subscription; 

• підсистема технологій активного захисту (Active Defence). Ця 

підсистема містить технології, які допомагають реалізувати функцію активного 

захисту за допомогою розгортання, управління і реєстрації активів в тіньових 

мережах (honeypots) або вводять в оману записи DNS для ускладнення завдання 

подолання захисту для зловмисника. Реалізується IBM Security Solutions; 

• підсистема реагування на інциденти ІБ (Incident Response Platform). 

Ця підсистема дозволяє автоматизувати процедури реагування на інциденти 

завдяки концептуальним інструкцій щодо реагування. Підсистема значно 

скорочує час реагування за рахунок визначених завдань. 

Функціювання: 

• опис джерел подій в зовнішньому і внутрішньому сегментах компанії, 

а також в дочірніх організаціях; 

• виявлення інцидентів ІБ і процедури реагування на інциденти; 

• використання заявок (ticketing) і механізмів роботи з ними; 



90 
 

• аналіз напівструктурованих і неструктурованих даних, в тому числі 

бізнес-транзакцій, з метою виявлення найбільш небезпечних атак, тривалих за 

часом і, які складаються в послідовному проникненні через рубежі і заслони 

захисту(реалізації flow-analytics, forensics, context analytics , predictive analytics); 

• оперативний збір та аналіз інформації про актуальні загрози ІБ (threat 

intelligence), одержуваної, в тому числі, з зовнішніх джерел; 

• обробка інформації підсистемами SOC про нові загрози; 

• управління політикою інформаційної безпеки; 

• проведення аналізу антифрод; 

• взаємодія внутрішніх процесів обробки заявок SOC (побудованих на 

механізмі ticketing). 

 Персонал IBM SOC(IBM Security): 

• інженери моніторингу (8 чол.) — цілодобова зміна фахівців з ІБ, що 

відповідає за своєчасне реагування на виниклі інцидент, його аналіз і фільтрацію 

помилкових спрацьовувань, а також за підготовку аналітичної довідки по всім 

типізованим інцидентів; 

• інженери реагування (9 чол.) — технічні експерти стосуються 

окремих товарів і напрямками ІБ, які залучаються для вирішення нетипових 

інцидентів в рамках області їх експертизи; 

• аналітики (5 чол.) — експерт в ІБ і роботі з SIEM-платформою, що 

володіє найбільш повною інформацією по інфраструктурі і внутрішнім процесам 

організації, що відповідає за актуальність сценаріїв виявлення інцидентів і якість 

реалізованих ними контролів для забезпечення ІБ; 

• бізнес-аналітик (2 чол.) — особа, відповідальна за виявлення основних 

ризиків ІБ організації та можливих точок їх контролю; 

• адміністратори ІБ першої і другої лінії (1-9 чол. 2- 5 чол.). Моніторять 

цілодобово мережу нашого SOC. 

• керівник SOC — управляє командою по експлуатації, приймає 

важливіші рішення по наданню кібербезпеки. 

https://habr.com/company/solarsecurity/
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• робота SOC іде в режимі 24 * 7. Це для того щоб забезпечити 

надійний і повний захист нашого SOC. Аналітики визначили, що найбільша 

кількість атак здійснюється в ночі і через це в різних SOC вводять нічні зміни. По 

змінно працюють інженери аналітики, моніторингу та усі функції, які потребують 

цілодобового нагляду. 

 

3.4 Методи та засоби протидії соціотехнічним атакам і захисту від них 

 

При побудові узагальненої класифікації методів протидії соціотехнічним 

атакам необхідно враховувати чинники комплексності, системності, 

уніфікованості та безперервності. Головним чинником як за ефективністю 

захисту, так і за ресурсовитратами в кожній зі сфер безпеки є комплексність. 

Комплексний захист від соціотехнічних атак ефективний лише в разі застосування 

системного підходу, який у свою чергу, спирається на принципи[1; 23]:  

• законності — додержанні повної відповідності заходів, планованих до 

реалізації в галузі забезпечення інформаційної і кібербезпеки, чинному 

законодавству;  

• невизначеності, зумовленої непередбачуваністю поведінки 

зловмисника (адже невідомо, хто, коли, де і в який спосіб може порушити безпеку 

об’єкта захисту);  

• неможливості створення ідеальної системи захисту, що випливає з 

принципу невизначеності й зумовлюється обмеженістю ресурсів засобів захисту;  

• мінімального ризику й мінімального збитку — положень, які 

випливають із неможливості створення ідеальної системи захисту і змушують 

ураховувати конкретні умови існування об’єкта захисту для кожного моменту 

часу;  

