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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магістерської роботи: 101 сторінка, 14 рисунків, 8 

таблиць, 29 джерел. 

 

Об’єкт дослідження – процес використання ЕЦП в електронному 

документообігу, опис стандартів, які використовуються для досягнення 

цілісності документів, що циркулюють в системах електронного 

документообігу. Для цього у роботі використовуються методи системного 

аналізу та теорії інформаційної безпеки, а також прикладної криптології та 

організаційно-технічного захисту інформації, використання нормативно-

правової бази держави для вирішення завдання, щодо формування безпечного 

документообігу. 

Предмет дослідження – системи електронного документообігу (СЕД), 

внутрішні та зовнішні загрози, які можуть нанести шкоду системам 

електронного документообігу. 

Мета роботи –  підвищити рівень захисту сфери документообігу 

сучасного підприємства, проаналізувати вітчизняне законодавство в галузі 

криптографічного захисту інформації для аналізу використовуваних стандартів, 

законів, положення, що регламентують використання ЕЦП в системах 

електронного документообігу. 

Як результат у роботі проведено аналіз сучасних систем електронного 

документообігу, засобів захисту інформації в СЕДО, досліджені існуючі 

проблеми захисту ЕДО, розроблені рекомендації щодо застосування ЕЦП, що 

дозволить здійснити обґрунтований вибір серед множини можливих варіантів 

застосування ЕЦП в ЕДО. 

 

Галузь застосування - розробка, впровадження та експлуатація систем 

захищеного електронного документообігу, відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС, СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ, ЗАХИСТ, ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ, 

ІНФРАСТРУКТУРА ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ, РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

СЕД – Система електронного документообігу 

ЕДО – Електронний документообіг 

ЕЦП – Електронний цифровий підпис 

БД – База даних 

ІВК – Інфраструктура відкритих ключів 

ДСТУ 

ІКС 

– 

– 

Державний стандарт України 

Інформаційно – комунікаційні системи 

DMS – Document management systems 

КЗІ – Комплексний захист інформації 
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ВСТУП 

 

А к т у а л ь н і с т ь  т е м и : Розвиток сучасних інформаційних 

технологій, удосконалення виробництва і розширення сфери застосування 

новітньої техніки дали можливість зародження та використання захищеного 

електронного документообігу в сучасних інформаційних системах.   

Системи електронного документообігу в тому чи іншому вигляді присутні 

практично в будь-якій корпоративній інформаційній системі, дозволяють не 

тільки обмінюватися документами по каналах зв'язку, а й організувати їх 

зберігання, що забезпечує доступ до різних варіантів документа, відстежити 

його «життєвий цикл». Останнім часом спостерігається тенденція виходу 

подібних систем за рамки однієї компанії, мова йде про міжкорпоративний 

документообіг. 

Кількість документів, які використовують підприємства у своєму 

внутрішньому документообігу, постійно зростає. Згідно статистичних даних 

більше 70% загального часу роботи з документами витрачається на 

пересилання, розмноження та пошук, що призводить до зниження якості та 

оперативності прийняття рішень. За таких умов впровадження систем 

електронного документообігу стає все більш популярним.  

Хоча український ринок систем електронного документообігу і 

знаходиться не на провідних позиціях, однак кількість щорічно 

впроваджуваних СЕД дуже велика, це пов’язано з реалізацією масштабних 

програм інформатизації в державному секторі. Держава на різних рівнях 

управління, в рамках реалізації програм з розвитку електронного уряду, 

здійснює значні зусилля для розвитку автоматизації документообігу в країні. 

Саме тому, основним замовником на ринку даних систем є саме держсектор. 

Програма електронного документообігу з використанням ЕЦП на сьогодні 

активно впроваджується в державних установах і органах державної влади, що 

істотно розширює можливості застосування цифрового підпису і розвиток 

електронного документообігу в Україні.  

М е т а  і  з а в д а н н я  д о с л і д ж е н н я : Проблема збереження 

електронних документів від копіювання, модифікації і підробки вимагає для 

свого вирішення специфічних засобів і методів захисту. Одним з поширених в 

світі засобів такого захисту є електронний цифровий підпис, який за допомогою 

спеціального програмного забезпечення підтверджує достовірність інформації 
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документу, його реквізитів і факту підписання конкретною особою.  

Використання електронного цифрового підпису дозволяє:  

 замінити при безпаперовому документообігу традиційні печатку та 

підпис;  

 удосконалити і здешевити процедуру підготовки, доставки, обліку і 

зберігання документів, гарантувати достовірність документації;  

 значно скоротити час руху документів, прискорити і полегшити 

процес візування одного документа декількома особами;  

 використовувати одні і ті ж засоби ЕЦП при обміні інформацією зі 

всіма міністерствами, відомствами, адміністраціями на території України;  

 побудувати корпоративну систему обміну електронними 

документами;  

 забезпечити цілісність – гарантію того, що інформація зараз існує в 

її початковому вигляді, тобто при її зберіганні або передачі не було проведено 

несанкціонованих змін;  

 мінімізувати ризик фінансових втрат за рахунок забезпечення 

конфіденційності інформаційного обміну документами (при використанні 

функції шифрування).  

О б ’ є к т о м  д о с л і д ж е н н я  в роботі є процес побудови системи 

електронного документообігу. 

П р е д м е т о м  д о с л і д ж е н н я  даної роботи є підходи щодо 

використання ЕЦП в електронному документообігу, опис стандартів, які 

використовуються для досягнення цілісності документів, що циркулюють в 

системах електронного документообігу. 

М е т о д и  д о с л і д ж е н н я :  Для цього у роботі використовуються 

методи системного аналізу та теорії інформаційної безпеки, а також прикладної 

криптології та організаційно-технічного захисту інформації, використання 

нормативно-правової бази держави. 

Н а у к о в а  н о в и з н а  о д е р ж а н и х  р е з у л ь т а т і в .  Новими 

науково-обґрунтованими результатами, отриманими в роботі, є: 

 загальний огляд сучасного стану систем електронного 

документообігу, що розкриває існуючі проблеми захисту ЕДО, виявляє основні 

загрози та системні недоліки 

 дослідження сутності процесів в системі ЕДО; 
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 рекомендації щодо вживання ЕЦП, які дозволяють здійснити 

обґрунтований вибір серед множини можливих варіантів застосування ЕЦП.  



11 
 

П р а к т и ч н е  з н а ч е н н я  о д е р ж а н и х  р е з у л ь т а т і в .   

Нові наукові результати, отримані в роботі складають у сукупності 

підґрунтя для більш ефективного та якісного застосування ЕЦП в системах ЕДО. 

А п р о б а ц і я  р е з у л ь т а т і в  м а г і с т е р с к о ї  р о б о т и.  Основні 

наукові результати магістерської роботи доповідалися та обговорювалися на 

двох науково-технічних конференціях (НТК), а саме на:  

1) XIII міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 

інформатизації» (м. Київ, 2019. Державний університет телекомунікацій);  

2) VIII Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді 

«Світ телекомунікації та інформатизації» (м. Київ, 2019. Державний 

університет телекомунікацій).  
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1 СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК ОБ'ЕКТ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕЗПЕКИ 

 

 

1.1. Система електронного документообігу 

1.1.1.  Поняття системи документообігу 

 

Системи електронного документообігу (СЕД) - програмні засоби для 

створення документів, їх обробки, передачі, зберігання, узгодження та інших 

операцій, що реалізуються з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

мереж. У СЕД відслідковуються створення і внесення змін в документи, 

терміни їх виконання, маршрути руху документів, контролюються версії. 

Охоплюється весь цикл діловодства - від постановки завдання на створення 

документа до його збереження в архів. Забезпечується класифіковане 

централізоване зберігання документів, управління потоками їх переміщення, 

розмежування прав доступу користувачів до документів відповідно до 

виконуваними функціями в системі. При впровадженні СЕД враховуються 

організаційно-штатна структура підприємства, а також можливість її 

масштабування і інтеграції з іншими корпоративними системами. Систему 

легко налаштувати з урахуванням специфіки роботи кожного конкретного 

підприємства. Впровадження СЕД має переваги, що не дають співробітникам 

фірми втрачати час на рутинну обробку документів. 

Електронний документообіг (ЕДО) забезпечує циркуляцію електронних 

документів, які використовуються при взаємодії державних, приватних 

організацій та суспільства. Кожен електронний документ повинен мати 

встановлений законодавством набір реквізитів, до яких належить, зокрема, 

електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших 

електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для 

ідентифікації підписувача цих даних. 

Важливою є реалізація основних вимог до ЕДО:  

 масштабованість – необхідна для можливості розширення системи, 

можливості обслуговування великої кількості користувачів 

 розподіленість – архітектура СЕД має підтримувати взаємодію 

розподілених частин для роботи з документами в територіально розподілених 

організаціях. 
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 модульність – якщо користувачеві системи не потрібно відразу 

впроваджувати усі компоненти системи документообігу, або спектр завдань 

установи вужчий, ніж весь спектр завдань документообігу 

 відкритість – СЕД повинна мати відкритий інтерфейс для 

можливості подальшого опрацювання та інтеграції з іншими розподіленими 

системами. 

Недоліки паперового документообігу відзначені в статистичних 

дослідженнях : 

 на підготовку типового документа йде близько 25% робочого часу 

співробітників; 

 на пошук і очікування надходження документів витрачається в 

середньому 30% робочого часу; 

 на погодження та затвердження документів - 20%; 

 на передачу документів між підрозділами -10%; 

 на підготовку стандартних звітів про рух документів - 10%; 

 безповоротно втрачається 6% документів; 

 кожен внутрішній документ копіюється до 20 разів. 

У той самий час переваги при впровадженні СЕД визначаються 

скороченням витрат, що пов'язане із: 

 звільненням фізичного місця для збереження документів;  

 зменшенням витрат на копіювання і доставку документів; 

 зниженням витрат на персонал і устаткування тощо; 

 підвищенням ефективності роботи підприємства чи організації. 

До таких переваг можна зарахувати:  

 появу можливості колективної роботи над документами (що неможливо 

у разі паперового діловодства);  

 значне прискорення пошуку та вибірки документів; 

 підвищення безпеки інформації за рахунок того, що робота в СЕД з 

незареєстрованної робочої станції неможлива, а кожному користувачеві СЕД 

надаються свої повноваження доступу до інформації;  

 підвищення рівня збереження документів і зручності їхнього 

збереження, тому що вони зберігаються в електронному вигляді на сервері;  

 покращення контролю за виконанням рішень документів. 

В загальному розумінні СЕД являють собою взаємопов’язану систему 
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організаційного, технічного і програмного забезпечення для управління 

різними видами документів та інформацією (Рис.1.1).  

Ці системи дозволяють управляти документами на протязі всього 

життєвого циклу: від створення, до їх знищення. Структура СЕД може 

розглядатися з точки зору програмно-апаратного комплексу та з точки зору 

виконуваних функцій. З точки зору програмно-апаратного комплексу система 

електронного документообігу складається з набору апаратних і програмних 

компонентів: сервери, робочі станції, програмне забезпечення, мережеве 

обладнання, додаткове обладнання. Сервер СЕД призначений для виконання 

необхідних операцій з документами та інформацією. Сервер може бути як 

виділеним, так і віртуальним, в залежності від виробника системи і технологій, 

які застосовуються для роботи. Також, на сервері може розміщуватися база 

даних системи документообігу. Робочі станції забезпечують взаємодію 

користувачів з системою документообігу. Кожна робоча станція має свій набір 

функцій по управлінню документацією та даними. 

