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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В наш час усі підприємства пов’язані з процесами 

зберігання та обробки інформації. Ця інформація може містити конфіденційні 

дані, розкриття яких завдасть значної шкоди репутації підприємства, його 

роботоспроможності або фінансовому положенню.  

Існує багато джерел загроз інформаційній та кібербезпеці об’єктам 

інформаційної діяльності. До процесу зберігання та обробки інформації завжди 

залучений персонал підприємства. Отже, важливо роздивлятись антропогенний 

фактор як реально існуючу уразливість у інформаційній безпеці підприємства. За 

статистичними даними соціальна інженерія є найвагомішою загрозою, 

направленою на антропогенний фактор. Існує багато методів протидії методам 

соціальної інженерії. Одним з таких методів є підвищення обізнаності персоналу у 

питаннях протидії методам соціальної інженерії. Не всі підприємства приділяють 

належну увагу до підвищення обізнаності. Тому постає необхідним створення 

ефективної методики підвищення обізнаності персоналу у питаннях протидії 

методам соціальної інженерії.  

Метою роботи є розробка обґрунтованої методики підвищення рівня 

обізнаності персоналу у питаннях протидії методам соціальної інженерії.  

У роботі поставлені наступні завдання:  

- аналіз нормативно-правової бази у сфері соціальної інженерії;  

- дослідження існуючих методів підвищення обізнаності персоналу у 

питаннях протидії методам соціальної інженерії;  

- розробка методики підвищення обізнаності персоналу у питаннях 

протидії методам соціальної інженерії;  

- розробка методичних матеріалів для підвищення обізнаності 

персоналу у питаннях протидії методам соціальної інженерії та електронного 

опитувальника для аналізу ефективності методики на підприємстві;  
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- визначення капітальних та експлуатаційних витрат на реалізацію 

запропонованої методики підвищення обізнаності персоналу у питаннях протидії 

методам соціальної інженерії та розрахунок економічної доцільності методики.  

Об’єктом досліджень є процес забезпечення безпеки об’єктів 

інформаційної діяльності.  

Предметом досліджень є протидія методам соціальної інженерії.  

Наукова новизна роботи полягає у розробці методики управління 

обізнаністю персоналу у питаннях протидії методам соціальної інженерії.  

Практична значимість результатів полягає в розробці методичних вказівок 

для підвищення обізнаності персоналу у питаннях протидії методам соціальної 

інженерії, а також у розробці опитувальника для аналізу рівня обізнаності.  

Апробація результатів.  Основні наукові результати роботи доповідалися та 

обговорювалися на 1 конференції: 

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інформаційної та 

кібернетичної безпеки», Навчально-науковий інститут захисту інформації, 

24 жовтня 2019 р. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО 

ІНЖИНІРИНГУ 

 

 

1.1. Аналіз поняття соціального інжинірингу 

 

Соціальний інжиніринг - це метод несанкціонованого доступу до інформації 

або системам зберігання інформації без використання технічних засобів. Основна 

мета соціальних інженерів - це отримання доступу до захищених систем з метою 

крадіжки інформації, паролів, даних про кредитні картки і т.п. Основною 

відмінністю від простого злому - це те, що в ролі об'єкта атаки вибирається не 

машина, а людина [1]. Тому всі методи і техніки соціальних інженерів засновані 

на використанні слабкостей людського фактора, що вважається вкрай 

небезпечним, так як зловмисник отримує інформацію, наприклад, за допомогою 

звичайного телефону або шляхом проникнення в організацію під виглядом 

співробітника або іншої особи. 

Не дивлячись на те, що термін  «соціальний інжиніринг» застосовується 

відносно недавно, люди в тій чи іншій мірі користувалися цими техніками 

споконвіку, так як в основі лежить психологія спілкування між людьми. Термін 

соціальний інжиніринг з'явився з першим створеним суспільством, так як саме 

слово «соціальність» - це громадськість, або ж громадянськість. Суть соціального 

інжинірингу - це змусити людину вчинити будь-яку дію, яка не вигідно йому, але 

необхідно соціальному інженеру. 

Соціальний інжиніринг - напрямок в хакінгу і зломи комп'ютерних систем, 

який можна здійснювати не тільки технічними методами, а й на рівні психології. 

Соціальний інжиніринг утворився як окрема частина з прикладної 

психології. Йому навчають шпигунів, таємних агентів. Всі техніки соціального 

інжинірингу засновані на особливостях прийняття рішень людьми, які 

називаються когнітивним базисом [1]. 
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Методика застосування маніпуляцією свідомістю використовувалася 

завжди: навіть в давнину. Багато хто досить активно застосовував ці методи для 

людського розуму, наприклад з гіпнозом. У Стародавній Греції і Римі у великій 

пошані були люди, які могли різними способами переконати співрозмовника в 

його очевидній неправоті. Виступаючи від імені верхів, вони вели дипломатичні 

переговори. Уміло використовуючи брехню, лестощі і вигідні аргументи, вони 

нерідко вирішували такі проблеми, які, здавалося, неможливо було вирішити без 

допомоги меча. У середовищі шпигунів соціальний інжиніринг завжди був 

головною зброєю. Видаючи себе за іншу особу, агенти спеціальних служб могли 

вивідати секретні державні таємниці. 

«Заговорювати людям зуби» по телефону, щоб отримати необхідну 

інформацію або просто змусити їх щось зробити, прирівнювалося до мистецтва. 

Професіонали в цій області по правильним запитанням, по інтонації голосу, могли 

визначити комплекси та страхи людини і, миттєво зорієнтувавшись, 

використовувати їх [1]. 

Соціальний інжиніринг заснований на початковому прагненні людей надати 

допомогу іншим. Соціальний інжиніринг - найменш технічне, але й найбільш 

ефективний засіб в арсеналі зловмисників. 

Соціальний інжиніринг, як незаконний метод отримання інформації, 

зазвичай використовує обман, вплив і переконання, але його можна також 

використовувати і в законних цілях, наприклад, для вчинення дій конкретною 

людиною. Найчастіше соціальний інжиніринг використовують для отримання 

закритої інформації, або інформації, яка є великою цінністю. 

Основні області застосування соціального інжинірингу [2] показано                         

на рис. 1.1. 

На щастя, переважна більшість соціальних інженерів діє за однаковими або 

близьким шаблонами, тому вивчення прийомів їх «роботи» дозволяє розпізнати 

обман [2] і не видати закриту інформацію. 
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Рис 1.1.  Області застосування соціального інжинірингу 
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мережу може обійти дуже простий і в той же час багатогранний елемент - 

людський фактор [3]. 

Успішні зловмисники найчастіше використовують соціальний інжиніринг 

та проводять атаку маніпулюючи користувачами. З цієї причини, для підприємств 

дуже важливо вкладати час і гроші в підготовку, навчання і тестування цього 

життєво важливого компонента безпеки. 

Пояснення сутності соціального інжинірингу та, зокрема, таких його 

різновидів, як гіпноз і нейролінгвістичне програмування (НЛП), є взаємодія між 

свідомістю і підсвідомістю. Люди вірять в те, що приймають рішення 

усвідомлено, але НЛП і гіпноз вже давно продемонстрували силу підсвідомості, а 

дослідження останніх років підтвердили, що підсвідоме прийняття рішень 

випереджає свідоме часом на 10 секунд [4]. 

На цьому засновані технології, що дозволяють маніпулювати людьми, щоб 

змусити їх виконати певні дії і тим самим розкрити конфіденційну інформацію. 

Багато професіоналів інформаційних технологій дотримуються 

неправильного уявлення, вважаючи, що вони використовують стандартні 

продукти з безпеки: фаєрволи, системи для виявлення вторгнень або серйозні 

пристрої для аутентифікації, такі як біометричні смарт-карти. Крім того, безпека - 

це не технологічна проблема, це проблема людей і управління [5]. 

Крім технічних методів захисту інформації, необхідна серйозна робота з 

персоналом, навчання співробітників застосуванню політики безпеки і техніки 

протистояння соціальним інженерам - тільки в цьому випадку система 

забезпечення інформаційної безпеки буде комплексною. 

 

1.2 Види соціального інжинірингу в інформаційних системах 

 

В контексті інформаційних технологій соціальна інженерія - це загальна 

кількість підходів щодо прикладних соціальних наук, які орієнтовані на 

спрямовану зміну організаційних структур, які визначають людську поведінку і 

надають  контроль за нею. Також це комплексний підхід до навчання і можливих 
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змін соціальної реальності, що засновано на застосуванні інженерного підходу і 

наукових  технологій. 

Соціальна інженерія застосовується для: 

• збору відомостей про мету підприємства; 

• отримання конфіденційної інформації; 

• прямого доступу до системи. 

У сфері інформаційної безпеки для описання науки і психічної маніпуляції 

використовується термін «соціальна інженерія». За статистикою аналітичного 

центру компанії Infowatch, 55% збитків, пов'язаний з порушеннями інформаційної 

безпеки, виникають по вині працівників, які мали вплив від соціальних інженерів. 