• безпечного часу, тобто врахування як абсолютного часу (протягом 

якого необхідно зберігати об’єкти захисту), так і часу відносного (від моменту 

виявлення злочинних дій до моменту досягнення мети зловмисником);  
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• «захисту всіх від усіх» — організації захисних заходів проти всіляких 

форм загроз для об’єкту інформаційної діяльності(ОІД), нагальна потреба в якій 

випливає з принципу невизначеності;  

• персональної відповідальності (ідеться про персональну 

відповідальність кожного співробітника ОІД за дотримання режиму безпеки в 

рамках своїх повноважень, функціональних обов’язків і чинних інструкцій);  

• обмеження повноважень (ідеться про обмеження повноважень 

суб’єкта щодо ознайомлення з інформацією, до якої він не має доступу, а також 

введення заборони доступу до об’єктів і зон, перебування в яких не пов’язане з 

родом його діяльності);  

• взаємодії й співробітництва — налагодження клімату довіри між 

співробітниками, відповідальними за інформаційну та кібернетичну безпеку, і 

рештою персоналу, а також співпраці з усіма зацікавленими організаціями й 

особами;  

• комплексності та індивідуальності, що передбачає доцільність 

проведення комплексних, взаємозалежних і взаємозамінюваних заходів для 

забезпечення безпеки об’єкта захисту, реалізовуваних з урахуванням конкретних 

умов; 

• послідовних рубежів безпеки — якомога більш раннього оповіщення 

про кібернапад на об’єкт захисту чи інші несприятливі події, аби служби безпеки 

мали змогу вчасно визначити причину тривоги й організувати ефективні заходи з 

протидії злочинним впливам;  

• рівноміцності й рівнопотужності рубежів захисту — відсутності 

незахищених ділянок у рубежах захисту ОІД (рівноміцність) і порівняно 

однакової їх захищеності згідно зі ступенем можливих загроз (рівнопотужність). 

Дотримання зазначених принципів дозволить не лише сформувати низку 

вимог до комплексної системи протидії соціотехнічним атакам і захисту від них, а 

й уникнути проблем, пов’язаних із надто високою вартістю реалізації цих вимог, 

неможливістю ефективного контролю за їх виконанням та труднощами їх 
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засвоєння виконавцями. Окрім того, на базі цих принципів удається повністю 

нівелювати ризики всіх можливих загроз для об’єкта захисту, розробивши 

уніфіковану концепцію захисту інформації від соціотехніків щодо різних типів 

персоналу, обігової інформації та інформаційних систем і умов їх використання. 

Головне, аби роботи із захисту від соціотехнічних атак проводилися безперервно, 

на кожному етапі циркулювання інформації з урахуванням впливу персоналу та 

застосуванням низки певних перевентивних методів.  

Превентивні методи захисту від соціотехнічних атак можна поділити на 

правові — законодавчі та морально-етичні; організаційні — 

організаційноадміністративні, організаційно-технічні й організаційно-економічні, 

а також інженерно-технічні — фізичні, технічні й програмні.  

Законодавчі методи ґрунтуються на нормативно-правових актах, за 

допомогою яких регламентуються права і обов’язки співробітників, а також 

встановлюється відповідальність усіх співробітників і підрозділів, причетних до 

захисту інформації від соціотехнічних атак, за невиконання правил роботи з 

важливими даними, що може призвести до порушення їх захищеності.  

Морально-етичні методи спираються на сформовані в колективі моральні 

норми та правила, неухильне дотримання яких сприяє захисту інформації від атак 

соціотехніків, а порушення прирівнюється до ігнорування правил поведінки в 

суспільстві чи колективі. 

Організаційно-адміністративні методи передбачають:  

• мінімізацію витоку інформації через персонал;  

• організацію спеціального документообігу;  

• відведення спеціальних захищених приміщень і засобів ЕОТ;  

• використання сертифікованих програмних і технічних засобів;  

• використання зареєстрованих носіїв інформації. 

До найдієвіших серед них належать методи антропогенного захисту, в 

основу яких покладено:  

• привернення уваги людей до питань безпеки;  



94 
 

• усвідомлення користувачами всієї серйозності проблеми та розробку 

політики безпеки системи;  

• вивчення та впровадження необхідних методів і дій для підвищення 

захисту інформаційного забезпечення.  

Наприклад, ідеться про формування в персоналу навичок щодо розкриття 

намірів організації соціотехнічних атак і адекватного реагування на їх прояви. 