 

Додаткове обладнання

Сервер системи 
електронного 

документообігу

Робочі станції
 

Рис. 1.1. Структура систем електронного документообігу з точки зору 

програмно-апаратного комплексу 

 

Програмне забезпечення реалізує необхідний набір дій по управлінню 

документацією і є основою системи електронного документообігу. Програмне 

забезпечення СЕД, як правило, включає в себе функціональну частину, 

адміністративну частину та інтерфейсну частину. Функціональна частина 
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призначена для управління і обробки інформації. Адміністративна частина 

забезпечує необхідні налаштування системи. Інтерфейсна частина виконує 

подання інформації та даних у вигляді, доступному для кінцевих користувачів. 

Додаткове обладнання необхідне для реалізації різних специфічних функцій 

системи електронного документообігу. До такого обладнання можуть ставитися 

пристрої введення і виведення інформації, системи кодування і шифрування 

інформації та ін. Мережеве обладнання необхідне для здійснення спільної 

роботи користувачів системи та взаємодії різних компонентів системи 

електронного документообігу. 

З точки зору виконуваних функцій, структура системи електронного 

документообігу може включати в себе модулі, які реалізують такі дії: введення 

даних, обробка документів, управління доступом, маршрутизація документів, 

системна інтеграція, зберігання (Рис.1.2). 

 

Ввід данних

Системна інтеграція

Обробка документів

Управління доступом

Маршрутизація

Система електронного 
документообігу

Зберігання 

документів і даних

 

Рис. 1.2 Структура систем електронного документообігу з точки зору 

виконуваних функцій 

 

Модуль вводу даних необхідний для внесення в СЕД інформації. Ця 

інформація може надходити із різних джерел: паперових документів, сканерів, 

електронної пошти і т.д. Даний модуль забезпечує отримання і первісну 

обробку даних. 
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Модуль індексації забезпечує реєстрацію і систематизацію даних. З його 

допомогою система електронного документообігу може організовувати 

зберігання і пошук необхідних документів відповідно до потреб користувачів. 

Модуль обробки документів виконує свою функцію обробки документів 

саме після їх введення даних в систему – електронні документи обробляються і, 

відповідно, зберігаються для подальшої роботи. Цей модуль забезпечує 

розподілення інформації і документів по заданим правилам. 

За рахунок модуля управління доступом забезпечується розподілення 

інформації і документів до кінцевих користувачів. Кожний користувач системи 

може працювати тільки з тим набором документів, які йому необхідні для 

роботи, а також для забезпечення необхідного рівня безпеки при розмежуванні 

документів за типом інформації – службовою, таємною, конфіденційною, 

особистого призначення і т.д.  

Модуль маршрутизації необхідний для організації роботи  документами. В 

цьому модулі задані правила циркуляції і обробки документів. Для створення 

маршруту певного документу необхідно попередньо визначити процеси 

документообігу. 

Модуль системної інтеграції забезпечує взаємозв’язок з іншими системами 

управління, наприклад, CRM, ERP,  OLAP-системами. Також цей модуль 

забезпечує передачу даних між такими системами. 

Модуль зберігання документів і даних реалізує функції бази даних 

документів. За рахунок модуля забезпечується зберігання, архівування, 

відновлення, резервне копіювання документів. 

Класифікація СЕД передбачає виділення основних типів систем (Рис 1.3): 

 СЕД, орієнтовані на бізнес-процеси (business process DMS). Ці системи 

забезпечують повний життєвий цикл роботи з документами, включаючи роботу з 

образами, управління записами і потоками робіт, управління вмістом, збереження і 

пошук документів та ін .; 

 корпоративні СЕД (enterprise-centric DMS). Системи цього типу 

забезпечують корпоративну інфраструктуру, доступну всім корпоративним 

користувачам, для створення документів, колективної роботи над ними та їх 

публікації. Розробкою і просуванням корпоративних СЕД займаються 

компанії Lotus (система Domino.Doc), Novell (Novell Group Wise), Open 

Text (система LiveLink), Key file та ін .; 

 системи управління вмістом(Content Management Systems). На світовому 
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ринку відомі системи управління вмістом від компаній Adobe, Excalibur, BroadVision, 

Documentum та ін .; 

 системи управління потоками робіт(WorkFlow Management Systems) і 

системи управління зображеннями/образами (Imaging Systems). Системи даного типу 

призначені для забезпечення маршрутизації потоків робіт будь-якого типу 

(визначення шляхів маршрутизації файлів). 

У відповідності з цією класифікацією більшість вітчизняних СЕД 

відноситься до класу систем, орієнтованих на бізнес-процеси. У більшості з них 

реалізовані такі функції, як: 

 обробка / зберігання документів; 

 управління потоками робіт (передача документів між виконавцями); 

  контроль виконання документів; 

 пошук документів по атрибутах і повнотекстовий пошук; 

 робота із взаємопов'язаними документами; 

 регламентація прав доступу; 

  списання документів; 

  інтеграція з зовнішніми системами електронної пошти та ін. 

Системи електронного документообігу, орієнтовані на автоматизацію 

бізнес-процесів, використовуються для специфічних вертикальних і 

горизонтальних додатків. DMS-системи забезпечують повний життєвий цикл 

роботи з документами, включаючи роботу з образами, управління записами і 

потоками робіт, управління вмістом. 

Корпоративні СЕД забезпечують корпоративну інфраструктуру (доступну 

всім корпоративним користувачам) для створення документів, колективної 

роботи над ними і їх публікації. Базові функції корпоративних СЕД аналогічні 

функціям СЕД, орієнтованим на бізнес-процеси. Як правило, рішення цього 

класу не орієнтовані на використання тільки в якійсь конкретній галузі або на 

рішення вузької задачі. Вони впроваджуються, як загально корпоративні технології. 

Системи управління контентом забезпечують створення, доступ і 

управління контентом, доставку вмісту (аж до рівня розділів документів і 

об'єктів для їх подальшого повторного використання та компіляції). 

Доступність необхідної інформації не у вигляді документів, а у вигляді об'єктів 

меншого розміру полегшує процес обміну інформацією між реалізованими 

додатками. 



18 
 

Системи управління інформацією або портали забезпечують агрегування 

інформації, управління інформацією та її доставку через Internet/intranet/extranet. З 

їх допомогою реалізується можливість накопичення (і застосування) досвіду в 

розподіленому корпоративному середовищі на основі використання бізнес-правил, 

контексту і метаданих. За допомогою порталів забезпечується доступ через 

стандартний Web-навігатор до ряду додатків електронної комерції. 

Системи управління зображеннями/образами (Imaging Systems) здійснюють 

конвертацію відсканованої з паперових носіїв інформації і мікрофільмів в 

електронну форму. Дана технологія лежить в основі перекладу в електронну форму 

інформації з усіх успадкованих паперових документів і мікрофільмів. У число 

базових функцій стандартної системи обробки зображень входять: сканування, 

зберігання, ряд можливостей для  пошуку зображень та ін. 

Системи управління потоками робіт призначені для забезпечення 

маршрутизації потоків робіт будь-якого типу (визначення шляхів маршрутизації 

файлів) в рамках корпоративних структурованих і неструктурованих бізнес-процесів. 

Вони використовуються для підвищення ефективності та контрольованості 

корпоративних бізнес-процесів. Запропоновану класифікацію СЕД можна доповнити 

також системами управління корпоративними електронними записами.  

 

 

Рис. 1.3 Класифікація СЕД 
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1.1.2.  Застосування інформаційних технологій до діловодства та 

документообігу 

 

Якісні зміни в культурі документування призвели до того, що сучасні 

підприємства, установи, організації повсюдно переходять до безпаперових 

технологій діловодства. Як правило, системи електронного документообігу 

(СЕД) реалізовують майже однакові функції з автоматизації традиційних 

діловодних процесів і передбачають паралельне функціонування електронного і 

паперового документообігу. В Законі України “Про електронні документи та 

електронний документообіг”[13] зазначено, що ЕД — це документ, інформація 

в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові 

реквізити документа. Оригіналом ЕД вважається електронний примірник 

документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим 

підписом його автора, накладанням якого й завершується створення документа. 

Впровадження інформаційних технологій ініціювало дискусії та дослідження 

концепції ЕД, його відмінностей та особливостей порівняно з традиційним 

документом на паперовому носії. Так, деякі фахівці вважають, що ЕД може 

бути доказом дій або взаємодії та містити інформацію про їх зміст. Інші 

вважають, що він має бути відомий своїми метаданими та даними, пов'язаними 

з іншими даними, тобто з інформацією, яка визначає його соціальну 

визначеність та розуміння. При цьому різноманітні набори метаданих ЕД 

завжди мають бути юридичними, діловими, організаційними, процедурними 

доказами його автентичності, тобто доказами того, що ЕД відповідає 

зазначеному документу, створений або надісланий зазначеним автором або 

організацією, а вказаний на ньому час відповідає часу створення чи надсилання. 

Створюючи електронний документ, необхідно пам’ятати, що термін зберігання 

ЕД має бути не меншим від строку, встановленого законодавством для 

відповідних документів на папері, а в разі неможливості такого періоду 

зберігання для збереження його автентичності мають бути передбачені заходи 

щодо дублювання чи періодичного копіювання. У розв’язанні проблем 

створення і довготривалого зберігання ЕД головна увага має приділятись 

надійності форматів та носіїв документації. 
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1.1.3.  Типи систем електронного документообігу 

 

У зв’язку із застосовуваним інформаційних технологій корпоративні 

інформаційні системи підрозділяються на:  

 електронний архів; 

 системи автоматизації ділових процесів; 

 системи управління документами; 

 системи організації групової роботи; 

 автоматизована система контролю виконання документів. 

Електронний архів – система призначена для структурованого зберігання 

електронних документів, що забезпечує надійність зберігання, 

конфіденційність і розмежування прав доступу, відстеження історії 

використання документа, швидкий і зручний пошук. Зберігання документів 

здійснюється або в файлової системі, або в БД. Використовуються персональні 

або на клієнт-серверні бази даних. 

В основу системи автоматизації ділових процесів – покладено поняття 

потоку робіт. Базовою одиницею в системах автоматизації ділових процесів є 

робота, яка повинна бути виконана з певними умовами в заданій послідовності і 

заданими виконавцями. Виконання роботи може проводитися в різних часових 

рамках, контролюватися за часом і змістом, з нею можуть зв'язуватися 

документи, завдання, резолюції тощо. Інформацію про роботи система зберігає 

в базі даних, документи та інші прикріплення до робіт або зберігаються на 

сервері, або передаються фізично від виконавця до виконавця відповідно до 

завдань. У разі зберігання документів на сервері користувачам передаються 

тільки права доступу до них. Невід'ємною частиною таких систем – наявність 

графічного редактора маршрутів робіт. Можлива жорстка, вільна і змішана 

маршрутизація, з паралельним і послідовним виконанням робіт.  

Системи управління документами ґрунтується на твердженні, що і 

діловодство і документообіг є всього лише окремим випадком більш загального 

поняття «управління документами». Даний клас систем вважається 

універсальним, тобто автоматизують весь комплекс завдань, покладених на 

діловодство, від розробки і створення проекту документа, до списання в справу, 

включаючи документообіг і зберігання документів. 
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Система управління документами повинна відповідати наступним вимогам: 

 здійснювати ведення користувачів на основі організаційно-штатної 

структури організації;  

 вести журнали реєстрації і контролю виконання;  

 контролювати терміни виконання документів, сповіщати виконавця і 

діловода про наближення термінів контролю, про невиконані в строк документах;  

 зберігати документи в системі;  

 підтримувати шаблони документів, складові документи, версії і 

підверсії, перехресні посилання між документами;  

 відстежувати документи поза системою, здійснювати виписку 

документів з системи;  

 здійснювати пошук документів; 

 підтримувати розробку документів на стадії проекту, включаючи 

колективну розробку;  

 підтримувати візування, узгодження, затвердження документів;  

 здійснювати рух документів – документообіг, підтримувати всі види 

маршрутизації, автоматичну розсилку повідомленням, обмін повідомленнями і 

дорученнями усередині системи, формувати реєстри відправки в зовнішні 

організації;  

 вести класифікатори документів (по типу, виду і т.п.), довідники 

зовнішніх і внутрішніх організацій, інші довідники;  

 здійснювати жорстке розмежування повноважень в системі, 

підтримувати ролі, здійснювати протоколювання і аудит дій користувачів;  

 підтримувати можливість шифрування, цифровий підпис;  

 вести справи документів, підтримувати функцію списання документів у 

справу, передачу справ на зберігання в архів;  

 формувати необхідні звіти, в т.ч. статистичні звіти з діловодства 

організації. 