У світовій практиці ідея соціальної інженерії впроваджується шляхами 

впровадження новітніх освітніх технологій, а також з використанням активних 

методів навчання, за допомогою наповнення  навчального процесу дисциплінами 

соціоінженерного і організаційного циклу, у тому числі: 

• теорія і методи соціальної інженерії; 

• діагностика організацій; 

• прогнозування і моделювання розвитку організацій; 

• організаційне проектування і програмування; 

• соціальне планування; 

• впровадження соціальних нововведень в організації; 

• практикум з соціальних технологій; 

• методи вирішення конфліктів. 

В загальному випадку інциденти соціальної інженерії, можна  пов’язати з 

роботою  персоналу, де спостерігається  низький рівень знань обов’язків 

користувачів. Тому, якщо навчати навчаючи своїх працівників основним 

правилам поведінки в області інформаційної безпеки, підприємства  можуть 

достатньо знизити ризики таких  порушень інформаційної безпеки. Тому існують 

стандарти для навчання, навчання персоналу –як приклад, одна з основних вимог 

міжнародного стандарту управління інформаційною безпекою ISO / IEC 27001 

Особливості атак з використанням людського фактору: 
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• не вимагають значних витрат; 

• не вимагають спеціальних знань; 

• можуть тривати протягом тривалого терміну; 

• важко відслідковуються. 

Людина часто набагато більш вразлива, ніж система. Головна мета 

соціальної  інженерії – це спрямована робота на отримання інформації за рахунок  

людини, особливо це застосовується у випадках, коли неможливо отримати 

доступ до системи (наприклад, комп'ютер з важливими даними відключений від 

мережі). 

Соціальна інженерія складається з декількох  технік, що застосовуються  

для досягнення поставлених задач. Всі вони опираються на помилки, які допускає  

людина в поведінці. 

Основні  техніки  соціальної інженерії ввключають в себе[12]: 

1 Фішинг-атаки – цей вид шахрайства є найбільш розповсюджений в 

соціальній інженерії. Фішингова атака полягає в незаконному отриманні 

конфіденційних даних користувача. Це може бути логін і пароль). Дуже часто 

фішингові листи, можуть містити граматичні помилки. В таких листах 

зловмисники надають гіперсилку на відповідну копію сайту (наприклад, 

поштового клієнта) з формою, в якій необхідно ввести свій логін, пароль та  іншу 

особисту інформацію. Одним з прикладів  фішингу є збір логінів та паролів 

користувачів, саме  шляхом розсилки листів і повідомлень, які  спонукають 

потенційну жертву повідомити необхідну інформацію. Щоб унебезпечити 

користувача від таких зловмисників необхідно ігнорувати листи від невідомих 

адресатів. 

2 Претекстинг - це така атака, яка проводиться за завчасно 

підготовленим сценарієм. Такі атаки націлена  на появу  почуття довіри 

потенційної жертви до зловмисника. Такі атаки зазвичай здійснюються по 

телефону. Такий метод, як правило, не вимагає від зловмисника попередньої 

підготовки і щодо пошуку даних про жертви. Основна ідея претекстинг 

заключається  у видачі себе за іншу людину, з метою отримання бажаних даних. 
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Джерела відкритого доступу є способом отримати інформацію про людину. Як 

правило, в основному це сторінки соціальних мереж. 

3 Троянський кінь. Ця техніка заснована на якості цікавості жадібності 

потенційної жертви. Соціальний інженер може відправити електронний лист, 

який містить безкоштовне відео або оновленням будь-якої програми у вкладенні. 

Потенційна жертва зберігає ці файли, які є троянськими програмами. Така техніка 

буде залишатися ефективною до тих пір, поки відповідні користувачі будуть 

бездумно зберігати або відкривати будь-які вкладення. 

4 Квипрокво. При застосуванні такого виду атаки зловмисники можуть 

обіцяти жертві якусь вигоду в обмін на факти. Як приклад, зловмисник може 

подзвонити в будь-яку компанію та представитись співробітником ІТ-компанії і 

запропонувати встановити «необхідне» програмне забезпечення. Як тільки 

зловмисник отримає згоду на виконання такої роботи, порушник може отримати 

доступ як до системи, так і до усіх даних, що зберігаються в ній. 

5 Tailgating (зворотній зв’язок) - це несанкціонований прохід на 

територію зловмисника разом з користувачем, який має права на доступ через 

пропускний пункт.  

6 Плечовий серфінг. Такий вид застосовується в різноманітних 

громадських місцях. Це дозволяє зловмиснику спостерігати за комп'ютерними 

пристроями і телефонами через плече потенційної жертви. Інколи є ситуації, коли  

користувач сам пропонує зловмиснику потрібну інформацію, думаючи про 

порядність людини. У такому випадку можна говорити про зворотну соціальну 

інженерію. 

7 Служби миттєвого обміну повідомленнями. Сьогодні всі користувачі 

використовують обмін повідомленнями в режимі реального часу за допомогою 

мереж Skype, Viber, WhatsApp, Telegam та ін. Доступність і швидкість такого 

способу спілкування робить такі служби відкритим для різноманітних атак. Як 

рекомендація, щодо безпеки краще ігнорувати повідомлення від невідомих 

користувачів, а також не повідомляти їм особисту інформацію, не переходити за 

надісланими посиланнями. 
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Як правило, соціальна інженерія може завдати великої шкоди будь-якій 

компанії чи  організації. Саме тому необхідно застосовувати всі можливі заходи, з 

метою запобіганню атак на людський фактор. 

Особливість проведення соціального інжинірингу в тому, що спочатку 

необхідно сформувати мету впливу на відповідний об'єкт. Під "об'єктом" 

розуміється жертва, на яку націлена така атака зловмисника. 

Наступним кроком збирається інформація про відповідний об'єкт, мета 

якого є виявлення найбільш зручних мішеней впливу або жертви. 

Далі настає етап, який в психології називають атракцією. Тобто створення 

необхідних умов для проведення впливу зловмисника на об'єкт. 

Примушення жертви до необхідної для соціального інженера дії зазвичай 

досягається виконанням початкових етапів. Тобто, як  тільки досягнута атракція, 

потенційна жертва сама виконує необхідні для  зловмисника дії.  

Всі атаки соціальних інженерів можна представити у вигляді простої             

схеми. (рис.2.1) 

Соціальна інженерія спрямована на користувача, а не на його комп'ютерну 

техніку. Тут інтерес представляється до всіх платоспроможних осіб. Це також 

стосується користувачів, що володіють або мають доступ до цінної інформації 

(приклад: співробітники підприємств і державних установ). 

Такий метод використовується  з метою виконання фінансових операцій, 

зламу, крадіжки конфіденційних даних, наприклад, клієнтських баз, персональних 

даних або несанкціонованого доступу до інформації. Соціальна інженерія 

використовується  конкурентними компаніями, щоб здійснювати розвідку, 

виявляти слабкі сторони компанії, переманювати  цінних співробітників. 
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Рис.2.1. Основна схема впливу в соціальній інженерії 

 

Всі загрози, спрямовані на користувача за допомогою соціальної інженерії, 

можна розділити на кілька груп. Загрози, які виходять від використання телефону. 

Телефон є найпопулярнішим засобом спілкування, тому служить відмінним 

інструментом для впливу на людину. 
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Таблиця 1.1. 

ТOP-10 найбільш поширених методів для отримання конфіденційної 

інформації за даними опитування компанії Balabit 

 

№ USA EU Метод отримання конфіденційної інформації 

1 81% 83% Соціальна інженерія (наприклад, фішинг) 

2 62% 63% Скомпрометовані облікові записи (наприклад, слабкі паролі) 

3 51% 54% Веб-атаки (наприклад, ін’єкція SQL-коду) 

4 33% 43% Атаки на клієнтську частину (наприклад, на програми перегляду 

документів, веб-браузери) 

5 23% 17% Використання експлойтів для популярних серверних оновлень 

6 21% 16% Некеровані особисті засоби 

7 15% 13% Фізичне вторгнення 

8 11% 10% Тіньові ІТ (наприклад, використання користувачем особистих 

хмарних сервісів в робочих цілях) 

9 9% 10% Залучення поставників послуг третіх сторін (наприклад, 

аутсорсинг інфраструктури) 

10 6% 6% Викрадення даних, завантажених в хмарне сховище 

 

По телефону легко видати себе за іншу людину, тому, застосовуючи 

акторська майстерність, зловмисник легко переконує жертву перевести певну 

суму на банківський рахунок або повідомити дані. Поширені способи вивудження 

грошей за допомогою розсилки повідомлень і телефонних дзвінків про виграші в 

конкурсах, лотереях, проханнях перерахування грошей. Для безпеки 

рекомендується скептично ставитися до SMS сумнівного характеру, ігнорувати 

які приходять в них посилання. Необхідно перевіряти особистість абонента. 