Одним із перших кроків, які має виконати працівник при спробі зловмисників 

анонімно (наприклад, по телефону, скайпу тощо) отримати інформацію про 

установу, її керівництво або персональні дані окремих працівників — спробувати 

з’ясувати: чи справді прохач є тією особою, за яку він себе видає; чи має цей 

прохач право на отримання запитуваної інформації.  

Орієнтовний алгоритм подальших дій такого працівника унаочнює(рис. 

3.10) Єдиний, але дуже істотний недолік методів антропогенного захисту — їхня 

очевидна пасивність. 

 

Рис. 3.10. Рекомендація щодо розкриття атаки, спрямованої на отримання 

інформації 
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Організаційно-технічні методи захисту реалізують через:  

• обмеження доступу до інформації сторонніх осіб;  

• відімкнення від ЛОМ та мережі Iнтернет осіб, які мають доступ до 

конфіденційної інформації;  

• передавання конфіденційної інформації лише спеціальними 

інженерно-технічними засобами;  

• нейтралізацію витоку інформації електромагнітними та акустичними 

каналами. 

Зазначені методи поділяють на інформаційні, процедурні, класифікаційні, 

застережні, навчальні, спонукальні[1; 24].  

Інформаційні методи включають у себе локальні заходи, що реалізуються в 

межах організації та спрямовані на інформування персоналу з питань реалізації 

соціотехнічних атак та нагадування про ризики їх настання. У цьому плані 

можливі такі заходи:  

• розробка відповідних інформаційних статей, буклетів і брошур, 

календарів, пам’яток, які поширюються в роздрукованій або електронній формі;  

• використання різноманітних повідомлень у системі корпоративних 

ресурсів, у локальній комп’ютерній мережі щодо правил поведінки з важливою 

інформацією (наприклад, при вході в систему користувачу з’являється 

повідомлення: «Перш ніж пересилати конфіденційну інформацію електронною 

поштою, неодмінно зашифруйте її!»);  

• оголошення, що подаються через інформаційні дошки, електронні 

табло в громадський місцях (наприклад, у місцевому кафетерії, із часто 

оновлюваною інформацією про головні положення політики безпеки (ПБ), 

спеціальні плакати, голосову пошту, місцеві гучномовці, спеціальні наклейки на 

телефонах (наприклад, «Чи справжнім своїм ім’ям назвався той, хто тепер 

телефонує»). 
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• Процедурні методи включають в себе розробку порядку дій, правил 

ПБ, рекомендацій, якими має керуватися персонал при використанні та наданні 

співробітникам чи стороннім особам корпоративної інформації.  

Це можуть бути:  

• правила ПБ, зокрема положення щодо соціотехнічних атак, з якими 

має бути ознайомлений персонал; процедури, передбачені при прийомі та 

звільненні співробітників;  

• порядок повідомлення працівників про зміни або нововведення в ПБ;  

• дії персоналу в нештатних ситуаціях;  

• рекомендації щодо надання будь-кому важливої інформації. 

Класифікаційні методи полягають у виборі критеріїв поділу інформації на 

класи та обґрунтуванні класифікаційної структури за вибраними критеріями. 

Застережні методи спираються на систему заходів, які мають на меті 

підвищення пильності та відповідальності персоналу завдяки втіленню в життя 

відповідних процедур безпеки. Може йтися про:  

• використання різноманітних ідентифікаторів (носіння бейджиків, 

включаючи тимчасові перепустки для співробітників, котрі з якихось причин не 

мають при собі перепускних ідентифікаторів);  

• неодмінне супроводження відвідувачів;  

• здійснення запиту щодо підтвердження особи, котра претендує на 

отримання важливої інформації;  

• здійснення зворотного дзвінка в разі запиту важливої інформації;  

• повідомлення адміністраторові з питань безпеки про підозрілі 

інциденти;  

• документування розмови під час нестандартного запиту із намаганням 

якомога більше дізнатися про того, чий дзвінок викликав підозру.  

Спонукальні методи мають на меті заохочувати працівників до посиленого 

захисту від соціотехнічних атак, що спираються на знання правил ПБ, успішне 

проходженнях несподіваних перевірок тощо. Як приклади застосування 
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спонукальних методів слід розглядати подяки, відзначення найбільш надійного 

працівника місяця тощо. 

Навчальні методи передбачають проведення заходів, спрямованих на 

здобуття персоналом відповідних знань, умінь і навичок протидії соціотехнічним 

атакам. Це може бути:   

• організація занять із підвищення кваліфікації;  

• проведення періодичних тренінгів на робочих місцях;  

• використання автоматизованих систем перевірки стійкості 

співробітників щодо соціотехнічних атак, відповідний інструктаж. 