До системи організації групової роботи відносять, перш за все, Microsoft 

Exchange, Lotus Notes і Novell GroupWize. Системи організації групової роботи 

представляють, розширені варіанти поштових програм і спочатку призначені 

для організації обміну інформацією в групі – обміну документами.  

Дана система характеризуються обмеженим розміром бази даних власного 

формату або ж мають можливість ODBC (Open Database Connectivity)-зв'язку з 
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БД, частковою підтримкою SQL(Structured query language), нерозвиненою 

системою повнотекстового пошуку.  

Системи, побудовані на платформі, автоматизують, перш за все, 

документообіг, а також контрольні і облікові функції, функції зберігання та 

пошуку. 

Завданнями автоматизованої системи контролю виконання документів – є 

облік всієї документації установи, а також постановка на контроль і контроль 

виконання документів. У загальному випадку, система веде журнали реєстрації 

і контролю або реєстраційно-контрольні картки документів, сигналізує про 

наближення термінів закінчення виконання, про прострочені документах, видає 

інформацію у вигляді звітів. Система розрахована на діловодний персонал і 

групи контролю.  

 

1.2. Державне регулювання у сфері ЕДО 

 

На сьогоднішньому етапі реформування державного сектора України виникає 

потреба у розробці актуальних науково-практичних засад організації електронного 

документообігу для суб’єктів господарювання державного сектора України та 

організаційно-методичних критеріїв ефективності його функціонування. Одночасно 

надання обґрунтованого визначення сутності електронного документообігу є 

важливим кроком у напрямку абсолютної інформатизації державного сектора на 

всіх рівнях, оскільки саме від того, що державні службовці вкладають у зміст цього 

поняття та чого очікують від його запровадження залежить кінцевий результат 

автоматизації всіх господарських операцій та системи електронного уряду в 

інформаційному суспільстві на якісному, європейському рівні. 

Більшість європейських країн пішла шляхом роздільної реалізації порталів 

держпослуг, орієнтованих на дві категорії користувачів — громадян і бізнес-

спільноту, а також окремих порталів для різних груп послуг. У ряді країн 

реалізовані додаткові елементи інфраструктури для обміну електронними 

документами та поштовими повідомленнями між громадянами, юридичними 

особами й органами влади. Це забезпечує канал офіційної переписки між 

громадянами, бізнесом та органами влади. У тому числі забезпечується 

офіційне повідомлення про отримання документа, що має юридично значущий 

статус. Такого роду система реалізована в Голландії (GTP - Government 

Transaction Portal) та в Австрії[6].  
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У Данії реалізована система e-Boks, призначена для заміни пересилання 

паперових листів у традиційних поштових конвертах на відправку електронних 

документів через захищений поштовий ящик. Документи одночасно 

архівуються на спеціальному сайті. За користування цією системою з 

юридичних осіб і відомств стягується абонентська плата. Крім того, 

оплачується кожен окремо посланий документ, але все одно виходить дешевше 

й ефективніше, ніж посилати документи звичайною поштою. Для громадян – це 

безкоштовний сервіс. Кожен поштовий ящик асоційований з унікальним 

ідентифікаційним номером громадянина, який за ним закріплений назавжди. У 

деяких країнах, наприклад, Німеччині та Голландії, реалізовані спеціалізовані 

рішення з управління усіма електронними формами, які використовуються при 

взаємодії держави з громадянами та юридичними особами. 

Не дивлячись на різноманітну кількість ризиків Україна здійснює активну 

законодавчу та виконавчу політику в галузі електронного документообігу, та 

впроваджує електронне урядування в усіх гілках влади: законодавчій, 

виконавчій, судовій. Електронний документообіг на державному рівні 

характеризується як система, що матеріалізує процеси збору, перетворення i 

зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття 

рішень, контроль за їх виконанням. 

Основним пріоритетом при впровадженні систем електронного 

документообігу є забезпечення безпеки державних систем та оброблюваної 

інформації, надійність і безперебійність надання державних послуг  

Найголовнішим критерієм є обов’язкова вимога: всі СЕД, що купуються 

державними організаціями, повинні бути здатними експортувати документи та 

їх метадані в установленому вимогою форматі – це вирішує головну проблему 

передачі документів з однієї системи в іншу.  

Реалізація національної хмарної стратегії неможлива без законодавчих 

рішень, які створять більш сприятливий правовий режим для розвитку хмарних 

технологій. Створення національної хмари вимагає уніфікації державних 

бізнес-процесів, що є важливим кроком на шляху створення електронного 

уряду. Можливість отримувати державні послуги, не контактуючи з 

чиновником, без-умовно, підвищує ефективність і прозорість роботи держави, 

знижує ймовірність корупції і в результаті приводить до якісного поліпшення 

роботи державних органів влади  

Технології електронного документообігу повинні вдосконалюватись згідно 
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із загальними тенденціями розвитку телекомунікації з метою створення єдиного 

інформаційного простору та забезпечення інформаційної взаємодії споживачів 

із врахуванням аспектів інформаційної безпеки. Традиційні мережі загального 

користування еволюціонують: відбувається поступовий перехід від 

спеціалізованих систем і мереж зв’язку до мультисервісних мереж наступного 

покоління. Для них однією з характерних рис є забезпечення захисту 

інформації.  

Технологічне забезпечення повинне бути націлене на створення 

комплексної системи забезпечення інформаційної безпеки. Склад такої системи 

залежить від структури і складу системи зв’язку, але в загальному випадку 

включає наступні підсистеми:  

 захист від витоку конфіденційної інформації;  

 захист від вірусів і спаму;  

 аналіз вразливостей;  

 виявлення та запобігання втручань;  

 міжмережеве екранування;  

 розмежування доступу;  

 криптографічний захист;  

 моніторинг інформаційної безпеки.  

Ухвалення Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-

IV (зі змінами та доповненнями)[11] та Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 №851-ІV [12] (зі 

змінами та доповненнями), а також низки указів Президента України й 

Постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні» від 31.07.2000 № 928/2000 [13], «Про заходи щодо створення 

електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» від 24.02.2003 № 208 

[14], Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

від 05.10.2017 №2126 [15]  створило нову нішу в галузі телекомунікацій, що 

потребує перегляду підходів до побудови системи електронного 

документообігу. 

Останні технології електронного документообігу застосовуються у сферах 

державної, суспільної та особистої діяльності, зокрема в системах:  

 електронного документообігу та електронного цифрового підпису;  
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 державного управління «Електронний уряд»;  

 електронних платежів – у діяльності банківських структур;  

 електронної комерції;  

 телемеханіки та телеавтоматики;  

 конференцзв’язку, зокрема документального, відеоконференцій. 

Відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням 

електронних документів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, законами України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [12], «Про інформацію» [16], «Про захист інформації в 

автоматизованих системах» [17], «Про державну таємницю» [18], «Про 

телекомунікації» [11], «Про обов'язковий примірник документів» [19]. 

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах 

повноважень, визначених законом, реалізують державну політику електронного 

документообігу. 

Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на: 

 реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу; 

 забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного 

документообігу; 

 нормативно-правове забезпечення технології оброблення, створення, 

передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних 

документів. 

Захист інформації в інформаційних, телекомунікаційних, та інформаційно-

телекомунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними 

документами, що містять державні інформаційні ресурси, або інформацію з 

обмеженим доступом  повинен забезпечуватися відповідно до законодавства.  

Однак не дивлячись на послідовну політику держави в плані впровадження 

електронного документообігу, суб’єкти електронного документообігу, які 

здійснюють його на договірних засадах самостійно визначають режим доступ 

до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію та 

встановлюють для них систему (способи) захисту.  

В інформаційних, телекомунікаційних, та інформаційно-

телекомунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними 

документами, що містять державні інформаційні ресурси, або інформацію з 

обмеженим доступом, повинен забезпечуватися захист цієї інформації 

відповідно до законодавства.  
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На сьогодні, проблемними питаннями у сфері державного регулювання 

систем ЕДО в Україні є: 

1. Оновлення нормативно-правового забезпечення технології обробки, 

створення, передачі, одержання, використання та знищення 

електронних документів. 

2. Забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів ЕДО. 

3. Розробка додаткових систем захисту інформації, яка носить 

конфіденційний характер. 

4. Децентралізація формування, обробки та обміну інформацією, тобто 

налагоджена взаємодія органів державної влади на централізованому і 

периферійному рівнях. 

5. Залучення кваліфікованого персоналу у сфері інформаційних 

технологій та новітніх програмних продуктів. 

6. Формування ефективних та результативних механізмів, інструментів та 

методів державного контролю за порядком дотримання процедур 

формування, введення, обробки, накопичення, архівування, обміну, 

знищення та передачі інформації в електронних документах та 

відповідального виконання своїх функціональних обов’язків 

працівниками. 

Якість та ефективність вирішення проблем ЕДО в Україні значною мірою 

залежить від рівня інтегрованості системи ЕДО, операцій та електронного 

керівництва урядом в інформаційному суспільстві на якісному європейському 

рівні та від злагодженої та безпечної взаємодії між державними органами на 

всіх рівнях. Перелік можливих шляхів вирішення проблемних питань у сфері 

державного регулювання систем ЕДО представлені в Таблиця 1.1. 

Таблиця 1.1. 

Шляхи вирішення проблемних питань у сфері державного регулювання СЕД 

Проблеми Можливі шляхи вирішення 

Низький рівень взаємодії між державними 

органами, установами та суспільством 

Виділення бюджетних коштів на реалізацію цих проектів 

в значних обсягах 

Тривалий процес обробки та передачі документів Перекваліфікація персоналу та прийом більш 
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на централізованому і периферійному рівнях кваліфікованих фахівців 

Втрата та псування документів 

Потрібні додаткові системи захисту інформації. 

Контроль за правами доступу та захисту електронних 

даних 

 

Продовження таблиці 1.1. 

Шляхи вирішення проблемних питань у сфері державного регулювання СЕД 

Проблеми Можливі шляхи вирішення 

Відсутність ефективного контролю як за роботою окремих 

чиновників, так і за діяльністю підприємства 

Розробка та впровадження методів 

контролю робочого процесу 

Недостатність правового регулювання обґрунтованості отриманої 

інформації 
Оновлення нормативно-правової бази 

 

Етапи запровадження електронного документообігу дозволяють системно 

впроваджувати системи ЕДО, перелік основних етапів ЕДО наведено в Таблиця 

1.2. Впровадження документообігу створює належні технологічні передумови 

для підвищення якості управління та сприяє утворенню цілісної електронної 

системи документообігу. 

Якість та ефективність управління в сфері ЕДО в Україні значною мірою 

залежить від рівня інтегрованості ЕДО в сферу підприємництва та 

електронного керівництва в уряді на якісному європейському рівні та від 

злагодженої та безпечної взаємодії між державними органами та приватними 

підприємствами на всіх рівнях. 

Таблиця 1.2.  