Зловмисники використовують соціальну інженерію для отримання 

матеріальної вигоди або для видобутку даних для перепродажу. Соціальна 

інженерія може використовуватися в якості одного з інструментів складних 
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цільових кібератак. Джерелом загрози можуть бути електронні листи, текстові 

повідомлення в будь-яких месенджерах (службах миттєвого обміну 

повідомленнями), SMS-повідомлення і телефонні дзвінки. Шахраї можуть 

видавати себе за співробітників банків і інших фінансових організацій, державних 

службовців, співробітників силових відомств, інтернетпровайдерів, представників 

поштових сервісів і великих веб-ресурсів і т.п. Аналіз ризику. Для захисту 

компанії від шахрайства необхідно навчати персонал розпізнавати соціальну 

інженерію і правильно на неї реагувати, заборонити співробітникам обмінюватися 

паролями або мати один загальний, забезпечити захист клієнтських баз та іншої 

конфіденційної інформації, застосовувати особливу процедуру підтвердження для 

осіб, які звертаються до доступ до будь-яких даними. У браузерах з'явилася опція 

"антифішинг", що попереджає відвідувачів сайту про ненадійність даного 

ресурсу. Захиститися від загроз, які присилаються в електронних листах, 

допоможуть спам-фільтри. Існує послуга моніторингу, затребувана у компаній, 

найбільш часто піддаються атакам зловмисників. Знизять ризики більш складні 

методи авторизації. 

Для захисту компанії від шахрайства необхідно навчати персонал 

розпізнавати соціальну інженерію і правильно на неї реагувати, заборонити 

співробітникам обмінюватися паролями або мати один загальний, забезпечити 

захист клієнтських баз та іншої конфіденційної інформації, застосовувати 

особливу процедуру підтвердження для осіб, які звертаються до доступ до будь-

яких даних. У браузерах з'явилася опція "антифішинг", що попереджає 

відвідувачів сайту про ненадійність даного ресурсу. Захиститися від загроз, які 

присилаються в електронних листах, допоможуть спам-фільтри. Існує послуга 

моніторингу, затребувана у компаній, найбільш часто піддаються атакам 

зловмисників. Знизять ризики більш складні методи авторизації.  

Заходи протидії соціальної інженерії: 

1 Розробка чіткого плану дій для працівників у разі виявлення атаки 

соціальної інженерії. Для запобігання атак з використанням методів соціальної 

інженерії необхідно розробити чіткі інструкції для всіх категорій співробітників, в 
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яких будуть покроково розписано їхні дії в разі виявлення атак соціальної 

інженерії, і цю інформацію розмістити в доступному місці. Крім того, всі 

співробітники повинні бути інформовані про вжиті заходи щодо запобігання 

проникнення в інформаційні системи за допомогою соціальної інженерії і 

протестовані на знання інструкцій і політик безпеки, прийнятих в даній 

організації. 

2 Розробка для співробітників правил, що дозволяють визначати, яка 

інформація є важливою для компанії. Загальновідомо, що в організації повинні 

існувати правила доступу до конфіденційної інформації. Однак навіть ті 

відомості, які в більшості випадків не вважаються особливо важливими, можуть 

бути корисними соціальному інженеру, що збирає крихти інформації, зовні 

марної, але цілком придатної в професійних руках для створення атмосфери 

довіри і симпатії. Такою інформацією може бути робоча назва проекту, місце 

знаходження команди розробників, ім'я сервера, що використовують 

співробітники і т.д. Крім того, співробітники повинні знати правила знищення 

офісного сміття, який є для соціальних інженерів невичерпним джерелом 

інформації. 

3 Навчити співробітників говорити «Ні!». Говорити «Ні!» Досить 

складно. Мало хто володіє цією якістю, не відчуваючи почуття незручності. 

Програма компанії з протидії атакам соціальної інженерії одним із завдань 

повинна ставити зміну норм ввічливості, а саме - розробку ввічливого відхилення 

запиту про надання важливої інформації, поки не буде встановлено особу яка 

подавала запит на її право на доступ до цієї інформації. 

4 Розробити процедури для перевірки особистості людини і її 

авторизації. У будь-якій організації повинен бути розроблений процес перевірки 

особистості і авторизації людей, які звертаються за інформацією або вимагають 

якихось дій від співробітників компанії. При цьому не слід покладатися на 

особистий номер співробітника або інші схожі методи ідентифікації, так як такі 

номери часто використовуються і можуть бути легко отримані соціальним 

інженером від самих співробітників. З іншого боку, можна зобов'язати 
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співробітників перевіряти особу, яка телефонувала, набравши її телефонний 

номер, який вказаний в телефонному довіднику компанії. Ця процедура не є дуже 

зручною у повсякденній роботі і не вирішує проблем з встановленням особи, але 

може захистити від багатьох атак. 

5 Отримати підтримку керівництва компанії. Служба безпеки не зможе 

вводити заходи щодо запобігання атак без схвалення керівництва. Однак часто 

саме керівництво порушує прийняті ним самим політики безпеки. Тому 

співробітники ніколи не повинні отримувати від керівництва вказівок обійти 

протокол безпеки, і жоден співробітник не повинен бути покараний за те, що буде 

дотримуватися протоколу безпеки, навіть якщо отримав від керівництва вказівку 

його порушити. Причому ці положення слід задокументувати і запевнити 

підписами всіх керівників. Крім того, дієвими заходами протидії соціальної 

інженерії є тести на проникнення, які можуть проводитися регулярно. Тести 

дозволяють не тільки перевірити політики безпеки і правильність їх застосування, 

а й виявити ті недоліки захисту, які не були враховані при їх розробці. 

6 Навчання і тренінг персоналу. Важливим є навчання персоналу 

навичкам протидії методам соціальної інженерії, розробка тренінгів по 

становленню пильності персоналу і періодична перевірка знань і навичок 

співробітників шляхом проведення спеціальних перевірок. Цей метод є дуже 

дієвим, тому необхідно розглянути його детальніше. 

 

1.3 Загальні статистичні дані 

 

Нижче наведено статистику зламів інформаційних систем по всьому світу 

станом на 2018 рік за даними компанії Verizon Communications Inc. 
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Рис. 1.2. Джерела зламу 

 

 

  

Рис.1.3. Тактики зламу 
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Рис. 1.4. Жертви зламу 

 

 

 

Рис. 1.5. Спільні риси зламу 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІК ПРОВЕДЕННЯ АТАК                              

СОЦІАЛЬНОГО ІНЖИНІРИНГУ 

 

 

2.1. Техніки та види атак 

 

Природно, при проведенні атаки з використанням соціального інжинірингу 

так само, як і в звичайних атаках, присутня класифікація ступеня доступу для 

успішного проведення атаки. Цей ступінь залежить від рівня підготовленості 

соціального інженера і того, ким є жертва. 

Всього рівнів чотири, нижче вони перераховані в порядку убування 

повноважень: 

1. Адміністратор. 

2. Начальник. 

3. Користувач. 

4. Знайомий. 

У таблиці 2.1 показано ймовірність отримання доступу різних рівнів і 

засоби застосування (1 - низька; 2 - середня, 3 - висока) [5]. 

Тепер розглянемо найпоширеніші техніки і види атак, якими користуються 

соціальні інженери. Всі вони засновані на особливостях прийняття людьми 

рішень, відомих як когнітивні упередження. Ці забобони використовуються в 

різних комбінаціях, з метою створення найбільш відповідної стратегії обману в 

кожному конкретному випадку. Але спільною рисою всіх цих методів є введення 

в оману, метою яких є змусити людину вчинити будь-яку дію, необхідне 

соціальному інженеру. Для досягнення поставленого результату використовується 

цілий ряд різноманітних тактик: 

• видача себе за іншу особу; 

• відволікання уваги; 

• нагнітання психологічної напруги і т.д. 

Кінцеві цілі обману так само можуть бути дуже різними [9]. 
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Таблиця 2.1. 

Ймовірність отримання доступу різних рівнів 

 

Клас атаки / підготовленість 

зловмисника 
Новачок Любитель Професіонал 

Засоби застосування 

Телефон 3 3 3 

Електрона пошта 2 3 3 

Проста пошта 1 3 3 

Розмова по Internet 3 3 3 

Особиста зустріч 1 2 3 

Рівень відношень 

Офіційний 2 3 3 

Товариський 3 3 3 

Дружній 1 2 3 

ступінь доступу 

Адміністратор 1 2 3 

Начальник 1 2 3 

Користувач 3 3 3 

Знайомий  2 3 3 

 

Техніки соціального інжинірингу: 

1. Претекстінг - це набір дій, який здійснюється за певним сценарієм 

(претексту). Дана техніка передбачає використання голосових засобів, таких як 

телефон, «Skype» і т.п. для отримання потрібної інформації. Як правило, 

представляючись третьою особою або вдаючи, що хтось потребує допомоги, 

соціальний інженер просить жертву повідомити йому пароль або авторизуватися 

на фішинговою веб-сторінці, тим самим змушуючи мета зробити необхідну дію 

або надати певну інформацію. У більшості випадків дана техніка вимагає яких-

небудь початкових даних про об'єкт атаки. Найпоширеніша стратегія при цій 

техніці - використання на початку невеликих запитів і згадувати імена реальних 
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людей з організації, в подальшому, соціальний інженер пояснює, що потребують 

допомоги (більшість людей можуть виконати завдання, які не сприймаються ними 

як підозрілі). Як тільки довірча зв'язок встановлено, соціальний інженер може 

попросити щось більш суттєве і важливе. 