Перевага організаційно-технічних методів полягає в тому, що вони, 

поперше, дають змогу розв’язувати багато різнорідних проблем, по-друге, прості 

в реалізації, по-третє, допомагають швидко реагувати на небажані дії в мережі й, 

по-четверте, мають необмежені можливості модифікації та розвитку. Як недоліки 

слід розглядити високу залежність від суб’єктивних факторів, зокрема від рівня 

організації відповідної роботи в тому чи іншому підрозділі. 

Організаційно-економічні методи охоплюють заходи зі стандартизації 

методів і всього арсеналу засобів інформації, сертифікації засобів ЕОТ згідно з 

вимогами інформаційної та кібернетичної безпеки, страхування інформаційних 

ризиків, ліцензування діяльності у сфері захисту інформації тощо.  

Інженерно-технічні (фізичні, технічні та програмні) методи захисту від 

соціотехнічних атак реалізуються не лише через використання штатними 

службами безпеки активних і пасивних технічних засобів протидії сторонньому 

кібервпливу на кшталт відімкнення, упакування й опечатування з подальшим 

належним зберіганням відповідних носіїв інформації (що дозволяє звести до нуля 

ризик знищення даних у результаті роботи шкідливих програм і дій зловмисника 

та забезпечити достатній рівень оцінюваної вірогідності результатів), а й через 

виконання ними заходів із розроблення відповідних компонентів системи, 

навчання користувачів і обслуговувального персоналу з питань щодо форм і 

методів експлуатації ТЗ і ПЗ, а також контролю за дотриманням правил їх 

експлуатації. Недолік цього підходу полягає у високій чутливості до помилок, що 
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можуть траплятися при встановленні й настроюванні засобів захисту, а також у 

складності управління відповідними процесами. 

Фізичні методи захисту від соціотехнічних атак спираються на 

використання механічних, електричних, електронних та інших пристроїв і систем, 

які функціонують автономно, перешкоджаючи діяльності соціотехніків. Це 

можуть бути периметрові системи контролю, пропускні системи на базі 

технологій smart-card, touch-memory тощо[24–26]. Вони забезпечують фізичну 

безпеку споруд і приміщень (температура в приміщенні 10...26 °С, вологість 

повітря 35–50%), самої інформаційної системи, допоміжного обладнання 

(принтери, сканери тощо), носіїв інформації та каналів передавання (отримання) 

інформації. Головні заходи з фізичного захисту мають на меті захист від вогню, 

води, пилу, корозійних газів, електромагнітного випромінювання, вандалізму 

тощо, а також захист від несанкціонованого доступу до приміщень. При цьому 

вимоги до кожного захисного бар’єра та місця його розташування мають 

визначатися цінністю інформації, ризиком порушення безпеки та необхідністю 

дотримання чинних захисних заходів.  

Найбільш потужні інструменти захисту від соціотехнічних атак включає в 

себе технічний захист. Головні його методи мають на меті запобігти як 

несанкціонованому добуванню інформації, так і її зловмисному використанню. 

Технічні методи реалізуються завдяки впровадженню різних за типом 

(механічних, електромеханічних, електронних) пристроїв, які схемно 

вбудовуються в апаратуру систем обробки інформації або поєднуються з нею для 

захисту ресурсів від вторгнення соціотехніків. Такі пристрої або перешкоджають 

фізичному проникненню, або, якщо проникнення все-таки сталося, заважають 

несанкціонованому доступу до інформації(рис.3.11.), зокрема й через її 

маскування.  

Передусім ідеться про такі запобіжники, як замки, ґрати на вікнах, захисна 

сигналізація тощо. Водночас вводяться в дію генератори шуму, мережні фільтри, 

сканувальні радіоприймачі та інші пристрої, що запобігають витоку інформації 

через потенційні технічні канали, або дають змогу їх виявити. При цьому для 
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захисту інформації на рівні апаратного забезпечення використовуються апаратні 

ключі, системи сигналізації, засоби блокування пристроїв і інтерфейсів вводу-

виводу інформації. 