Перелік етапів впровадження СЕД та рекомендації щодо їх розвитку 
Етапи впровадження СЕД Сучасний стан та рекомендації щодо розвитку СЕД 

Утворення веб-сайтів, мережевих засобів, 

інтегрованих систем управління даними 

Україна нині перебуває на етапі поступового переходу до 

появи повноцінної інтерактивності з можливістю 

здійснювати операції в онлайн. Для подальшого розвитку 

СЕД потрібно налагодити взаємодію порталів та міністерств, 

відомств та створити цілісну електронну систему державного 

управління. Для подолання проблем у напрямку 

запровадження обігу електронних документів необхідно 

дотримуватись принципів побудови та критеріїв 

ефективності, спроектувати маршрут руху документів та 

обміну даними 

Введення та реєстрація електронних 

документів в базі даних 

Проектування маршрутів руху документів 

Гарантія розгляду документів та прийняття 

рішень 

Перевірка юридичної обґрунтованості, 

доказовості та інформаційної цілісності 

облікової інформації 

Цільове спрямування документів та передача 

в електронний архів на зберігання 
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Роблячи висновок, зазначимо, що якісне та ефективне впровадження 

систем ЕДО в Україні значною мірою залежить від рівня інтегрованості 

системи електронного документообігу, операцій та державного регулювання 

урядом в інформаційному суспільстві, а також розробці актуальних наукових та 

практичних засад організації ЕДО. 

 

1.2.1. Основні загрози, властиві системі конфіденційного 

документообігу 

 

Впроваджуючи системи електронного документообігу треба враховувати 

ризики впровадження систем електронного документообігу. Їх можна 

класифікувати (Рис 1.4): 

 організаційні (збільшення вартості проекту, розмежування ролей, 

недооцінка підготовки співробітників, збільшення часу впровадження проекту); 

 технологічні (відмова від впровадження СЕД, втрата цілісності даних, 

порушення доступності до інформації, порушення законів про персональні данні, 

втрата даних); 

 адміністративні (мотивація співробітників, реорганізація кадрів, 

використання декількох баз даних).  

 

Впровадження СЕД

Організаційні ризики

Адміністративні ризики

Технологічні ризики

 Використання декількох баз данних
 Мотивація співробітників
 Реорганізація кадрів

 Збільшення часу впровадження проекта
 Розподіл ролей
 Недооцінка підготовки співробітників
 Збільшення вартості проекту

 Порушення законів про персональні дані
 Втрати цілісності даних
 Відмова від впровадження СЕД
 Втрата даних
 Порушення доступності до інформації

 

Рис. 1.4 Ризики впровадження СЕД 
 

Важливо не тільки оцінити ризики, але й на кожен з них розробити низку 

запобіжних заходів, враховуючи те, що : 
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– вартість заходів не повинна перевищувати ефект від них; 

– ці заходи не повинні викликати нові, ще більші ризики, наприклад 

зрив термінів проекту. 

 

 

1.2.2. Загальні напрямки державного регулювання у сфері ЕДО 

 

У теперішньому суспільстві обмін інформацією між об’єктами передачі та 

приймання інформації відбувається на достатньо високому рівні що 

забезпечується завдяки високій швидкості обміну інформації. Але розмір 

інформації невпинно зростає і для забезпечення надійного середовища обробки 

інформації потрібні інші кардинальні розробки для збільшення пропускної 

спроможності каналів передавання, збільшення швидкості передачі, 

забезпечення надійності та захищеності інформації. Окреслення та 

формулювання проблеми електронного уряду в контексті зазначених процесів у 

нашій державі пройшло вже кілька основних етапів. 

У вересні 2017 року уряд ухвалив документ, що визначає всеукраїнський 

перехід на практики е-врядування – Концепція розвитку електронного 

врядування в Україні 2020 [20]. 

Документом визначено напрями, механізми і строки формування 

ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення 

інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи 

державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання 

соціально-економічного розвитку держави. Реалізація Концепції дасть змогу: 

підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування та досягти якісно нового рівня управління державою, що 

базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, 

відкритості, доступності, довіри та підзвітності; покращити якість надання 

публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських 

вимог, а також забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність 

громадян та суб'єктів господарювання у сучасних економічних умовах; 

мінімізувати корупційні ризики при виконанні владних повноважень; 

покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та 

конкурентоспроможність країни; стимулювати соціально-економічний 

розвиток в Україні.  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
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Практичне значення питань, які розглядаються є дуже важливим з огляду 

на глобалізаційні та інтеграційні процеси в світі, постійне вдосконалення та 

розбудову електронної сфери в Україні. Поряд із позитивною динамікою 

впровадження електронного урядування в Україні спостерігається 

неспроможність владних структур забезпечити належну підтримку, 

недостатність інновацій тощо. Все це потребує перегляду моделі побудови 

електронного урядування в державі, пришвидшення впровадження його в 

Україні через запозичення світового досвіду державного управління та новітніх 

інструментів інформаційної сфери 

Наприклад Е-врядування на державному (центральному) рівні Електронне 

врядування у Великобританії здійснюється за досить складною схемою (Рис. 

1.5),  де задіяні різні департаменти, кожен з яких виконує свою функцію. 

Очолює систему електронного врядування Cabinet Office, співпрацює з членами 

CIO Council, який насамперед регламентує діяльність новоспроектованого 

електронного уряду. 

 

Рис. 1.5 Система органів відповідальних за електронне врядування на 

центральному рівні 

 

1.2.3. Організація електронного документообігу в державних і 

недержавних установах 

 

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 17 січня 2018 р. № 55 

"Деякі питання документування управлінської діяльності" [21] затвердив 

Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній 

формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, 

електронного міжвідомчого обміну. Остання, окремими розділами визначає: 

 порядок проходження електронного документа з моменту його 
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створення, відправлення або одержання до моменту передавання до архіву установи; 

 засади організації документування управлінської інформації в 

електронній формі для установ, які тимчасово створюють документи у паперовій 

формі; 

 загальні засади функціонування та використання системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади; 

 оперативний інформаційний обмін з використанням службової 

електронної пошти. 

Дана Інструкція поширюється на всі електронні документи, що 

створюються, відправляються або одержуються Секретаріатом КМУ, 

центральними органами виконавчої влади, їхніми територіальними органами, 

місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, що належать до сфери управління центральних або місцевих 

органів виконавчої влади. 

Вимоги цієї Інструкції до роботи з первинно-обліковою, банківською, 

фінансовою, звітно-статистичною, науково-технічною документацією 

поширюються тільки в частині загальних принципів роботи з документами. 

Типову інструкцію з діловодства також використовують в міністерствах, 

інших центральних та місцевих органах виконавчої влади і ця Інструкція 

встановлює вимоги щодо документування управлінської інформації та 

організації роботи з документами, створеними у паперовій формі, у 

Секретаріаті КМУ, центральних органах виконавчої влади, місцевих органах 

виконавчої влади, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за 

виконанням. 

Додатково визначений регламент організації взаємодії органів виконавчої 

влади в електронній формі, яка є основною формою провадження діловодства в 

установах. 

Документування управлінської інформації в установах здійснюється в 

електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, 

електронної печатки та електронної позначки часу, крім випадків наявності 

обґрунтованих підстав для документування управлінської інформації у 

паперовій формі, якими визнаються: 

 документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом; 

 електронні документи, що не можуть бути застосовані як оригінал згідно 
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з вимогами закону; 

 документи, вимога щодо опрацювання яких у паперовій формі 

встановлена актами Кабінету Міністрів України. 

Головне призначення СЕД – автоматизувати весь комплекс 

документаційних потоків, а саме, введення у систему документів, їх реєстрацію, 

розподіл і розсилання, редагування, оперативне збереження, пошук і перегляд, 

відтворення, контроль виконання, розмежування доступу до документів, 

прискорення термінів опрацювання документів, удосконалення механізмів 

організації та виконання документів, тощо. Типова система електронного 

документообігу державних органів з використанням електронного цифрового 

підпису є однією з основних складових електронного урядування, оскільки, за 

допомогою такої СЕД можливо здійснити поступовий перехід на електронний 

документообіг з використанням безпосередньо електронного документу. Такий 

підхід забезпечить створення якісно нової юридично значущої форми взаємодії 

за моделями: «держава та громадяни» (government to citizen – G2C), «держава та 

бізнес» (government to business – G2B), «державні органи між собою» 

(government to government – G2G). 

Система електронного документообігу застосовується в органах державної 

влади та в підпорядкованих установах, державних підприємствах тощо.  

Метою впровадження СЕД є: 

 забезпечення ефективного внутрішнього та зовнішнього документообігу 

в державних установах та відомствах;  

 гарантування безпеки інформації, шляхом використання ЕЦП та 

розмежування прав доступу;  

 забезпечення зрозумілої та прозорої взаємодії між державними 

установами та відомствами;  

 вдосконалення контролю виконавської дисципліни;  

 поліпшення взаємодії з громадянами, шляхом інтеграції з системою 

обробки звернень громадян та з системою надання доступу до публічної інформації;  

 здійснення передачі архівних документів для постійного зберігання до 

відповідного державного архіву.  

Система складається з наступних модулів:  

 модуль роботи з проектами документів  

 модуль роботи з документами  
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 модуль роботи з резолюціями  

 модуль контролю виконавської дисципліни  

 модуль підготовки справ до передачі на архівне зберігання  

 модуль управління журналами  

 модуль формування звітності  

 модуль контролю доступу  

 модуль зовнішнього документообігу  

 модуль сканування та розпізнавання тексту  

 модуль налаштування системи  

Модуль роботи з проектами документів передбачає можливість створення, 

редагування, пошуку, погодження, візування та затвердження проектів 

документів.  

При створенні проекту документу використовується функція, що дозволяє 

підключити до СЕД, встановлені у користувача текстові редактори (такі як MS 

Word, Open Office та інші). Тобто для створення проекту документу 

користувачу необхідно лише обрати тип документу в СЕД, заповнити реквізити 

документу, що є обов’язковими для даного типу документу, після чого СЕД 

сформує проект документу, надасть можливості щодо внесення змін у 

текстовому редакторі та подальшого запуску на погодження. СЕД передбачає 

можливість додавання нових шаблонів проектів документів, редагування та 

налаштування правил та взаємозв’язків реквізитів проектів документів з 

картками проектів відповідно до ділових потреб. На етапі створення проекту 

документу наявна можливість резервування реєстраційного номеру документу. 

Після збереження створеного проекту документу він стає доступний для друку 

та попереднього перегляду.  

Редагування проекту документу відбувається шляхом використання 

вищезгаданого текстового редактора, з можливістю внесення коментарів та 

зауважень рецензентом. Для забезпечення можливості відстеження змін в СЕД 

реалізована можливість відстеження версій проектів документів, яка дозволяє 

визначити особу, що здійснила редагування, переглянути самі зміни або 

відновити проект з обраної версії. Створення нової версії проекту відбувається 

на момент збереження відредагованих даних. В системі реалізовано можливість 

атрибутивного, повнотекстового та комбінованого пошуку.  

З метою максимальної адаптації до ділових процесів користувачів СЕД 

надає можливість налаштування процесів для погодження, візування та 
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затвердження проектів документів, використовуючи паралельні або послідовні 

маршрути. Під час прийняття рішення над проектом документу посадова особа 

може підписувати документ власним електронним цифровим підписом.  

Модуль роботи з документами передбачає можливість розміщення 

документів у СЕД незалежно від носія (паперовий або електронний документ) 

реєстрації, призначення виконавця, пошуку документів. Також, у СЕД 

передбачена можливість реєстрації простих та структурованих документів.  

При внесенні паперового документу в СЕД передбачена можливість 

додавання документу шляхом його сканування, з метою подальшого 

збереження. Додатково передбачена можливість розпізнавання тексту для 

можливості здійснення повнотекстового пошуку. З моменту реєстрації та 

призначення виконавця СЕД передбачає можливість передачі документа на 

виконання.  

Модуль роботи з резолюціями передбачає можливість створення простих 

та складних резолюцій з подальшою передачею завдань резолюцій на 

виконання та контроль. Для підтримки процесів виконання можуть 

використовуватись налаштовані маршрути.  