2. Фішинг (від англ. Phishing, від fishing - риболовля, видобування) - це вид 

інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних 

користувачів. Досягається шляхом проведення масових розсилок електронних 

листів від імені популярних брендів, а також особистих повідомлень всередині 

різних сервісів (наприклад: від імені банків (Сітібанк, Альфа-банк), сервісів 

(Rambler, Mail.ru) або всередині соціальних мереж (Facebook, в контакті, 

Однокласники.ru) [33, с. 95]. У листі міститься пряме посилання на сайт, який 

зовні не відрізняється від справжнього, або на сайт, що містить редирект 

(автоматичне перенаправлення користувачів з одного сайту на інший). Після 

потрапляння на підроблену сторінку, відбуваються спроби різні і психологічними 

прийомами спонукати користувача ввести свої логін і пароль, які він 

використовує для доступу до певного сайту, що дозволяє шахраям отримати 

доступ до акаунтів, банківських рахунків і т.п. Техніка фішингу перший раз була 

докладно описана в 1987 році, а сам термін з'явився 2 січня 1996 року в новій 

групі «alt.online-service.America-Online» мережі «Usenet» [55]. Мабуть, це 

найпопулярніша схема соціального інжинірингу на сьогоднішній день. Жодний 

великий витік персональних даних не обходиться без хвилі фішингових розсилок. 

Найчастіше метою фішерів є клієнти банків і електронних платіжних систем. 

Соціальні мережі також представляють великий інтерес для фішерів, дозволяючи 

збирати особисті дані користувачів. В даний момент безліч посилань на 

фішингові сайти, націлені на крадіжку реєстраційних даних. За оцінками фахівців, 

понад 70% фішингових атак в соціальних мережах успішні. Фішинг стрімко 

набирає свої оберти, а оцінки збитку сильно різняться: за даними компанії 

«Gartner», «в 2008 році жертви фішерів втратили 2,4 мільярда доларів США, в 

2009 році - збиток склав 2,8 мільярда доларів, у 2010 - 3, 2 мільярди [55]. 
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3. Вішинг - дана техніка заснована на використанні системи попередньо 

записаних голосових повідомлень, метою яких є відтворення «офіційних дзвінків» 

від банківських та інших IVR (англ. Interactive Voice Response) систем [40, с. 175]. 

Зазвичай, жертва отримує запит (найчастіше через фішинг електронної пошти) 

про необхідність зв'язку з банком для підтвердження або поновлення будь-якої 

інформації. Система вимагає аутентифікації користувача за допомогою введення 

PIN-коду або пароля. Основна відмінність вішинг в тому, що, так чи інакше, 

задіюється телефон. Принцип дії IVR систем показаний на рис 2.1. 

 

Рис.2.1. Принцип дії IVR систем 

 

Згідно з інформацією від «Secure Computing» [49], шахраї конфігурують 

автонабирач, який набирає номери в певному регіоні і при відповіді на дзвінок 

відбувається наступне: 

• автовідповідач попереджає споживача, що з банківською картою 

виробляються шахрайські дії, і дає інструкції - передзвонити за певним номером 

негайно; 

• при подальшому передзвонювання, на іншому кінці дроту відповідає 
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комп'ютерний голос, який повідомляє, що людина повинна пройти звірку даних і 

ввести 16-значний номер картки з клавіатури телефону; 

• після введення номера, Вішер стає володарем всієї необхідної інформації 

(номер телефону, повне ім'я, адреса); 

• потім, використовуючи цей дзвінок, можна зібрати і додаткову інформацію, 

таку, як PIN-код, термін дії карти, дата народження, номер банківського рахунку 

тощо. 

4. Фармінг (англ. Pharming) - перенаправлення жертви за помилковим 

інтеренет-адресою. Для цього використовується якась навігаційна структура 

(файл «hosts», система доменних імен - «domain name system») [16, c. 69]. Суть 

роботи фармінга має багато спільного зі стандартним вірусним зараженням. 

Жертва відкриває лист або відвідує будь-якої веб-сервер, на якому виконується 

скрипт-вірус, при цьому відбувається спотворення файлу «hosts», в результаті 

жертва потрапляє на один з помилкових сайтів. Механізмів захисту від фармінга 

на сьогодні просто не існує. 

5. Послуга за послугу - цей вид атаки на увазі під собою дзвінок соціального 

інженера в організацію з корпоративного (внутрішньому) телефону. У більшості 

випадків соціальний інженер представляється співробітником технічної 

підтримки, який виробляє опитування на виникнення технічних проблем. Під час 

процесу «рішення» технічних проблем, соціальний інженер «змушує» мета 

вводити команди, які дозволяють йому запустити або встановити шкідливе ПЗ на 

комп'ютер користувача [7]. 

6. Троянський кінь (або троянська програма) - це шкідлива програма, яка 

використовується соціальним інженером для збору і використання інформаційних 

ресурсів в своїх цілях [8]. Дана техніка використовує цікавість, або інші емоції 

людини. 

Розробники троянських програм використовують ті ж прийоми, що і 

маркетологи. Для досягнення своєї мети «вірусописателі» використовують 

людські слабкості: 

• недостатня підготовка; 
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• бажання виділитися; 

• жалість і милосердя; 

• бажання перегляду «цікавого» контенту; 

• інтерес до продукту, який потрібен населенню або який дуже складно 

дістати; 

• інтерес до методик швидкого збагачення за допомогою фінансових пірамід, 

супер-ідей для успішного ведення бізнесу або безпрограшної гри в казино. 

Відкриваючи прикріплений до листа файл, співробітник встановлює на 

комп'ютер шкідливе ПЗ, яке дозволяє соціальному інженеру отримати доступ до 

конфіденційної інформації. 

Поширення троянських програм відбувається шляхом розміщення їх на 

відкритих ресурсах (файл-сервери, відкриті для запису накопичувачі самого 

комп'ютера), носіях інформації або надсилаються за допомогою служб обміну 

повідомленнями (наприклад: електронна пошта, ICQ) з розрахунку на їх запуск на 

якомусь конкретному або випадковому комп'ютері [8]. 

Рідко використання «троянів» є лише частиною спланованої 

багатоступінчастої атаки на певні комп'ютери, мережі або ресурси. 

Троянські програми найчастіше розробляються для шкідливих цілей. Існує 

класифікація, де вони розбиваються на категорії, засновані на тому, як «трояни» 

впроваджуються в систему і завдають їй шкоди. Існує 5 основних типів: 

• віддалений доступ; 

• знищення даних; 

• завантажувач; 

• сервер; 

• дезактиватори програм безпеки. 

Метою троянської програми може бути: 

• закачування або скачування файлів; 

• копіювання помилкових посилань, що ведуть на підроблені веб-сайти, чати 

або інші сайти з реєстрацією; 

• створення перешкод роботі користувача; 
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• викрадення даних, що представляють цінність або таємницю, в тому числі 

інформації для аутентифікації, для несанкціонованого доступу до ресурсів; 

• поширення інших шкідливих програм, таких як віруси; 

• знищення даних (стирання або переписування даних на диску, важко 

помічаються пошкодження файлів) і обладнання, виведення з ладу або відмови 

обслуговування комп'ютерних систем, мереж; 

• збір адрес електронної пошти і використання їх для розсилки спаму; 

• шпигунство за користувачем і таємне повідомлення третім особам будь-

яких відомостей; 

• реєстрація натискань клавіш з метою крадіжки інформації такого роду як 

паролі та номери кредитних карток; 

• дезактивація або створення перешкод роботі антивірусних програм і 

брандмауера [6]. 

7. Збір інформації з відкритих джерел. Застосування технік соціального 

інжинірингу вимагає не тільки знання психології, а й уміння збирати про людину 

необхідну інформацію. Відносно новим способом отримання такої інформації 

став її збір з відкритих джерел, головним чином з соціальних мереж [6].  

8. «Дорожнє яблуко» - являє собою адаптацію троянського коня, і полягає у 

використанні фізичних носіїв. Соціальний інженер підкидає «інфікований» диск, 

або флеш-карту в місце, де носій може бути легко знайдений (туалет, ліфт, 

парковка). Носій підробляється під офіційний, і супроводжується підписом, 

покликаної викликати цікавість [9] (наприклад, соціальний інженер може 

підкинути диск, забезпечений корпоративним логотипом і посиланням на 

офіційний сайт організації, забезпечивши його написом «Заробітна плата 

керівного складу». Диск залишається на підлозі ліфта, або у вестибюлі. 