У комунікаційних системах можуть бути використані такі засоби мережного 

захисту інформації:  

• міжмережні екрани (Firewall) — для блокування атак із зовнішнього 

середовища (Cisco PIX Firewall, Symantec Enterprise FirewallTM, Contivity Secure 

Gateway і Alteon Switched Firewall від компанії Nortel Networks). Вони керують 

проходженням мережного трафіку згідно з правилами (policies) безпеки. Як 

правило, міжмережні екрани встановлюються на вході мережі, аби розмежувати 

внутрішні і зовнішні (загального доступу) мережі; 

• системи виявлення вторгнень (IDS — Intrusion Detection System), 

тобто спроб несанкціонованого доступу як іззовні, так і всередині мережі, а також 

захисту від атак типу «відмова в обслуговуванні» (Cisco Secure IDS, Intruder Alert 

і NetProwler від компанії Symantec). Ці системи завдяки використанню 

відповідних спеціальних механізмів, здатні запобігати шкідливим діям, знижуючи 

цим самим час простою в результаті атаки й витрати на підтримання 

роботоздатності мережі;  

• засоби створення віртуальних приватних мереж (VPN — Virtual 

Private Network) — для організації захищених каналів передавання даних через 

незахищене середовище (Symantec Enterprise VPN, Cisco IOS VPN, Cisco VPN 

concentrator). Віртуальні приватні мережі забезпечують прозоре для користувача 

з’єднання локальних мереж, зберігаючи при цьому конфіденційність і цілісність 

інформації завдяки її динамічному шифруванню;  

• засоби аналізу захищеності корпоративної мережі та виявлення 

можливих каналів реалізації загроз інформації (Symantec Enterprise Security 

Manager, Symantec NetRecon). Їх застосування дозволяє запобігти можливим 

атакам на корпоративну мережу, оптимізувати витрати на захист інформації й 

контролювати поточний стан захищеності мережі. 
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Під технічними каналами розуміють канали сторонніх електромагнітних 

випромінювань і наведень, акустичні та оптичні канали тощо.  

Захист інформації від її витоку технічними каналами зв’язку забезпечується 

в такий спосіб:  

• використанням екранованого кабелю та прокладанням проводів і 

кабелю екранованих конструкціях;  

• установленням на лініях зв’язку високочастотних фільтрів;  

• побудовою екранованих приміщень («капсул»);  

• використанням екранованого устаткування;  

• установленням активних систем зашумлення. 

Склад засобів забезпечення технічного захисту інформації, зокрема й від 

соціотехнічних атак, перелік постачальників цих засобів, а також послуг з 

установлення, монтажу, налагодження та обслуговування визначають ті особи, які 

володіють, користуються та розпоряджаються інформацією з обмеженим 

доступом самостійно або за рекомендаціями фахівців у сфері технічного захисту 

інформації та відповідно до чинних нормативних документів у зазначеній сфері. 

Їх вибір зумовлюється особливостями фрагментарного чи комплексного захисту 

інформації. При цьому фрагментарний захист забезпечує протидію якійсь певній 

загрозі, а комплексний — одночасну протидію всій множині наявних загроз.  

Засоби технічного захисту інформації можуть функціонувати автономно або 

спільно з технічними засобами забезпечення інформаційної діяльності у вигляді 

самостійних пристроїв або вбудованих в них складових елементів. Для 

оцінювання стану засобів технічного захисту інформації, що обробляється або 

циркулює в ІС, комп’ютерних мережах і системах зв’язку, а також для підготовки 

обґрунтованих висновків, використовуваних із метою ухвалення відповідних 

рішень, проводиться експертиза щодо стану справ у сфері технічного захисту 

інформації. Порядок розрахунку й інструментального визначення зон безпеки 

інформації, кроки з реалізації заходів, спрямованих на технічний захист 

інформації, визначення ефективності такого захисту та порядку атестації 
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відповідних технічний засобів і робочих місць (приміщень) — усе це 

регламентується нормативними документами з ТЗІ.  

 

Рис. 3.11. Основні методи і засоби несанкціонованого отримання інформації та її 

захисту 
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Переваги методів технічного захисту інформації полягають у їхній 

надійності, максимальній незалежності від суб’єктивних факторів, а також у 

високій стійкості до модифікації. До недоліків цих методів слід віднести 

недостатню гнучкість, порівняно великі обсяги й масу використовуваної 

апаратури та її високу вартість.  

В основу програмних методів захисту інформації, зокрема й від 

соціотехнічних атак, покладено спеціальні прикладні пакети або окремі програми, 

що входять до складу програмного забезпечення систем обробки даних. Ці методи 

передбачають використання програм для ідентифікації та автентифікації 

користувачів, для контролю та розмежування доступу до інформації, шифрування 

інформації, вилучення залишкової (робочої) інформації типу тимчасових файлів, а 

також для тестового контролю системи захисту, її аудиту, моніторингу й 

антивірусного захисту.  