Модуль контролю виконавської дисципліни забезпечує можливість 

контролю процесів погодження, візування, затвердження та виконання 

офіційних документів, для яких встановлено ознаку контролю.  

Система підтримує наступні види контролю: періодичний, на дату, за 

період. Також передбачено можливості налаштування видів контролю за 

потребами відомства. Для консолідації інформації щодо виконавської 

дисципліни реалізовані стандартні звіти та існує можливість створення нових і 

налаштування існуючих звітів, відповідно до потреб користувача.  

Модуль підготовки справ до передачі на архівне зберігання передбачає 

можливість формування та упорядкування документів у справи відповідно до 

налаштованої номенклатури справ підрозділу та зведеної номенклатури 

відомства, оформлення справ, підготовка описів справ. Також, СЕД передбачає 

можливість автоматичного оформлення супровідних документів при здійсненні 

передачі справ з архівного підрозділу установи до державного архіву.  

Модуль управління журналами надає можливості створення нових, та 

налаштування існуючих журналів реєстрації або довідників відповідно до 

потреб установи. СЕД дозволяє визначати для кожного журнала/довідника 

окремі правила щодо використання інформації, що зберігається в межах 
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журналу/довідника. В межах модуля управління журналами реалізована 

можливість закриття реєстраційного року для журналі та встановлення 

граничних термінів використання інформації з довідника.  

Модуль формування звітності забезпечує можливість формування звітів за 

будь-якими даними, що зберігаються та обробляються в СЕД. Прикладами 

таких звітів можуть бути: звіт виконавця, контроль виконавця, звіт про 

виконання вхідних документів, звіт про виконання внутрішніх документів. 

Система дозволяє користувачу створювати нові звіти та змінювати існуючі, 

відповідно до потреб, які виникають у ході діяльності установи.  Для більш 

зручної роботи користувача передбачені можливості попереднього перегляду, 

друку та експорту звітів у файли в форматах XML, HTML та форматах 

сумісних в роботі з програмами Adobe Reader, MS Word, MS Excel.  

Відповідно до територіального розподілу державних установ, міністерств 

та відомств та їх рівня підпорядкування в СЕД реалізовано можливість 

розмежування доступу користувачів у відповідності до їх повноважень. 

Кожному користувачу може бути призначено певну роль (або декілька ролей) – 

відповідно до посадових обов’язків, що виконує такий користувач. СЕД надає 

наступні можливості налаштування розмежування прав доступу:  

 реєстрація користувачів;  

 розподіл по ролям користувачів;  

 можливість налаштування доступу до виконання відповідних операцій в 

індивідуальному порядку;  

 можливість динамічного розподілу прав доступу на визначений час;  

 можливість делегування повноважень (заміщення).  

Використання ЕЦП та модулю криптографії з функцією підтримки 

електронно-цифрового підпису забезпечують:  

  можливість накладання ЕЦП на електронні документи та перевірка 

накладеного підпису;  

 можливість авторизації користувачів в Системі з використанням ЕЦП;  

 можливість створення захищеного каналу інформації при 

телекомунікаційному HTTP-обміні між клієнтським програмним забезпеченням, 

представленим Інтернет-провідником та WEB-сервером за допомогою програмного 

засобу криптографічного захисту даних, що передаються за протоколом передавання 

гіпертексту «АМ-ТУНЕЛЬ» (експертний висновок Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України № 05/02/02-1891 від 31 травня 2013 року);  
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 можливість використовувати сертифікати ключів ЕЦП різних 

Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК) при виконанні операцій: 

авторизація в СЕД з використанням сертифікату ключа ЕЦП, накладання на 

електронний документ ЕЦП та його перевірку з використанням ключів ЕЦП різних 

АЦСК реалізована за допомогою «Засібу адаптивної реалізації криптографічних 

перетворень «aCrypto» (експертний висновок Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України № 05/02/02-1892 від 31 травня 2013 року).  

Для забезпечення контролю і моніторингу виконаних дій в СЕД 

реалізовано протоколювання дій користувача у системі з можливістю 

подальшого перегляду та аналізу накопиченої інформації. Для відміни 

помилкових дій та операцій – можливість зворотності дій користувача, а також 

обов’язкове підтвердження ним потенційно руйнівних дій з модифікації та 

відновлення даних.  

Модуль взаємодії із зовнішніми системами та програмними продуктами 

забезпечує можливість налаштування та обміну будь-якими даними 

(документи, метадані тощо) із зовнішніми системами (іншими програмами, 

інформаційними системами, модулями тощо). У якості формату повідомлень, 

використовується формат, що відповідає вимогам формату повідомлень, якими 

обмінюються системи при здійсненні взаємодії, що визначений у Наказі від 

20.10.2011р. № 1207 "Про вимоги до форматів даних електронного 

документообігу в органах державної влади. Формат електронного 

повідомлення" [23].  

Передбачається можливість обміну з:  

 системою електронної взаємодії органів виконавчої влади та 

загальнодержавним зовнішнім документообігом;  

 інформаційною системою звернень громадян;  

 системою доступу до публічної інформації та державних ресурсів;  

 державною архівною службою України.  

Для забезпечення міжвідомчого електронного документообігу між 

державними органами та іншими організаціями в СЕД реалізовано інтеграцію з 

Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади та 

Загальнодержавним зовнішнім документообігом. Для налагодження діалогу в 

електронному вигляді з громадянами реалізовано взаємодію з Інформаційною 

системою звернень громадян для надання відповідей на запити громадян та 

Системою доступу до публічної інформації та державних ресурсів щодо 



37 
 

отримання доступу до інформації. Взаємодія з Державною архівною службою, 

перш за все, призначена для передачі справ на архівне зберігання з архівного 

підрозділу установи до державного архіву.  

Модуль сканування та розпізнавання тексту передбачає можливість 

сканування безпосередньо до СЕД електронних копій паперових документів та 

розпізнавання текстової інформації та графічних зображень.  

Модуль налаштування системи дозволяє виконувати налаштування 

автоматизованих ділових процесів силами досвідчених користувачів без 

залучення розробників СЕД та без модифікації програмного забезпечення 

системи.  

 

1.2.4. Використання хмарних технологій для систем електронного 

документообігу в органах державної влади 

 

Сучасна система документообігу державних органів України, сформована 

ще в пострадянські часи, потребує суттєвих змін у зв’язку з переходом до нових 

форм урядування. Проте, ефективну СЕД можуть запроваджувати лише 

центральні органи влади. Це пов’язано з її достатньо високою вартістю, 

потребою у відповідних апаратних ресурсах та обслуговуючому персоналі. 

Регіональним підрозділам центральних органів влади, а також органам 

місцевого самоврядування такі витрати не завжди під силу.  

Оптимальним рішенням у цьому випадку є організація СЕД засобами 

хмарних технологій. До переваг хмарних рішень слід віднести швидке 

розгортання, відносно невисоку вартість і скорочення внутрішніх витрат як на 

закупівлю (включаючи проведення тендерів), так і на обслуговування 

відповідного апаратного та програмного забезпечення. Хмарні системи 

дозволяють надавати в користування широкому колу осіб наявні у провайдера 

великі обчислювальні потужності, передові технології і компетентних фахівців. 

При цьому обсяг повноважень, переданих хмарному провайдеру, визначається 

клієнтом і при необхідності може змінюватися. Усі вищеназвані фактори 

зумовлюють актуальність і перспективність досліджень у вказаній сфері.  

Технологічний рівень сучасних апаратних і програмних комплексів 

повністю дозволяє перенести СЕД у хмару. При цьому під перенесенням 

документообігу в хмару розуміється виконання частини (або всіх) його функцій 
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системою сторонньої компанії, яка взаємодіє з ІТ-інфраструктурою замовника 

через Інтернет (Рис. 1.6) [6].  

 

 

Рис. 1.6 Схема організації електронного документообігу за допомогою 

використання хмарних технологій 

 

Однак, використання хмарних технологій підвищує вимоги до безпеки 

контенту, до технологій обмеження доступу, шифрування даних і застосування 

ЕЦП.  

Для передачі електронного документообігу в хмарний аутсорсинг 

необхідно чітко визначити критерії для вибору провайдера. Одними з таких 

критеріїв можуть бути наявність сертифікації сервіс-провайдеру відповідно до 

стандартів ISO 27001:2015 та PCI DSS (для даних платіжних карток), потреба в 

організації процесів перевірки особистих даних співробітників, укладення з 

ними договорів про нерозголошення конфіденційної інформації, підготовки 

працівників та організації контролю за виконанням вимог до захисту 

документів.  

Додатково хмарні рішення в області СЕД повинні підтримувати 

шифрування, постійне збереження резервних копій та регламент відновлення 

після збою.  

Варіант використання приватної хмари може стати центром інформаційної 

взаємодії між центральним органом і його регіональними відділеннями. Основу 

її становитимуть апаратні, програмні та адміністративні ресурси центрального 

органу при наявності відповідної VPN–мережі. Існуючі сервери, пристрої 

зберігання даних і мережі інтегруються в приватну хмару за допомогою 

спеціальних додатків, які роблять можливим використання існуючих ресурсів з 

функціональністю хмари й отримання на виході повноцінної масштабованості 
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та автоматизованого обслуговування користувачів системи. Залежно від 

завдання в таку приватну хмару можуть виноситись як додатки, так і 

інфраструктура.  

У СЕД такого виду можна здійснювати обіг документів різного рівня 

конфіденційності. При цьому центральний орган забезпечуватиме належний 

ступінь захисту даних. До позитивних сторін приватної хмари відносяться:  

 висока швидкість масштабування апаратних ресурсів;  

 знижені витрати на функціонування ІТ-сервісів за рахунок повноцінної 

автоматизації;  

 ефективний перерозподіл комп’ютерних ресурсів між користувачами;  

 детальний моніторинг використання апаратних і програмних ресурсів у 

середині організації;  

 можливість точно спрогнозувати бюджет на підтримку і масштабування 

базових ресурсів між користувачами.  

Для зниження навантаження і підвищення ефективності діяльності частину 

документообігу можна перенести в іншу (публічну, гібридну) хмару. Хмара 

товариства може забезпечувати документообіг між учасниками одного проекту.  

Така хмара, приміром, може бути створена для головних учасників 

бюджетного процесу в Україні: Мінфіну, Державної казначейської служби, 

головних розпорядників бюджетних коштів. Це значно спростить великий і 

громіздкий документообіг між вказаними структурами. Такий підхід, зокрема, 

передбачений у проекті модернізації системи управління державними 

фінансами. Публічна хмара забезпечує ефективну інформаційну взаємодію між 

державою, з одного боку, і бізнесом та громадянами, з другого, у рамках 

запровадження електронного урядування.  

Як приклад, можна навести створення Державною фіскальною службою 

електронного кабінету платника податків. Це — захищений, персоналізований 

та безпечний електронний сервіс, який забезпечує безконтактні способи 

взаємодії платників податків та ДФС засобами хмарних технологій. Гібридна 

хмара — найефективніший сервіс при організації інформаційної взаємодії між 

центральними органами й органами місцевого самоврядування. Може 

створюватись на базі приватної хмари центрального органу і публічної хмари.  

Об’єднання хмарних сервісів різного типу є неминучим. Організаціям слід 

розробляти приватні хмарні сервіси з розрахунком на подальшу гібридизацію, 

прогнозуючи майбутню інтеграцію та передбачаючи кошти на забезпечення 
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інтероперабельності. Гібридні хмарні сервіси можуть бути як відносно 

статичними, так і динамічно змінюватися. Управління компонуванням таких 

сервісів повинні здійснювати спеціальні провайдери, які відповідають за їх 

агрегацію, інтеграцію та адаптацію для конкретних задач. Перехід від 

традиційних ІТ-інфраструктур до використання хмарних технологій не є 

простим завданням для державних установ та їх керівників на будь-якому рівні. 