Співробітник через незнання підбирає диск і вставляє його в комп'ютер, щоб 

задовольнити цікавість). 

9. Зворотний соціальний інжиніринг. Про нього згадують в тому випадку, 

коли жертва сама пропонує зловмиснику потрібну йому інформацію (наприклад: 

співробітники служби підтримки, для вирішення проблеми, ніколи не питають у 
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співробітників ідентифікатор або пароль. Проте багато користувачів заради 

якнайшвидшого усунення проблем добровільно повідомляють ці конфіденційні 

відомості). 

Зворотний соціальний інжиніринг будується на трьох факторах: 

• створення ситуації, яка змушує людину звернутися за допомогою; 

• реклама своїх послуг або випередження надання допомоги іншими 

людьми; 

• надання допомоги і вплив. 

10. Людський відмову в обслуговуванні - суть атаки полягає в тому, щоб 

змусити людину (непомітно для нього) не реагувати на будь-які ситуації. Тобто, 

робиться так, щоб кожне слово соціального інженера сприймається як правда 

беззастережно і без осмислення. До такого роду атак відноситься і відволікання 

уваги. Соціальний інженер здійснює хибне уявлення про виконання однієї 

операції, а насправді виконує зовсім іншу. Таким чином, поки жертва зайнята 

одним, іншого вона не помічає. Атаки такого роду виконуються досить складно, 

тому що необхідно добре прорахувати психологію жертви, її знання і реакції на 

такі дії [11]. 

11. Технічний соціальний інжиніринг. До цього виду атак можна адресувати 

ті атаки, в яких немає ні «жертви» ні «впливу на неї». В атаках цього типу 

використовуються принципи і стереотипи соціуму, що і відносить їх до 

соціального інжинірингу. Як приклад можна навести такі міркування: «Раз стоять 

камери, то, швидше за все, ніхто не полізе» або «Чим більше організація, тим 

твердіше у людей думку про її захищеності». Такий спосіб більш широко відомий 

як аналіз ситуації. Людина бачить, що пройти звичайним шляхом (стандартним) 

не вийде, і починає переглядати інші варіанти, тобто займається аналізуванням 

ситуації [11]. 

12. Особистий візуальний контакт - є найскладнішої технікою. Здійснити 

цю техніку можуть тільки професійні психологи або спеціально підготовлені 

люди. Техніка здійснюється наступним чином: до жертви знаходиться підхід, 

знаходиться слабке місце, обчислюється це за допомогою аналізу відповідей на 
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питання. Головне для соціального інженера в такому випадку - розмовляти з 

жертвою «в рамках слабкого місця», що згодом призведе до того, що він дуже 

сподобається жертві як людина, і та викладе все, що необхідно, вважаючи, що 

нічого особливо важливого не розповідає. 

13. Системи обміну миттєвими повідомленнями (МM). В даний час в 

інтернет існує безліч програм, які можуть тим чи іншим способом впливати на 

роботу ICQ ,Viber [7]. У список їх можливостей входить відсилання повідомлення 

від імені іншого користувача. Також зловмисник може проводити атаку в вигляді 

спеціально сформованого тексту, але основним шляхом поширення вірусів через 

ICQ є передача файлів, тому необхідно бути дуже обережним з пропозиціями 

завантажити файл від сторонньої людини, тому що операційна система не завжди 

здатна правильно видати інформацію про запускається файлі. Microsoft Windows 

за замовчуванням не показує розширення імен (наприклад: ім'я файлу 

«foto.jpg.ехе» буде показано як «foto.jpg»). Для маскування реального розширення 

застосовується подвійне розширення на зразок «xxx.jpg.exe» (в даному випадку 

може допомогти те, що деякі поштові сервери відмовляються пропускати 

виконувані файли) або додається велика кількість прогалин, через що ім'я файлу 

відображається не повністю. 

 

 

Рис.2.2. Імітація при використанні МM  
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Соціальний інженер (на рисунку виділено червоним кольором) виконує 

роль відомого користувача і посилає електронну пошту або IM-повідомлення, 

розраховуючи на те, що одержувачі візьмуть їх за повідомлення від того, кого 

вони знають. 

14. Аналіз сміття - це цінна діяльність для соціальних інженерів. Ділові 

паперові відходи неоціненні [2], тому що під час атаки, це може допомогти 

впливати на співробітників організації. 

15. Особистісні підходи. Найпростіший шлях отримання інформації - це 

попросити про це безпосередньо. Існує чотири різновиди такого підходу [4]: 

• залякування (цей підхід може використовувати уособлення повноважень, 

щоб примусити жертву виконати запит); 

• переконання (звичайнісінькі форми переконання включають лестощі); 

• використання довірчих відносин (цей підхід вимагає більш тривалого 

терміну, протягом якого підлеглий або колега формують відносини, щоб 

отримати довіру і інформацію від жертви); 

• допомога (в цьому підході пропонується допомогу жертві. Допомога буде 

вимагати, щоб жертва оприлюднила особисту інформацію). 

 

2.2 Розробка схеми атаки соціального інжинірингу 

 

На сьогоднішній день дуже популярними є безпроводової мережі групи 

стандартів IEEE 802.11 (Wi-Fi). Wi-Fi мережі зараз поширені по всьому світу, 

вони є в кожному офісі, домівках, місцях відпочинку та транспортної 

інфраструктури, навіть в пасажирських літаках. Ось, наприклад, мапа Wi-Fi 

мереж міста Києва за даними інформаційного порталу WiGLE.net: 

Зазвичай для зручності людей більшість Wi-Fi мереж, що є публічними, 

залишають відкритими, що робить їх гарним місцем для проведення 

різноманітних атак.  
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Рис. 2.3.Мапа Wi-Fi мереж міста Києва 

 

Таким чином можна  створити відкриту Wi-Fi мережу для збирання даних з 

жертв наступним чином: 

 Можливість підключитися до бездротової мережі для будь-кого; 

 Псевдо-інтерфейс для реєстрації користувача в мережі, основним завданням 

якого буде збір даних про жертву включаючи дані які вона нам надасть та 

дані які ми отримаємо від браузера жертви, а саме User-Agent та Cookies для 

домену на який хотіла зайти жертва, що дозволить нам використовувати її 

автентифікацію на даному домені; 

 Налаштувати обладнання таким чином, щоби воно могло працювати в 

повністю автономному режимі; 

 Розмістити обладнання в місцях скупчення людей; 

 Забрати обладнання через тиждень. 

 

2.3 Визначення необхідного обладнання для збору інформації 

 

Для поставлених цілей нам необхідно мати: 

 Мініатюрний одноплатний енергоефективний комп’ютер на базі 

архітектури ARM з можливістю підключення пристроїв по інтерфейсу USB; 
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 Кабель для подачі живлення типу USB-MicroUSB; 

 Портативний АКБ (PowerBank) ємністю в 10000 mAh з інтерфейсом USB; 

 Бездротовий мережевий адаптер стандарту 802.11n з інтерфейсом USB та 

зовнішньою антеною; 

 Подовжувач USB-USB для зручності розташування елементів; 

 Карта пам’яті Micro SDHC Class 10 об’ємом 16 ГБ. 

Після цього розроблюються фішингові інтерфейси для вибраних цілей. 

Відповідно необхідно  розробити фішингову Веб-сторінку через яку буде 

збиратися інформація. А далі вже можна аналізувати отримані дані та 

використовувати їх відповідно до обраної мети. 

Наприклад у сайт, який приносить 100 тис. грн. в місяць. База 

передплатників перевалює за 1 000 000. На рахунках одного з популярних 

електронних гаманців і банківської карти зібралася кругленька сума. Якщо Ви 

втрачаєте все це  за лічені секунди. Як? Один клік по фішинговому  посиланню в 

листі! 

Ситуація, коли Вам приходить лист, що «ваш рахунок на WebMoney 

заблоковано», останнє про що Ви будете думати, що в адресному рядку було 

написано v2-gmail.com, а не gmail.com. Кіберзлочинці грають на емоціях і 

страхах. Контент листа спонукає до поспіху. 

Розглянемо, які уловки використовують хакери, щоб зловити на вудочку 

фішингових листів? 

При натисканні кнопки «спростувати скаргу», ти потрапиш на підроблений 

сайт Gmail, де у тебе запитають пароль. 
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Рис. 2.4.Приклад взлому електронних скриньок 

 

Варіацій таких листів про проблему з електронним ящиком сотні: 

недоставлення повідомлення, злом пароля, розсилка спаму, чорний список, 

нестача пам'яті. Хакери вміло маскують повідомлення під дизайн Gmail. 

Повернення ПДВ. Якщо Ви нещодавно повернулися з США з великою 

покупкою. Тепер хочете повернути кошти, які були витрачені на сплату податків 

при купівлі товару. Для цього необхідно  звернутися до податкової або банку. 