Зазначені методи застосовують, аби забезпечити:  

• ідентифікацію та автентифікацію користувачів, персоналу й ресурсів 

системи оброблення інформації;  

• розмежування доступу користувачів до інформації, засобів 

обчислювальної техніки й технічних засобів інформаційних систем;  

• цілісність інформації та конфігурування інформаційних систем; 

• реєстрацію та облік дій користувачів;  

• маскування оброблюваної інформації;  

• реагування (сигналізація, відімкнення, зупинення робіт, відмова щодо 

виконання запиту) на спроби несанкціонованих дій. 

Найбільш ефективні методи захисту інформації від соціотехнічних атак 

базуються на криптографічних технологіях захисту, завдяки яким забезпечуються 

три основні типи послуг: автентифікація (яка включає в себе ідентифікацію), 

неможливість відмови від вчинених дій (non-repudiation) і збереження таємниці. 

Наприклад, ідентифікація означає перевірку щодо того, чи є відправник послання 

тією особою, за яку він себе видає. Автентифікація йде ще далі, установлюючи не 

лише особу відправника, а й відсутність змін у відповідному посланні. Реалізація 
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вимоги стосовно неможливості відмови означає, що ніхто не має права 

заперечувати, що він відправив чи отримав певний файл або дані (це аналог 

відправлення звичайною поштою рекомендованого листа). І, нарешті, збереження 

таємниці — це захист послань від несанкціонованого перегляду[1].  

Зауважимо, що криптографія (математичні методи перетворення даних для 

забезпечення інформаційної безпеки) дає змогу гарантувати як конфіденційність, 

так і цілісність даних, забезпечуючи водночас неспростовність здійсненої 

ідентифікації чи автентифікації. У разі, коли йдеться про особливо гостру потребу 

щодо гарантування конфіденційності, тобто коли інформація надзвичайно 

чутлива, доводиться зашифровувати її для зберігання чи передавання мережею. 

Якщо головна вимога — забезпечити цілісність (унеможливити випадкову чи 

навмисну заміну, вилучення або інше втручання) даних, які підлягають 

зберіганню чи обробці, використовують геш-функції, цифрові підписи тощо. 

Зокрема, засоби цифрових підписів виконують функції, аналогічні функціям 

засобів гарантування цілісності повідомлень. Водночас вони дають змогу 

підтверджувати неспростовність вчинених дій.  

Розв’язуючи питання стосовно правомірності використання засобів 

шифрування, цифрових підписів чи інших механізмів забезпечення цілісності, 

необхідно спиратись на чинну нормативну й законодавчу базу, а також на вимоги 

щодо управління ключами (з урахуванням інфраструктури відкритих ключів). 

При цьому головне завдання полягає в неухильному підвищенні безпеки 

інформації без створення нових її вразливостей. 

Застосування криптографії потребує додержання всіх правових і 

регуляторних вимог у цій сфері. Один із найважливіших аспектів криптографії — 

адекватна система управління ключами. Криптографія з відкритим ключем 

спирається на концепцію ключової пари. Кожна половина пари (один ключ) 

шифрує інформацію таким чином, що її може розшифрувати тільки інша 

половина (другий ключ). Одна половина ключової пари — особистий ключ, 

відома тільки його власникові. Друга половина — відкритий ключ, поширюється 

серед усіх кореспондентів власника цього ключа. Ключові пари характеризуються 
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унікальною особливістю: дані, зашифровані будь-яким із ключів пари, можуть 

бути розшифровані тільки іншим ключем із цієї пари. Іншими словами, немає 

жодної різниці, особистий чи відкритий ключ використовується для шифрування 

послання; одержувач зможе застосувати для розшифрування другу половину 

пари. Ключі можна використати і для забезпечення конфіденційності послання, і 

для автентифікації його автора. У першому випадку для шифрування послання 

відправник використовує відкритий ключ одержувача, а отже, воно 

залишатиметься зашифрованим доти, доки одержувач не розшифрує його 

особистим ключем. У другому випадку відправник шифрує послання своїм 

особистим ключем, до якого тільки він сам має доступ. При цьому слід 

ураховувати, що процедури управління ключами залежать від використовуваного 

алгоритму здійснення наміру щодо використання ключів та реалізовуваної 

політики безпеки. 