Ці організації можуть отримати переваги за рахунок таких чинників:  

 розуміння переваг і недоліків хмарних технологій;  

 визначення вимог до хмарної моделі та архітектури;  

 виявлення необхідних змін в ІТ-операціях і бізнес-процесах, зокрема в 

галузі безпеки, високорівневого управління та дотримання вимог законодавства;  

 оцінки ризиків і фінансового ефекту.  

При розробці хмарної стратегії повинні враховуватися захист 

конфіденційної інформації, особливо персональних даних, вимоги до 

функціонування державних хмарних систем, створення відповідної технічної й 

економічної інфраструктури, включаючи стандартні програмні інтерфейси та 

єдині формати даних. 

 

1.3. Обмін ключами на основі ІВК 

 

Надійний захист інформації може бути досягнутий завдяки створенню 

комплексної системи захисту інформації. Комплексна безпека інформаційної 

системи визначається можливістю протидіяти широкому спектру загроз, як 

внутрішніх, так і зовнішніх. Для протидії та мінімізації збитків від різного роду 

шкідливих впливів необхідно реалізувати відповідні підсистеми захисту. У 

загальному випадку конкретна підсистема захисту представляє собою комплекс 

заходів, спрямований на зниження ризику і збитку від певного роду загроз, 

забезпечений необхідною ресурсною базою: нормативно-правові документи, 

програмно-апаратні засоби, кваліфікований персонал.  

Можна виділити наступні критерії безпеки інформаційних технологій: 

 ідентифікація користувачів (можливість однозначно ідентифікувати 

суб'єкта); 

 автентифікація користувачів (перевірка приналежності суб'єкту 

пред'явленого їм ідентифікатора, підтвердження справжності); 

 авторизація доступу до ресурсів (інформація повинна бути доступна 
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тільки для того, для кого вона призначена); 

 цілісність інформації (інформація повинна бути захищена від 

несанкціонованої модифікації, як при зберіганні, так і при передачі); 

 неможливість відмови від вчинених дій (суб'єкт не може відмовитися від 

досконалого дії); 

 конфіденційність інформації (інформація повинна бути захищена від 

несанкціонованого прочитання, як при зберіганні, так і при передачі). 

Критерії безпеки мають на увазі реалізацію відповідних підсистем 

інформаційної безпеки. Більшість із завдань, описуваних даними критеріями, 

можна вирішувати з використанням інфраструктури відкритих ключів. 

Інфраструктура відкритих ключів – це комплекс організаційно-технічних 

заходів і програмно-апаратних засобів, необхідних для використання технології 

з відкритим розподілом ключів (асиметричної криптографії). 

Інфраструктура відкритих ключів дозволяє вирішувати широкий спектр 

завдань щодо захисту інформації в корпоративних інформаційно-

телекомунікаційних системах серед яких і електронний документообіг 

ІВК базується на асиметричній криптографії - криптографія з відкритими 

ключами (Рис. 1.7). В алгоритмах цього типу для шифрування і розшифрування 

інформації використовуються пара ключів: відкритий і закритий, кожен з яких 

не може бути отриманий з іншого. Відкритий ключ розсилається всім 

абонентам, закритий тримається в таємниці. Для того щоб відправити 

повідомлення абоненту, потрібно при шифруванні використовувати його 

відкритий ключ, одержувач ж розшифровує повідомлення за допомогою свого 

закритого секретного ключа. Ніхто, крім одержувача, не може розшифрувати 

повідомлення, так як ніхто більше не має доступу до цього закритого ключа. 

Навіть той, хто зашифрував повідомлення за допомогою відкритого ключа, не 

зможе його розшифрувати. Такий протокол забезпечує приватність без 

необхідності володіння надійним каналом, якого вимагає звичайна 

криптографія із секретним ключем. 
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Рис. 1.7 Схема асиметричного шифрування 

 

При використанні алгоритму з відкритим ключем відпадає потреба в 

секретному каналі зв'язку для передачі ключа, тому що відкритий ключ не є 

секретною інформацією. 

Відмінність ключів – відкритого і закритого – в криптографії з відкритими 

ключами дозволило створити такі технології: 

 електронні цифрові підписи (завдання забезпечення цілісності, 

авторства, актуальності інформації, автентифікації суб'єкта та інформації, 

неспростовності); 

 розподілена перевірка справжності (завдання ідентифікації, 

автентифікації суб'єкта, авторизація доступу суб'єкта до інформації); 

 узгодження загального секретного ключа сесії (завдання забезпечення 

конфіденційності інформації при передачі по відкритих каналах зв'язку); 

 шифрування великих обсягів даних без попереднього обміну загальним 

секретним ключем (завдання забезпечення конфіденційності інформації). 

В даний час добре відома ціла низка алгоритмів шифрування з відкритим 

ключем. Деякі алгоритми, наприклад RSA (Rivest-Shamir-Adleman) і ECC 

(elliptic-curve cryptography) універсальні, вони підтримують всі перераховані 

вище операції. Інші алгоритми більш спеціалізовані і підтримують не всі 

можливості. До числа алгоритмів шифрування з відкритим ключем відносяться: 

 російський алгоритми електронного цифрового підпису ГОСТ Р 34.10-

94 і ГОСТ Р 34.10-2001; 

 алгоритм електронного цифрового підпису DSA (Digital Signature 

Algorithm); 
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 алгоритм Deffie-Hellman, застосовуваний для вироблення загального 

секретного ключа сесії. 

В алгоритмах криптографії з відкритими ключами важливим аспектом є 

визначення приналежності конкретного відкритого ключа конкретного 

користувача. У загальному випадку відкриті ключі користувачів системи 

зберігаються в загальнодоступному довіднику відкритих ключів, і існує 

ймовірність перехоплення або підміни зловмисниками відкритого ключа будь-

якого користувача. Тому потрібен механізм, який може забезпечити 

впевненість у тому, що наявний відкритий ключ належить потрібного 

користувачеві, а не будь-кому іншому. Один з таких механізмів заснований на 

сертифікатах відкритих ключів, які видаються засвідчувальним центром. 

Сертифікати відкритого ключа забезпечують механізм надійного зв'язку 

між відкритим ключем і суб'єктом, якому належить відповідний закритий ключ. 

Сертифікат – це цифровий документ, який містить відкритий ключ суб'єкта 

і підписаний електронним цифровим підписом, засвідчувального центру, що 

видав сертифікат. Сертифікат також містить відомості про власника відкритого 

ключа, наприклад, інформацію, яка його додатково ідентифікує. Таким чином, 

видаючи сертифікат, видавець засвідчує справжність зв'язку між відкритим 

ключем суб'єкта та інформацією, його ідентифікує  

В даний час найбільш часто використовуються сертифікати на основі 

стандарту Міжнародного союзу телекомунікацій ITU-T X.509 v3 і рекомендацій 

IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 2459 (Рис. 1.8). 
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Додаткова інформація 
 

 
Версія: 3 
Ім’я користувача: C=RU, org=ACME, cn=UserName 
Ім’я видавця: C=RU, org=ACME, cn=CA 
Номер Сертифікату: #12345678 
Алгоритм ЕЦП: GOST R 34.11-2001/ R 34.10-2001 (1.2.643.2.2.4) 
Відкритий ключ користувача 
Алгоритм ключа: GOST R 34.10-2001 (1.2.643.2.2.20) 
Значення ключа: 010011101001001010010101  
Сертифікат дійсний з: 01.01.2005 00:00:00 
Сертифікат дійсний до: 31.12.2006 23:59.59 
Додаткова інформація (X.509 v3 Extensions) 
Регламент використання сертифіката: Корпорація ACME 
Закритий ключ дійсний з: 31.12.2003 23:59.59 
Закритий ключ дійсний до: 31.12.2004 23:59.59 
Область використання ключа: Захист пошти (1.3.6.1.5.5.7.3.4) 
Область використання ключа: Автентифікація клієнта 

(1.3.6.1.5.5.7.3.2) Атрибути користувача: IP, DNS, URI, RFC822, Адрес,... 
. . . 
Підпис Засвідчувального Центру:  
Алгоритм: GOST R 34.11-2001/ R 34.10-2001 (1.2.643.2.2.4) 

Значення: 010011101001001010010101  

ЕЦП 

засвідчувального 

центру 

Рис. 1.8 Сертифікат відкритого ключа, формат Х.509 v3. 
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Висновки до першого розділу 

 

1. Дана оцінка розвитку глобальних комунікацій в діловому і 

повсякденному житті. Висвітлена проблема збереження електронних 

документів від копіювання, модифікації і підробки, що вимагає для свого 

вирішення специфічних засобів і методів захисту.  

2. Описано, як використовується електронний документообіг з 

використанням ЕЦП на сьогоднішній день; моделі та методи впровадження в 

державний установах і органах державної влади, що істотно розширює 

можливості застосування ЕЦП і розвиток електронного документообігу в 

Україні. 

3. Один з обов’язкових реквізитів електронного документа є електронний 

цифровий підпис, який використовується для ідентифікації автора або 

підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного 

документообігу. Накладанням електронного цифрового підпису завершується 

створення електронного документа. Оригіналом електронного документа 

вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у 

тому числі з електронним цифровим підписом автора.  
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2 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ 

ДОКУМЕНТІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

 

 

2.1 Електронний документообіг як об’єкт системи криптографічного 

захисту інформації 

 

Функціонування інфраструктури відкритих ключів відбувається завдяки 

криптографічним перетворенням інформації. В основі побудови криптостійких 

систем лежить багаторазове використання відносно простих перетворень, так 

званих криптографічних примітивів. Криптографічні примітиви — це чітко 

визначені криптографічні алгоритми низького рівня, які часто 

використовуються для побудови криптографічних протоколів комп'ютерних 

систем безпеки. Стандартний примітив зазвичай включає в себе стійкі хеш-

функції та функції шифрування. 

Клод Шеннон відомий американський математик і електротехнік 

запропонував використовувати підстановки (substitution) і перестановки 

(permutation). Схеми, які реалізують ці перетворення, називаються SP-

мережами. Нерідко використовуються криптографічними примітивами є також 

перетворення типу циклічний зсув або гамування. У Таблиці 2.1 наведено 

основні криптографічні примітиви і їх використання. 

Таблиця 2.1 

Основні криптографічні примітиви та їх використання 

Криптографічний примітив Використання 

Шифрування з закритим ключем або 

симетричне шифрування 

Даний спосіб здійснює перетворення, що дозволяє запобігти 

перегляду інформації третьою стороною. Для реалізації цієї мети 

використовують один загальний закритий ключ. 

Шифрування з відкритим ключем 

(асиметричне шифрування) 

Даний спосіб також націлений на перетворення інформації від 

перегляду третьою стороною. Цей спосіб шифрування і розшифровки 

використовує пари, що складаються з відкритого і закритого ключів. 

Створення криптографічного підпису 

За допомогою створення криптографічного підпису стає можливим 

перевірити авторство вихідної інформації. Для цього 

використовують унікальний цифровий підпис особи. Даний процес 

також використовує хеш-функції. 

Криптографічне хешування 

Дозволяє відобразити дані будь-якого розміру в байтовой 

послідовності фіксованою довжини. Результати хешування 

статистично унікальні.  
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Найбільш значимим для ІВК можна вважати такий примітив, як 

електронний цифровий підпис. 

Згідно з Законом України «Про електронний цифровий підпис»  [22] 

електронний цифровий підпис – це вид електронного підпису, отриманого за 

результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який 

додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 

Рекомендація ITU-T Х.800, зазначає, що цифровий підпис це дані, додані 

до блоку даних, або криптографічне перетворення блоку даних, що дозволяють 

одержувачеві блоку даних упевниться в походженні і цілісності блоку даних і 

забезпечити захист відправника й одержувача блоку даних від шахрайства з 

боку третіх сторін, а також відправника від шахрайства з боку одержувача. 