Якщо  не хочеться витрачати на це час? Тоді до  послуг хакери, які готові 

допомогти тобі повернути ПДВ, не виходячи з дому. Для цього всього необхідно 

лише вказати в листі адресу, номер і серію паспорта, ІПН і т.д. Тільки от гроші 

тобі ніхто не поверне, як і конфіденційність твоїх даних. Тепер хакери запросто 

доберуться і до банківського рахунку. 
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Лист з посиланням QR. Коли приходить приваблива пропозиція - 

встановити корисну програму. Насправді QR код - дорога на шахрайський сайт. 

Треба бути пильним і не клацати на підозрілі об'єкти в електронних листах.  

 

 

 

 

Рис.2.5. Лист з посиланням QR 

 

Підміна рекламних банерів. Це один з найпростіших методів фішингу. Вам 

може надійти пропозиція розмістити рекламу на сайті. Один клік по банеру і Ви 

будете перенаправлені на підроблений сайт організації. Тут у Вас знову запросять 

облікові дані. 
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Рис.2.6. Підміна рекламних банерів 

 

Лист від імені Amazon. Новий різновид фішингу - листи від Amazon. Хакери 

від імені інтернет-магазина розсилають повідомлення про неіснуючу проблему із 

замовленням. Для вирішення проблеми шахраї пропонують оновити персональні 

дані по посиланню в листі, а інакше аккаунт буде заблокований. 

Якщо ви клацнете за посиланням, потрапляєте на підроблений сайт 

Amazon.com. Тут вам запропонують ввести персональні дані та реквізити 

банківської картки. Після того як ви натиснете кнопку «Зберегти і продовжити», 

шахраї перенаправляють тебе на справжній сайт Amazon.com. Так вони 

виключать будь-які підозри. 

Лист про виграш в лотерею. Вам приходить лист про те, що ви 

виграли10000грн., , автомобіль або інший цінний приз. Ейфорія зміниться 

панікою, коли ти згадаєш, що не брав участі в ніякій лотереї. 

 

Щоб приспати твою пильність, хакери спеціально розсилають такі листи від 

імені відомих марок: Google або Microsoft. 
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Рис.2.7. Лист про виграш в лотерею 

 

Лист від популярної спільноти. На твій електронний ящик приходить 

повідомлення від «Фейсбук» про нове повідомленні. У листі йдеться про те, що 

якийсь користувач залишив тобі приватне повідомлення на сайті. Для того, щоб 

його прочитати тобі пропонують перейти по посиланню. 

При переході по посиланню спливає вікно, де просять дозволити доступ до 

твого електронного ящика. Все виглядає цілком логічно і рука сама тягнеться до 

кнопки «Дозволити». Вчися стримувати свої пориви, щоб не втратити e-mail. 

 Електронне повідомлення від друга. При цільовому фішинг хакеру вже 

відомі деякі дані про тебе: ім'я та адреса. Привітання в листі буде 

персоналізоване: «Привіт, Діма». Також в повідомленні згадується ваш «спільний 

друг» або ваша остання покупка в інтернет-магазині. Хакер знижує вашу 
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пильність. Ти впевнений, що повідомлення точно відправив твій знайомий і легко 

надаєш шахраєві цікаві для його відома дані. 

Листи від благодійних організацій. Фішингові сайти часто ховаються під 

маскою доброчинності. На ваш ящик прийшов лист нібито від «Укрфонд». У 

повідомленні просять надати допомогу в лікуванні 10-річній дитині. Збір коштів, 

природно, здійснюється за посиланням в листі. Якщо ти введеш свої облікові дані, 

знову потрапиш на гачок шахраїв. 

Шкідливі PDF файли. PDF файли подаються у вигляді важливих 

документів, які необхідно терміново прочитати. Відкритий PDF файл впроваджує 

на твій комп'ютер вірус. Далі вірус краде твої конфіденційні дані і порушує 

функціонування комп'ютера. 

 

 

 

Рис.2.8. Шкідливі PDF файли 

 

Шкідливі програми можуть бути вкладені і в інші файли: jpg, doc, docx, 

excel, rar. 
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Смішинг. Вам приходить SMS. У ньому пропонують подивитися 

провокаційне відео з вашою участю. Ви переходите за посиланням в SMS. Далі, 

щоб продовжити перегляд відео, вам пропонують зайти в фейсбук. Ваш телефон 

вже введений як логін. Шахраї знову зробили фішинговий сайт, щоб вкрасти ваш 

пароль. 

 

 

 

 

Рис. 2.9.  Смішинг 



42 
 

Вішинг. Це техніка голосового фішингу. Увечері вам приходить 

повідомлення: «З вашого рахунку списано 5000 гривнів. Якщо ви не робили дану 

операцію зателефонуйте за цим номером ». Черговий прийом кіберзлочинців. За 

цим номером автовідповідач надиктовує інструкцію про те, що потрібно ввести 

PIN-код і номер рахунку. 

Висновок: Будь-які повідомлення, sms, голосове повідомлення, яке 

спонукає до поспіху має тебе насторожити. Кілька разів перевіряй ще раз адресу 

відправника, домен і посилання. Сумніваєшся - звернися до фахівців. 

Ніколи не можна переходити по дивним посиланням в листі, навіть якщо 

вони прийшли від друга або державних органів. 

Основна рекомендація: включити двофакторну аутентифікацію. 
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3 МЕТОДИКА ПРОТИДІЇ АТАКАМ ТИПУ                                             

СОЦІАЛЬНОГО ІНЖИНІРИНГУ 

 

3.1 Захист інформації від соціотехнічних атак 

 

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: 

• 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); 

• «захисту всіх від усіх» — організації захисних заходів проти всіляких 

форм загроз для ОІД, нагальна потреба в якій випливає з принципу 

невизначеності; 
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• 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, що реалізуються 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 

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

на кожному етапі циркулювання інформації з урахуванням впливу персоналу та 

застосуванням низки певних превентивних методів. 

Превентивні методи захисту від соціотехнічних атак можна поділити на 

правові — законодавчі та морально-етичні, організаційні — організаційно-

адміністративні, 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: 

1) привернення уваги людей до питань безпеки; 

2) усвідомлення користувачами всієї серйозності проблеми та розробку 

політики безпеки системи; 

3) вивчення та впровадження необхідних методів і дій для підвищення 

захисту інформаційного забезпечення. 
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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, відеоконференц зв’язку тощо) отримати 

інформацію про установу, її керівництво або персональні дані окремих 

працівників,— спробувати з’ясувати: 

1) чи справді прохач є тією особою, за яку він себе видає; 

2) чи має цей прохач право на отримання запитуваної інформації. 

Орієнтовний алгоритм подальших дій такого працівника унаочнює рис. 3.1. 

Єдиний, але дуже істотний недолік методів антропогенного захисту — їхня 

очевидна пасивність. 

 

 

Рис. 3.1. 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 Інтернет 

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. 

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?»). 

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; 
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• 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, скажімо, 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 

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, по-

перше, дають змогу розв’язувати багато різнорідних проблем, по-друге, прості в 
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реалізації, по-третє, допомагають швидко реагувати на небажані дії в мережі й, 

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

слід розглядати 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 обслуговуючого 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 можуть 

траплятися при встановленні й настроюванні засобів захисту, а також у 

складності управління відповідними процесами. 

 

3.2. Теоретичні аспекти створення методики протидії 

 

Ніякі технічні заходи захисту інформації практично не допоможуть 

захиститися від соціального інжинірингу. Пов'язано це з тим, що соціальні 

інженери використовують слабкості нетехнічних засобів, а як говорилося, 

людський фактор. У зв'язку з цим, єдиний спосіб протидіяти соціальним 

інженерам - це постійна і правильна робота з персоналом [51]. 
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Для підвищення безпеки в організації, весь час повинні проводитися 

спеціальні навчання, постійно контролюватися рівень знань у співробітників, має 

проводитися тестування, а так само відбуватися внутрішні диверсії, які дозволять 

виявити рівень підготовленості співробітників в реальних умовах. 

Найважливіший момент в підготовці користувачів, на який слід вказати 

увагу - це те, що навчання - це циклічний процес, який повинен повторюватися з 

періодичністю в часі. 

Форма навчання може складатися з таких видів, як: 

1. Теоретичні заняття. 

2. Практикум. 

3. Онлайн-семінари. 

4. Рольові ігри (тобто створення моделі атаки). 

Для того щоб створити методику навчання персоналу, яка буде працювати, 

необхідно зрозуміти, чому люди вразливі для атак. Для виявлення цих тенденцій, 

необхідно звернути на них увагу завдяки дискусії - цим можна допомогти 

співробітникам зрозуміти, як соціальний інженер може маніпулювати людьми. 

Маніпуляція, як метод впливу, почала вивчатися соціальними дослідниками 

в останні 50 років. Роберт Чалдини (відомий американський експериментальний 

соціальний психолог, відомий по книзі «Психологія впливу»), написав статтю в 

«Американській науці» (Лютий 2001 року), і об'єднав там результати досліджень і 

виділив 6 типів «рис людської натури», які використовуються в спробі отримання 

потрібної відповіді. 