Мішані програмно-апаратні методи реалізують ті самі функції, що й 

апаратні та програмні методи, узяті окремо, і мають проміжні властивості. Одним 

із прикладів їх застосування є формування в персоналу навичок адекватного 

реагування на будь-які прояви соціотехнічних атак[1; 27]. Одне з головних 

правил, яким має керуватись кожний працівник,— не довіряти нікому без 

ідентифікації особи. Орієнтовний алгоритм його реагування на можливу атаку 

ілюструє(рис. 3.12.). 

Переваги методів програмного захисту — універсальність, гнучкість, 

надійність, простота встановлення, придатність для модифікації та розвитку. 

Недоліки — обмежена функціональність мережі, використання частини ресурсів 

файл-сервера й робочих станцій, висока чутливість до випадкових або навмисних 

змін, можлива залежність від типів комп’ютерів (їхніх апаратних засобів). 
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Рис. 3.12. Рекомендації з розкриття атаки, спрямованої на виконання будь-

якої дії 

 

3.5 Рекомендації для забезпечення безпеки складних соціотехнічних 

систем 

 

Розглянувши складні СТС — зрозумілі принципи їх побудови та семе які 

об’єкти вони утворюють. Це дає представлення про загрози, варіанти 

інформаційних атак та наші методи і концепції побудови захисту. Провівши 

дослідження методів реалізації інформаційних атак, а також виділивши основні 

небезпечніші зогрози — були виділені різні методи та засоби рішень захисту 

складних СТС. На основі засобів захисту від основних загроз — були 

проаналізовані і розроблені певні рекомендації: 

1. Центр управління кібер безпекою(SOC). Для виявлення та протедії 

цільвим атакм одних комплексних засобів буде недостатньо. Потрібні оперативні 

та своєвчасні дії що до захисту інформації, а також швитка та аналітична робота 
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досвідчених спеціалістів. Пропонуємо використовувати, самостійно побудований, 

центр управління кібербезпекою. SOC — це спеціалісти, технології та функції. 

Він зможе аналізувати та діяти  24/7. Буде проводитися моніторинг мережі, 

виявленя потенційних загроз, пошук та дослідження різних аномалій тощо. І саме 

головне, що робота буде йти цілодобово і захист буде оперативний і своєвчасний. 

2. Deception. Технологія в інформаційній безпеці, яка призначена для 

боротьби з цільовими атаками, атаками нульового дня і шкідливим програмним 

забезпеченням. Цю технологію можна взяти на озброєння і обов’язково додати до 

неї комплексні засоби захисту. Тому що не всім може бути потрібен SOC, якщо у 

вас маленька компанія і не великий дохід то вам може бути достатнім і 

продуманий та посилений, спеціалістами та технологіями, комплекс захисту. 

Технологія Deception базується на спеціальній, паралельній мережі замаскованих 

мережевих пасток і приманок, розкиданої по всій ІТ-інфраструктурі, що дозволяє 

виявляти атаки на етапі поширення. Ми зможемо виявляти цільові атаки, 

індетифікувати інструменти зловмисників та відслідковувати їхні дії та наміри. 

Завдяки пасткам можна затримувати та відволікати від цілей хакерів. 

3. Кіберграмотність. Було відзначено, що складні СТС скаладаються із 

технологій та людей. «Людський фактор» — є одним із самих важливих секторів 

в кібербезпеці. На всіх підприємствах, компаніях, корпораціях та державних 

установах обов’язково потрібно вводити та збільшувати кіберграмотність 

працівників. Соціальна інженерія є одним із найпопулярніших методів 

проведення кіберрозвідки об’єктів для нападу. Зловмисники спокійно входять у 

зв'язок із звичайними офісними робітниками та дізнаються все, що їм потрібно. 

Після такої розвідки здійснюються соціотехнічні атаки. У цій атаці на допомогу 

зловмисникам приходять не обізнані в кіберграмотності, довірлеві та добрі 

працівники компаній. Вони і самі цього не розуміючи надають хакерам всю 

цікавлючу їх інформацію: паролі, персональні данні, емейли тощо. І завдяки 

цьому, зловмисники, можуть здійснювати різноманітніші дії, від цільвої атаки до 

віддаленого доступу. Самі працівники можуть відкрити та надати доступ 

зловмисникам до інформації яка коштує мільйони. Тому для посилення цього 
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соціального сектору потрібні: уроки, тренінги та лекції з кіберграмотності для 

робітників, начальників та директорів усіх видів підприємств, компаній та 

державних установ. Спеціалісти з кібербезпеки повинні проводити 

роз’яснювальну роботу та застерігати від інформаційних помилок персонал, а 

також надавати працівникам друковані основні пам’ятки з кібербезпеки. 