Електронний цифровий підпис функціонально аналогічний звичайному 

рукописному підпису на папері і володіє всіма його основними перевагами: 

 засвідчує, що підписаний документ надходить від особи, що його 

підписала; 

 гарантує цілісність підписаного документа (захист від модифікацій); 

 не дає можливості особі, що підписала документ, відмовитися від 

зобов'язань, пов'язаних з підписаним документом. 

Застосування ЕЦП дозволяє значно скоротити час руху документів в 

процесі оформлення звітів і обміну документацією. Документи, підписані ЕЦП, 

передаються через Інтернет або локальну мережу протягом декількох секунд. 

Всі учасники електронного обміну документами дістають рівні можливості, 

незалежно від їх віддаленості один від одного. 

Використання ЕЦП дозволяє: 

 замінити при без паперовому документообігу традиційні печатку та 

підпис; 

 удосконалити і здешевити процедуру підготовки, доставки, обліку і 

зберігання документів, гарантувати достовірність документації; 

 значно скоротити час руху документів, прискорити і полегшити процес 

візування одного документа декількома особами; 

 використовувати одні і ті ж засоби ЕЦП при обміні інформацією зі всіма 

міністерствами, відомствами, адміністраціями на території України; 

 побудувати корпоративну систему обміну електронними документами; 

 забезпечити цілісність - гарантію того, що інформація зараз існує в її 
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початковому вигляді, тобто при її зберіганні або передачі не було проведено 

несанкціонованих змін; 

 мінімізувати ризик фінансових втрат за рахунок забезпечення 

конфіденційності інформаційного обміну документами (при використанні функції 

шифрування). 

 

2.1.1 Основні загрози, властиві системі електронного документообігу 

 

Підхід до захисту електронного документообігу повинен бути 

комплексним. Необхідно чітко оцінювати можливі загрози і ризики СЕД і 

можливі втрати від реалізованих загроз. Традиційний підхід до захисту 

інформації заснований на попередньому аналізі загроз і зіставленні їм 

сукупності механізмів захисту. Основні загрози для систем електронного 

документообігу можуть бути класифіковані таким чином :  

 загроза цілісності – це пошкодження, знищення або спотворення 

інформації, що може бути як ненавмисним у випадках помилок і збоїв, так і 

зловмисним;  

 загроза конфіденційності – це будь-яке порушення конфіденційності, в 

тому числі крадіжка, перехоплення інформації, зміна маршрутів слідування і т.д.;  

 загроза працездатності системи – це загроза, реалізація якої призводить 

до порушення або припинення роботи системи, включаючи навмисні атаки, помилки 

користувачів, а також збої в обладнанні і програмному забезпеченні;  

 неможливість доказу авторства – це загроза, що виражається у тому, що 

якщо в документообігу не використовується електронний цифровий підпис, то 

неможливо доказати, що саме даний користувач створив даний документ (при цьому 

неможливо зробити документообіг юридично значимим);  

 загроза доступності – це загроза, що порушує можливість за допустимий 

час отримати потрібну інформацію користувачам, що мають право доступу до неї.  

 

2.1.2 Захист системи електронного документообігу 

 

Захист від загроз в тій чи іншій мірі повинна реалізовувати будь-яка 

система електронного документообігу. Відповідно, в комплекс захисту 

електронної документації повинні входити наступні заходи : 

 обмеження прав фізичного доступу до об’єктів системи документообігу;  
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 розмежування прав доступу до файлів і папок;  

 підтвердження авторства електронного документу;  

 контроль цілісності електронного документу;  

 конфіденційність електронного документу;  

 забезпечення юридичної сили електронного документу;  

 забезпечення надійності функціонування технічних засобів;  

 забезпечення резервування каналів зв’язку;  

 резервне дублювання інформації;  

 захист від вірусів;  

 захист від "злому" мереж 

У основі реалізації захисту даних методом управління доступом лежать 

поняття ідентифікації і аутентифікації:  

 ідентифікація користувача - це привласнення йому унікальних 

параметрів;  

 аутентифікація - встановлення достовірності суб'єкта.  

Система ідентифікації і аутентифікації користувачів є невід'ємним і 

важливим елементом системи захищеного електронного документообігу. 

Можна констатувати, що загальними задачами для організації ЗЕД на основі 

систем ідентифікації і аутентифікації є:  

 жорстка ідентифікація і аутентифікація користувачів для організації 

доступу до інформаційно важливих ресурсів, що захищаються; 

 обмеження доступу до конфіденційної інформації і персональних даних;  

 блокування несанкціонованого доступу;  

 забезпечення доступності публічної інформації.  

Тут необхідно загострити увагу на методах ідентифікації і аутентифікації 

користувачів комп'ютерних систем. Найпоширеніший з них, звичайно, 

парольний. Головна перевага парольної ідентифікації - це простота реалізації й 

використання. Основні проблеми, які сильно знижують надійність даного 

способу - це людський чинник. Справа в тому, що більшість людей 

використовують ненадійні ключові слова, які легко підбираються. Тому деякі 

фахівці в області інформаційної безпеки радять використати довгі паролі, що 

складаються з випадкового сполучення букв, цифр і різних символів. 

Апаратний (електронний) принцип ідентифікації ґрунтується на визначенні 

особи користувача по якомусь предметі, ключу, що перебуває в його 
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ексклюзивному користуванні. На даний момент найбільше поширення 

одержали два типи пристроїв: різноманітні карти (проксіміті-карти, смарт-

карти, магнітні карти і т.д.) та так званні токени (token), які підключаються 

безпосередньо до одного з портів комп'ютера. Головним достоїнством 

застосування апаратної ідентифікації є досить висока надійність. Але 

серйозною небезпекою у випадку використання апаратної ідентифікації є 

можливість крадіжки зловмисниками токенів або карт у зареєстрованих 

користувачів. Також вони можуть бути втрачені, передані іншій особі, 

дубльовані. Максимально надійний спосіб ідентифікації і аутентифікації - 

біометричний, при якому користувач ідентифікується за своїми біометричними 

даними (це може бути відбиток пальця, сканування сітківки ока, голос і т.д.). 

Проте в цьому випадку вартість рішення вища, а сучасні біометричні технології 

ще не настільки досконалі, щоб уникнути помилкових спрацьовувань або 

відмов. 

Ще один важливий параметр ідентифікації і аутентифікації - кількість 

факторів, що враховуються. Тобто, цей процес може бути однофакторним або 

багатофакторним, коли для визначення особи користувача застосовується 

відразу кілька параметрів. Також можливе комбінування різних методів: 

парольного, апаратного і біометричного. Втім, сьогодні найчастіше 

використається тільки одна пара: парольний захист і токен. Впровадження 

комбінованих систем збільшує кількість ідентифікаційних ознак і тим самим 

суттєво підвищує рівень безпеки і захисту систем електронного 

документообігу. 

Крім того, не варто забувати про організаційні заходи захисту. Якими б 

ефективними не були технічні засоби захисту інформації, ніщо не завадить 

третій особі прочитати документ, наприклад, стоячи за плечима людини, яка 

має доступ до нього. Або авторизуватися в обліковий запис користувача, коли 

логін та пароль написані на папері, поряд з робочим місцем. 

Протоколювання дій користувачів – важливий пункт захисту електронного 

документообігу. Його правильна реалізація в системі дозволить відстежувати 

всі неправомірні дії і знайти зловмисника, а при оперативному втручанні навіть 

зупинити спробу неправомірних або шкідливих дій. Така можливість 

моніторингу та логування обов'язково повинна бути присутньою в самій СЕД.  

Крім того, додатково можна скористатися рішеннями сторонніх 

розробників і партнерів, чиї продукти інтегровані з СЕД. Також не варто 
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забувати про можливості операційних систем з протоколювання дій 

користувачів і рішеннях сторонніх розробників в цій області. 

Використовуючи такий комплексний підхід, можна побудувати систему, 

захищену на всіх рівнях. Звісно, такий підхід до захисту може зрівнятися з 

вартістю самої СЕД, тому завжди потрібно шукати розумний баланс між 

безпекою і вартістю. 

 

2.2  Необхідність використання та призначення ЕЦП 

 

Застосування ЕЦП як засіб для ідентифікації та підтвердження юридичної 

значимості документів стає в нашому житті стандартом. Електронний 

цифровий підпис - це реквізит електронного документа, призначений для 

захисту даного електронного документа від підробки. Він дозволяє 

ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити 

відсутність спотворення інформації в електронному документі. 

Цифровий підпис призначений для аутентифікації особи, яка підписала 

електронний документ. Крім цього, використання цифрового підпису дозволяє 

здійснити: 

 контроль цілісності переданого документа: при будь-якому випадковому 

або навмисному зміні документа підпис стане недійсним, тому що обчислена вона на 

підставі вихідного стану документа і відповідає лише йому; 

 захист від змін (підроблення) документа: гарантія виявлення підробки 

при контролі цілісності робить підроблення недоцільним в більшості випадків; 

 неможливість відмови від авторства. Так як створити коректну підпис 

можна, лише знаючи закритий ключ, а він повинен бути відомий тільки власнику, то 

власник не може відмовитися від свого підпису під документом; 

 доказове підтвердження авторства документа: Так як створити коректну 

підпис можна, лише знаючи закритий ключ, а він повинен бути відомий тільки 

власнику, то власник пари ключів може довести своє авторство підпису під 

документом. Залежно від деталей визначення документа можуть бути підписані такі 

поля, як «автор», «внесені зміни», «мітка часу» і т.д. 

 ЕЦП використовується для автентифікації текстів (процедура перевірки 

відповідності деякої особи та її облікового запису в комп’ютерній системі), що 

передають телекомунікаційними каналами. За таким обміном істотно 

знижуються витрати на опрацювання та зберігання документів, прискорюється 
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їхній пошук. Але виникає проблема автентифікації автора електронного 

документу та самого документу, зокрема, встановлення особистості автора та 

відсутності змін в отриманому документі. Метою автентифікації електронних 

документів є їхній захист від таких видів злочинних дій, як:  

 активне перехоплення – порушник, що підключився до мережі, 

перехоплює документи (файли) та змінює їх;  

 маскарад – один абонент надсилає документи другому від імені 

третього;  

 ренегатство – абонент заявляє, що не відправляв повідомлення іншому 

абоненту, але насправді відправляв;   

 підміна – один абонент змінює або форматує новий документ і при 

цьому заявляє, що одержав його в такому вигляді;  

 повтор – один абонент повторює документ, що був надісланий іншим 

абонентом третьому абонентові раніше.  

Такі зловмисні дії можуть нанести істотну шкоду банківським та 

комерційним структурам, державним підприємствам та організаціям, окремим 

громадянам, які у своїй діяльності використовують комп’ютерні інформаційні 

технології.  

Загалом підробка і умисний злом ЕЦП практично неможливий з 

використанням таких засобів безпеки, як експертиза та сертифікація. При 

безпомилковій реалізації сучасних алгоритмів ЕЦП отримання закритого ключа 

алгоритму є практично неможливим завдяки обчислювальній складності 

завдання, на якому заснований ЕЦП.  