Це 6 прийомів, які застосовуються соціальними інженерами найбільш часто 

і успішно в спробах маніпулювання [11]: 

1. Авторитетність - людям властиво бажання прислужитися людині з 

авторитетом (приклад атаки: соціальний інженер намагається видати себе за 

авторитетна особа з IT-відділу або посадова особа, яка виконує завдання 

організації). 

2. Уміння розташувати до себе - люди мають звичку задовольнити запит має 

в своєму розпорядженні до себе людину, або людину зі схожими інтересами, 
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думкою, поглядами, або бідами і проблемами (приклад атаки: в розмові 

атакуючий намагається з'ясувати захоплення та інтереси жертви, а потім з 

ентузіазмом повідомляє , що все це йому знайоме. Також він може повідомити, 

що він з тієї ж школи або місця. Соціальний інженер може навіть наслідувати цілі, 

щоб створити подібність, видиму спільність). 

3. Взаємність - людина здатна машинально відповісти на питання, коли 

отримує що-небудь натомість. Це один з найбільш ефективних шляхів вплинути 

на людину, щоб отримати прихильність (приклад атаки: співробітник отримує 

дзвінок від людини, який називає себе працівником IT-відділу. Той, хто 

телефонує розповідає, що деякі комп'ютери компанії заражені новим вірусом, 

який не виявляється антивірусом. Цей вірус може знищити (пошкодити) всі файли 

на комп'ютері. Той, хто телефонує пропонує поділитися інформацією, як 

вирішити проблему. Потім він просить співробітника протестувати недавно 

оновлену утиліту, що дозволяє користувачеві змінить ь паролі. Службовцю 

незручно відмовити, тому що той, хто телефонує лише пропонує допомогу, яка 

захистить користувачів від вірусу). 

4. Відповідальність - люди мають звичку виконувати обіцяне (приклад 

атаки: атакуючий зв'язується з відповідним новим співробітником і радить 

ознайомитися з угодою про політиків безпеки і процедурах, тому що це - 

основний закон, завдяки якому можна користуватися інформаційними системами 

компанії. Після обговорення кількох положень про безпеки атакуючий просить 

пароль співробітника «для підтвердження згоди» з угодою. Він повинен бути 

складним для вгадування. Коли користувач видає свій пароль, той, хто телефонує 

дає рекомендації, як вибирати паролі в наступний раз, щоб хакерам було складно 

підібрати їх. Жертва погоджується слідувати порадам, тому що це відповідає 

політиці компанії. До того ж робочий передбачає, що той, що дзвонив тільки що 

підтвердив його згоду дотримуватися угоди). 

5. Соціальна належність до авторизованих користувачів - людям властиво 

не виділятися у своїй соціальній групі. Дії інших є гарантом істинності в питанні 

поведінки (приклад атаки: той, хто телефонує говорить, що він перевіряє і називає 
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імена інших людей з відділу, які займаються перевіркою разом з ним. Жертва 

вірить, тому що інші названі імена належать справжнім співробітникам названого 

відділу. Потім атакуючий може задавати будь-які питання, аж до того, які логін і 

пароль використовує жертва). 

6. Обмежена кількість «безкоштовного сиру» - віра в те, що об'єкт ділиться 

частиною інформації, на яку претендують інші, або, що ця інформація доступна 

тільки в цей момент (приклад атаки: атакуючий розсилає електронні листи, що 

повідомляють, що перші 500 зареєстрованих на новому сайті компанії виграють 3 

квитка на прем'єру відмінного фільму. Коли нічого не підозрюючи співробітник 

реєструється на сайті, його просять ввести свою адресу електронної поштової 

скриньки на робочому місці і вибрати пароль. Багато людей, щоб не забути множ 

єство паролів, часто використовують один і той же у всіх системах. 

Скориставшись цим, атакуючий може спробувати отримати доступ до цільового 

робочого або домашнього комп'ютера зареєстрованого). 

Організація відповідальна за те, щоб попередити співробітників наскільки 

серйозною може бути видача «непублічної» інформації. Добре продумана 

інформаційна політика безпеки разом з належним навчанням і тренуваннями 

поліпшать розуміння співробітників про належну роботу з корпоративною 

інформацією. 

Навчання безпеки в рамках політики організації по захисту інформації 

повинно проводитися для всіх співробітників без винятку, а не лише для 

співробітників, у яких є електронний або фізичний доступ до інформаційних 

активів організації. 

В умовах сьогодення майже все, чим займаються співробітники, пов'язане з 

обробкою інформації. Ось чому політика безпеки організації повинна 

поширюватися по всьому підприємству, незалежно від положення                     

співробітників [3, ст. 2]. 

Розробку протидій соціальному інжинірингу необхідно почати з створення 

групи людей, які будуть відповідати за безпеку. Вони повинні відповідати за 

розробку політик і процедур безпеки, які повинні бути спрямовані на захист 
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окремих співробітників і мережі організації в цілому. Ця група повинна включати 

в себе співробітників з різних відділів. 

До завдань цієї групи повинні входити такі речі як: 

1.     Забезпечення підтримки політик і процедур безпеки. 

2. Допомога в розробці навчально-методичних матеріалів для 

співробітників. 

Співробітник, відповідальний за розробку програми інформаційної безпеки 

повинен виробити специфічні вимоги для окремих груп співробітників, що беруть 

участь в роботі з інформацією, яка обробляється організацією. Тренінги повинні 

проводитися для наступних груп персоналу: 

1. Менеджери. 

2. IT співробітники. 

3. Користувачі ПК. 

4. Обслуговуючий персонал. 

5. Адміністратори і їх асистенти. 

6. Техніки зв'язку. 

7. Охоронці (потрібно короткий курс навчання). 

Технічні засоби навчання повинні включати: 

1. Демонстрацію соціального інжинірингу за допомогою гри за ролями. 

2. Оглядові медіа звіти щодо останніх атак на інші організації. 

3. Обговорення шляхів запобігання втрати інформації. 

4. Перегляд спеціальних відеоматеріалів з безпеки. 

Організація зобов'язана не тільки мати прописані правила політик безпеки, а 

й спонукати співробітників, що працюють з корпоративною інформацією або 

комп'ютерною системою, старанно вивчати і дотримуватися цих правил. Більш 

того, необхідно переконатися, що всі співробітники організації розуміють 

причину прийняття тих чи інших положень в правилах, тоді вони не будуть 

намагатися обходити ці правила заради отримання власної вигоди. 

Правила безпеки повинні бути реалістичними, вони не повинні закликати 

співробітників виконувати занадто обтяжливі речі, які, швидше за все, будуть 
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ними проігноровані. Також, програма навчання з безпеки повинна переконати 

співробітників, що необхідно виконувати доручення по роботі швидко, але 

найкоротший шлях, який нехтує системою безпеки, виявляється шкідливим для 

організації самої і співробітників. 

Але, навіть ознайомившись з усіма документами і навчанням, багато 

співробітників навряд чи змінять свою щоденну поведінку. Для цього необхідно 

подбати про відповідний підкріпленні. Воно може бути двох типів: 

• негативний; 

• позитивне. 

Негативний означає покарання за якусь провину щодо дотримання заходів 

безпеки (приклад: якщо під час перевірки виявилося, що співробітник приліпив 

лист з паролем на монітор, то йому повинен бути зроблений догану). 

Інший метод - «прив'язати» турботу про безпеку до річного звіту про 

діяльність співробітника, що, в свою чергу, змушує зрозуміти її важливість і, 

врешті-решт, відповідальність за безпеку лягає на кожного. 

Негативний підкріплення може служити для запобігання серйозних 

порушень (наприклад: установка неавторизованої точки доступу або модему). 

Позитивне підкріплення забезпечує натхненням співробітників по турботі 

про безпеку (приклад: замість пошуку порушників політики - встановлення, кого з 

користувачів слід заохотити за точне дотримання інструкцій). 

 

3.3. Цілі, структура і зміст методики протидії 

 

Головною метою будь-якої навчальної програми є необхідність 

переосмислення співробітниками своєї поведінки і відносини, мотивування [10] їх 

бажання захистити і зберегти інформацію організації. Хорошою мотивацією є 

демонстрація винагороди за участь не самої організації, а конкретних 

співробітників. 

Основними цілями при розробці методики навчання персоналу та захисту 

інформації, є фокусування уваги на те, що: 
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• співробітники організації можуть бути піддані нападу в будь-який час; 

• співробітники повинні вивчити і зрозуміти свою роль в захисті інформації 

організації; 

• тренінг з навчання безпеки повинен бути важливішим, ніж просто правила, 

які надаються для ознайомлення. 

Організація може вважати цілі досягнутими, якщо всі співробітники 

звикнуть до думки, що захист інформації - це частина їх обов'язків. 

Співробітники повинні повністю зрозуміти, що атаки соціальних інженерів 

реальні, що втрата оброблюваної організацією інформації загрожує не тільки 

організації, але персонально кожному із співробітників, їх роботі та добробуту. 