4. Політика кібербезпеки. На всіх компаніях та державних установах 

потрібна добре продумана та спланована політика кібербезпеки. В ній повинні 

бути застереження для працівників від певних дій які призводять до втрати 

інформації. Вона повинна містити усі проаналізовані певні правила для роботи з 

інформацією, документами, взаємодії із комп’ютерами та іншими технічними 

приладами і пристроями. В ній треба продумати всі деталі і нюанси в робочих 

процесах підприємств. Повинні бути розроблені правила для працівників що до 

протидії соціальній інженерії та соціотехнічних атак. З політикою кібербезпеки та 

з відповідальністю за її порушення, повинні бути ознайомлені всі працівники від 

рядових до начальників та директорів. Обовязково після ознайомлення кожний 

працівник повинен підтвердити політику кібербезпеки своїм підписом. І головне, 

що політика кібербезпеки повинна повністю бути робочою і впровадженою в 

різних компаніях, корпораціях та державних установах. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Досліджено традиційні методи та рішення забезпечення захисту від 

цільових атак. Основними засобами захисту від цільових атак є заходи 

детектування всіляких аномалій (коду, команд, поведінки і т.д.). 

Виявлено, що загрози можна поділити на поширені, та розвинені. Їхній 

склад дій та цілі різні. Також через ці індивідуальності ми повинні застосовувати 

певні комплески та концепції що до їхнього виявлення, протедії та захисту. Для 

реалізації захисту потрібна професіональна робота спеціалістів та правильна 

взаємодія між людьми та технологіями, грамотне використання усіх засобів. 

Можна відмітити такі рішення, як: SOC, SIEM та Deception. 
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Підкреслено, що технологія Deception базується на спеціальній, паралельній 

мережі замаскованих мережевих пасток і приманок, розкиданих по всій ІТ-

інфраструктурі, що дозволяє виявляти атаки на етапі поширення, коли хакери 

починають досліджувати мережу і «розповзатися» по ній.  

Виявлено, що при побудові узагальненої класифікації методів протидії 

соціотехнічним атакам необхідно враховувати чинники комплексності, 

системності, уніфікованості та безперервності.  

Проаналізовано роботу та розроблено рекомендації для забезпечення 

безпеки складних СТС.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Проаналізовано складні соціотехнічні системи, які складаються із 

взаємозв’язку та взаємної зумовленості двох частин — технічної, що включає в 

себе інструменти й обладнання, та соціальної, утворюваної сукупністю людей, 

відношень між ними й сформорованих інституціональних установок. Таким 

чином складні СТС являються сучасним алгоритмом існування людства. Для 

створення складних соціотехнічних систем, як головні інструменти системного 

підходу, використовують системний аналіз і синтез. Розробляються соціотехнічні 

проекти основною складовою яких є складні СТС. Реалізація таких проектів дає 

результат у вигляді соціальних послуг якими користується усе людство. 

Досліджено інформаційні атаки та їх методи реалізації, які представляють 

велику загрозу для інформаційно технологічного сектору і в часності для 

складних соціотехнічних систем.  

Підкреслено основні загрози, такі як: цільова атака, соціальна інженерія, 

соціотехнічна атака. Цільові атаки — це атаки, спеціально націлені на одну 

людину, компанію або корпорацію, які проводяться непомітно. Небезпека полягає 

саме в «замовному» характері такого роду атак, які спеціально розробляються для 

нападу на своїх потенційних жертв. 

Соціальна інженерія використовується для проведення розвідки 

інформаційних телекомунікаційних систем. Така розвідка має на меті 

систематичний пошук, збір та добування різноманітних даних про об’єкти атак. 

Після соціальної інженерії проводять соціотехнічні атаки. Їхня мета це отримати 

несанкціонований доступ до захищених інформаційних систем.  Ці види загроз 

націлені на елементи «людського фактора», які впливають на кожного окремого 

індивіда та на групи людей, зокрема у плані їхнього ставлення до роботи, на 

організаційну культуру, на керівництво та управління в цілому. «Людський 

фактор» являється слабким та найбажанішим об’єктом для соціальної інженерії та 

соціотехнічних атак. Через це були виділені певні важливі напрямки для 
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розвинення та забезпечення безпеки у вигляді політики інформаційної безпеки та 

кіберграмотності.  

Зазначено сучасні і дієві методи захисту від інформаційних атак у вигляді 

Deception та SOC. Розроблено певні рекомендації для забезпечення безпеки 

складних СТС. Ці рекомендації будуть корисними для компаній, корпорацій та 

державним установам. 
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