У своїй основі навчальний тренінг повинен бути побудований таким чином, 

щоб відвідували усіма співробітниками. Знову прийняті на роботу співробітники 

повинні проходити тренінг як частина початкового ознайомлення і знайомства з 

новою роботою [4]. Рекомендується взагалі не допускати співробітника до роботи 

з комп'ютером, поки він не ознайомиться з навчальним тренінгом і основами 

інформаційної безпеки. 

Найпершим рекомендується заняття, яке присвячене позаштатних ситуацій і 

системам оповіщення. Ознайомлення з набором коротких важливих повідомлень 

помітно полегшить сприйняття матеріалу співробітниками. 

Особливе значення першого заняття слід висловити в особливій ролі 

гармонії, яка пануватиме в організації, після того як стануть керуватися цією 

програмою. Більш важливим, ніж навчальні тренування, буде мотивація, яка 

повинна спонукати співробітників прийняти персональну відповідальність за 

безпеку. 

У ситуаціях, коли будь-які співробітники не можуть відвідувати загальні 

заняття, організація повинна вдатися до інших форм навчання, таким як відео, 

комп'ютерні програми, онлайн курси або друковані матеріали. 

Після короткого вступного заняття інші довші заняття повинні бути 

сплановані так, щоб всі співробітники уважно ознайомилися зі слабкими місцями 

і техніками атак, які можуть застосовуватися конкретно на них. 
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Завершальним етапом програми слід проводити отримання підписів 

співробітників про угоду слідування встановлених політик безпеки і принципів 

поведінки. Відповідальність, яку повинні будуть брати на себе співробітники, 

підписавши угоду, допоможе уникати сумнівів (тобто надходити як хто-небудь 

просить, або надходити як того вимагає політики безпеки). 

Як мінімум один раз на рік необхідно проводити заняття для повторення 

всіх цих правил. 

Начальники відділів повинні бути готові до того, що їм доведеться 

витрачати час на підлеглих для того, щоб допомогти їм зрозуміти і самим взяти 

участь у процесі навчання. 

Тренінг слід робити в робочий час. Це варто пам'ятати і при ознайомленні з 

усіма положеннями організації, нових співробітників. 

Співробітники організації, які отримали підвищення, повинні пройти 

тренінг ще раз відповідно до їх новими посадовими обов'язками. 

Практична інформація тренінгу з безпеки, що описує риси людського 

характеру і пов'язані з ними аспекти соціального інжинірингу, включає: 

• опис того, як атакуючі використовують навички соціального інжинірингу; 

• опис методів, використовуваних соціальними інженерами для досягнення 

своїх цілей; 

• заходи щодо попередження можливих атак з використанням соціального 

інжинірингу; 

• процедуру обробки підозрілих запитів; 

• послідовність дій при повідомленні про спроби або вдалих атаках; 

• важливість ідентифікації робить запит на отримання інформації; 

• класифікацію інформації, процедури захисту, надання важливої 

інформації, включаючи будь-які дані про систему її зберігання; 

• анотація ключових політик безпеки і їх призначення; 

• обов'язки всіх співробітників слідувати політикам безпеки; 

• політики безпеки для паролів комп'ютерів і голосовою поштою та 
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• політику використання електронної пошти, включаючи захист від 

віддалених атак за допомогою вірусів, хробаків і «троянів»; 

• носіння бейджиків і посвідчень як метод фізичного захисту; 

• спеціальні заходи по відношенню до людей, що не носять бейджів. 

 

3.4. Розробка методики для підвищення обізнаності персоналу в 

питаннях протидії методам соціальної інженерії 

 

Доведено, що навчання співробітників підвищує ефективність роботи всієї 

компанії, так як знижує ймовірність порушення інформаційної та кібербезпеки. 

Підприємствам завжди важливо, щоб навчання проводилося з максимальною 

віддачею і при цьому з мінімальними вкладеннями. 

Підприємствам потрібно, щоб співробітники були навчені, вміли 

застосовувати знання на практиці, вміли грамотно працювати з інформаційною 

системою. Крім цього, керівництво не хоче надовго відривати співробітників від 

виконання прямих обов'язків. 

Крім застосування технічних заходів захисту інформації (розмежування 

доступу, мінімізації повноважень, моніторингу подій і трафіку і т.п.), які 

протидіють відомим шаблонами атак, основним заходом захисту від 

використання прийомів соціальної інженерії є метод «Безпека через навчання». 

Навчання має бути регулярним, простим і зрозумілим. Часто в організаціях до 

процесу навчання вимогам і практикам ІБ підходять формально. Тому виникає 

ситуація, коли працівники компаній мають низький рівень поінформованості та 

грамотності з питань інформаційної безпеки. Це тягне за собою їх халатне, 

неуважне ставлення до вхідних інформаційних потоків. Крім навчання, також 

варто підвищувати пильність співробітників шляхом їх періодичного тестування. 

Тому постає питання розробки простої та ефективної методики підвищення 

обізнаності персоналу у питаннях протидії методам соціальної інженерії. 

Розробка методики підвищення обізнаності персоналу у питаннях протидії 

методам соціальної інженерії включає в себе такі складові: 
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1 Розробка методичних вказівок для підвищення рівня обізнаності персоналу 

у питаннях протидії методам соціальної інженерії. 

2 Розробка шаблону опитувальника як метрики ефективності методики 

обізнаності та способу виявлення слабких сторін обізнаності персоналу для 

подальшого навчання їх у цьому напрямку. 

Описати процес впровадження методики управління обізнаністю персоналу 

у питаннях протидії методам соціальної інженерії можна наступним чином: 

 

Рис. 3.2.  Процес розробки та впровадження методики 
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Першим етапом  розробки та впровадження методики є проведення 

опитування на підприємстві для визначення рівня обізнаності персоналу у 

питаннях протидії методам соціальної інженерії. 

Далі необхідно проаналізувати інциденти соціальної інженерії на 

підприємстві. Враховуючи результати аналізу інцидентів та специфіку 

підприємства (сферу його діяльності, кількість співробітників, процеси зберігання 

та обробки конфіденційної інформації), корегуємо методичні вказівки та 

опитувальник. 

Наступним етапом є проведення інструктажу користування методикою для 

співробітників підприємства, що будуть займатися обізнаністю персоналу у 

питаннях протидії методам соціальної інженерії на підприємстві. Ввідний 

інструктаж включає: 

– загальний опис методики (мета, складові методики, соціальна й економічна 

доцільності, методичний процес);  

– ввідну лекцію, як приклад для подальших лекцій на підприємстві;  

– правила користування опитувальником і метод аналізу результатів 

опитування;  

– шляхи коректування подальших лекцій на основі аналізу результатів 

опитування для підвищення ефективності методики.  

Далі процес буде відбуватися безпосередньо на підприємстві 

співробітниками, що уповноважені управляти процесом обізнаності персоналу у 

питаннях протидії методам соціальної інженерії. 

Лекції за методичними вказівками рекомендовано проводити двічі на рік. 

Після проведення лекції необхідно провести опитування персоналу, щоб 

зрозуміти на скільки підвищилась обізнаність і які моменти лекції не були 

достатньо зрозумілими для слухачів. 

Через 3-6 місяців після проведення лекції на підприємстві проводиться 

аналіз інцидентів соціальної інженерії. 

На основі аналізу опитування персоналу та інцидентів соціальної інженерії 

необхідно внести корективи до лекцій та опитувальника, щоб більш детально 
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охопити питання, пов’язані з актуальними інцидентами соціальної інженерії на 

підприємстві. 

Знову на підприємстві проводять лекцію і далі процес йде по колу. 

Таким чином, навчання персоналу буде проходити кілька разів на рік. 

Завдяки аналізу результатів опитування та інцидентів соціальної інженерії на 

підприємстві буде представлена можливість корегування лекційного матеріалу 

для поступового підвищення рівня обізнаності персоналу та зниження кількості 

інцидентів СІ на підприємстві до мінімуму. 
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ВИСНОВКИ 

 

При виконання магістерської роботи отримано наступні наукові-технічні 

результати: 

1. Проведено аналіз поняття соціального інжинірингу та визначено його 

основні області застосування в інформаційних системах. З’ясовано, що всі методи 

і техніки соціальних інженерів засновані на використанні слабості людського 

фактора, що вважається вкрай небезпечним, так як зловмисник отримує 

інформацію, наприклад, за допомогою звичайного телефону або шляхом 

проникнення в організацію під виглядом співробітника або іншої особи. 

2. Розроблено схему впливу в соціальній інженерії, згідно якої можна 

отримати необхідний результат для досягнення мети. 

3. Отримано статистичні дані щодо зламу систем по всьому світу. 

4. Проведено дослідження моделювання атаки з використанням 

соціального інжинірингу та визначено результати до яких вона призводить. 

5. Розроблено методику протидії атакам типу соціального інжинірингу  

та методики для підвищення обізнаності персоналу в питаннях протидії методам 

соціальної інженерії. 
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