Існує кілька методів побудови схем ЕЦП, а саме:  

1. Шифрування електронного документа (ЕД) на основі симетричних 

алгоритмів. Така схема передбачає наявність у системі третьої особи 

(арбітра), що користується довірою учасників обміну підписаними у 

подібний спосіб електронними документами. Взаємодія користувачів 

даної системи здійснюється за таким алгоритмом: 

 учасник А зашифровує повідомлення на власному секретному 

ключі kА, зміст якого узгоджено з арбітром, потім зашифроване 

повідомлення передається арбітрові із зазначенням адресата даного 

повідомлення (інформація, що ідентифікує адресата, передається також у 

зашифрованому вигляді);  

 арбітр розшифровує отримане повідомлення на ключі kА, 
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проводить необхідні перевірки і потім зашифровує на секретному ключі 

учасника В (kВ). Далі зашифроване повідомлення надсилається учасникові 

В разом з інформацією про те, що воно надійшло від учасника А; 

 учасник В розшифровує це повідомлення й переконується в тому, 

що відправником є учасник А. За авторизацію документа у наведеній схемі 

вважатиметься сам факт зашифровування ЕД секретним ключем і 

передавання зашифрованого ЕД арбітра. Основною перевагою цієї схеми є 

наявність третьої сторони, що виключає будь-які суперечні питання між 

учасниками інформаційного обміну, тобто в даному разі не потрібно 

додаткової системи арбітражу ЕЦП. Недоліком схеми є наявність третьої 

сторони і використовування симетричних алгоритмів шифрування.  

2. Шифрування ЕД з використовуванням асиметричних алгоритмів 

шифрування. Фактом підписання документа в такій схемі є 

зашифровування документа на секретному ключі його відправника. Ця 

схема теж використовується дуже рідко внаслідок того, що довжина ЕД 

може виявитися критичною. Застосовування асиметричних алгоритмів 

для зашифровування повідомлень великої довжини є неефективне з 

точки зору швидкісних характеристик. У цьому разі не потрібно 

наявності третьої сторони, хоча вона може виступати в ролі 

сертифікаційного органу відкритих ключів користувачів. 

3. Розвитком попередньої ідеї стала найбільш розповсюджена схема ЕЦП, 

а саме: зашифровування остаточного результату опрацювання ЕД геш- 

функцією за допомогою асиметричного алгоритму. Структурну схему 

такого варіанта побудови ЕЦП подано на Рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 Структурна схема побудови ЕЦП 

Генерування підпису відбувається в такий спосіб: 

1. Учасник А обчислює геш-код від ЕД. Отриманий геш-код проходить 

процедуру перетворення з використанням власного секретного ключа, 

після чого отримане значення (що і є ЕЦП) разом з ЕД надсилається 

учаснику В. 

2. Учасник В повинен отримати ЕД з ЕЦП та сертифікований відкритий ключ 

користувача А, а потім провести розшифровування на ньому ЕЦП, сам ЕД 

підлягає операції хешування, після чого результати порівнюються і, якщо 

вони співпадають, ЕЦП визнається за справжній, в іншому разі – за 

помилковий. 

Стійкість даного типу ЕЦП базується на стійкості асиметричних 

алгоритмів шифрування і застосовуваних хеш-функцій. 

 

2.3  Алгоритми використання електронно-цифрового підпису 

 

У більшості сучасних інформаційно-комунікаційних системах при наданні 

різного виду послуг використовується електронний цифровий підпис для 

ідентифікації особи, яка підписала електронний документ. Метою застосування 

систем ЕЦП є автентифікація інформації – захист учасників інформаційного 

обміну від нав'язування хибної інформації, встановлення факту модифікації 

інформації, яка передається або зберігається, й отримання гарантії її 

справжності, а також вирішення питання про авторство повідомлень. В ІКС 
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використовуються наступні алгоритми ЕЦП – симетричного шифрування та 

асиметричного шифрування. 

 

2.3.1 Використання ЕЦП на основі алгоритмів симетричного 

шифрування  

 

Дана схема передбачає наявність у системі третьої особи - арбітра, який 

користується довірою обох сторін. Авторизацією документа є сам факт 

шифрування його секретним ключем і передача його арбітру. 

Симетричні схеми ЕЦП менш поширені ніж асиметричні, так як після 

появи концепції цифрового підпису не вдалося реалізувати ефективні 

алгоритми підпису, засновані на відомих у той час симетричних шифрах. 

Першими, хто звернув увагу на можливість симетричної схеми цифрового 

підпису, були основоположники самого поняття ЕЦП Діффі та Хеллман, які 

опублікували опис алгоритму підпису одного біта за допомогою блокового 

шифру. Асиметричні схеми цифрового підпису спираються на обчислювально 

складні завдання, складність яких ще не доведена, тому неможливо визначити, 

чи будуть ці схеми зламані найближчим часом, як це сталося зі схемою, 

заснованої на задачі про укладання ранця. Також для збільшення 

криптостійкості потрібно збільшувати довжину ключів, що призводить до 

необхідності переписувати програми, що реалізують асиметричні схеми, і в 

деяких випадках перепроектувати апаратуру. Симетричні схеми засновані на 

добре вивчених блокових шифрах. 

У зв'язку з цим симетричні схеми мають наступні переваги: 

1. Стійкість симетричних схем ЕЦП випливає з стійкості 

використовуваних блокових шифрів, надійність яких також добре 

вивчена. 

2. Якщо стійкість шифру виявиться недостатньою, його легко можна буде 

замінити на більш стійкий з мінімальними змінами в реалізації. 

3. Однак у симетричних ЕЦП є і ряд недоліків: 

4. Потрібно підписувати окремо кожен біт інформації, що передається, що 

призводить до значного збільшення підпису. Підпис може 

перевершувати повідомлення за розміром на два порядки. 
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5. Згенеровані для підпису ключі можуть бути використані тільки один 

раз, тому що після підписання розкривається половина секретного 

ключа. 

Через розглянуті недоліки, симетрична схема ЕЦП Діффі-Хелмана не 

застосовується, а використовується її модифікація, розроблена Березіним і 

Дорошкевичем, в якій підписується одразу група з декількох біт. Це призводить 

до зменшення розмірів підпису, але до збільшення обсягу обчислень. Для 

подолання проблеми «одноразовості» ключів використовується генерація 

окремих ключів з головного ключа. 

 

2.3.2 Використання ЕЦП на основі алгоритмів асиметричного 

шифрування  

 

На даний момент такі схеми ЕЦП найбільш поширені і знаходять широке 

застосування. Асиметричні схеми ЕЦП відносяться до криптосистем з 

відкритим ключем. На відміну від асиметричних алгоритмів шифрування, в 

яких шифрування проводиться за допомогою відкритого ключа, а 

розшифрування – за допомогою закритого, у схемах цифрового підпису 

підписування проводиться із застосуванням закритого ключа, а перевірка - із 

застосуванням відкритого. 

 

 

Загальновизнана схема цифрового підпису охоплює три процеси: 

1. Генерація ключової пари. За допомогою алгоритму генерації ключа 

рівно ймовірним чином з набору можливих закритих ключів 

вибирається закритий ключ, обчислюється відповідний йому відкритий 

ключ. 

2. Формування підпису. Для заданого електронного документа за 

допомогою закритого ключа обчислюється підпис. 

3. Перевірка (верифікація) підпису. Для даного документа та підпису, за 

допомогою відкритого ключа, визначається дійсність підпису. 

Для того, щоб використання цифрового підпису мало сенс, необхідно 

виконання двох умов: 

Верифікація підпису повинна проводитися відкритим ключем, відповідним 

саме тому закритому ключу, який використовувався під час підписання. 
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Без володіння закритим ключем, має бути обчислювально складно 

створити легітимний цифровий підпис. 

Існують також інші різновиди цифрових підписів (груповий підпис, 

незаперечний підпис, довірений підпис), які є модифікаціями описаних вище 

схем. Їх поява обумовлена різноманітністю завдань, що вирішуються за 

допомогою ЕЦП.  

Оскільки підписуванні документи - змінного (і як правило досить 

великого) обсягу, в схемах ЕЦП найчастіше підпис ставиться не на сам 

документ, а на його хеш. Для обчислення хеша використовуються 

криптографічні хеш-функції, що гарантує виявлення змін документа при 

перевірці підпису. Хеш-функції не є частиною алгоритму ЕЦП, тому в схемі 

може бути використана будь-яка надійна хеш-функція. 

Криптографічна хеш-функція повинна забезпечувати: 

 стійкість до колізій (два різні набори даних повинні мати різні 

результати перетворення); 

 необоротність (неможливість обчислити вхідні дані за результатом 

перетворення). 

 використання хеш-функції дає наступні переваги: 

 обчислювальна складність – зазвичай хеш цифрового документа 

робиться у багато разів меншого обсягу, ніж обсяг вихідного документа, і алгоритми 

обчислення хешу є більш швидкими, ніж алгоритми ЕЦП. Тому формувати хеш 

документа і підписувати його виходить набагато швидше, ніж підписувати сам 

документ. 

 сумісність - більшість алгоритмів оперує з рядками біт даних, але деякі 

використовують інші уявлення. Хеш-функцію можна використовувати для 

перетворення довільного вхідного тексту у відповідний формат. 

 цілісність - без використання хеш-функції великий електронний 

документ у деяких схемах потрібно розділяти на досить малі блоки для застосування 

ЕЦП. При верифікації неможливо визначити, чи всі блоки отримані і в правильному 

чи вони порядку. 

Варто зауважити, що використання хеш-функції не обов'язково під час 

цифрового підпису, а сама функція не є частиною алгоритму ЕЦП, тому хеш-

функція може використовуватися будь-яка або не використовуватися взагалі. 

У більшості ранніх систем ЕЦП використовувалися функції з секретом, які 

за своїм призначенням близькі до односторонніх функцій. Такі системи 
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уразливі до атак з використанням відкритого ключа, так як, вибравши 

довільний цифровий підпис і застосувавши до неї алгоритм верифікації, можна 

отримати вихідний текст. Щоб уникнути цього, разом з цифровим підписом 

використовується хеш-функція, тобто, обчислення підпису здійснюється не 

щодо самого документа, а щодо його хешу. У цьому випадку в результаті 

верифікації можна отримати тільки хеш вихідного тексту, отже, якщо 

використовується хеш-функція криптографічно стійка, то отримати вихідний 

текст буде обчислювально складно, а значить атака такого типу стає 

неможливою. 

 

2.4  Управління ключами та моделі атак на ЕЦП 

 

Стійкість більшості схем ЕЦП залежить від стійкості асиметричних 

алгоритмів шифрування та використання хеш-функцій. 

Атаки на ЕЦП можна класифікувати за наступними характеристиками: 

 атака з відомим відкритим ключем. 

 атака з відомими підписаними повідомленнями - зловмисник, крім 

відкритого ключа, має і набір підписаних повідомлень. 

 проста атака з вибором підписаних повідомлень – зловмисник має 

можливість вибирати повідомлення, при цьому, відкритий ключ він отримує після 

вибору повідомлення. 

 спрямована атака з вибором повідомлення 

 адаптивна атака з вибором повідомлення. 

Кожна атака переслідує певну мету, які можна розділити на декілька 

класів: 

 повне розкриття - противник знаходить секретний ключ користувача 

 універсальна підробка - противник знаходить алгоритм, функціонально 

аналогічний алгоритму генерації ЕЦП 

 селективна підробка - підробка підпису під обраним повідомленням. 

 екзистенціальна підробка - підробка підпису хоча б для одного 

випадково обраного повідомлення. 

При безпомилковій реалізації сучасних алгоритмів ЕЦП, отримання 

закритого ключа алгоритму є практично неможливим завданням через 

обчислювальної складності завдань, на яких ЕЦП побудована. 
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Захищеність ЕЦП від відтворення чи підробки базується на застосуванні у 

відповідних технологіях методів криптографії.  

Так, у разі застосування алгоритму, визначеного ДСТУ 4145-2002, для 

формування та перевірки електронного цифрового підпису з довжиною ключа у 

264 біти тривалість часу, необхідного для його можливого «зламування» 

експерти оцінюють майже в тисячу років.  

Тобто такий тривалий час і лежить в основі гарантії стійкості ЕЦП. Крім 

того, додатковою перешкодою для зловмисників, які хочуть зламати особистий 

ключ, є те, що термін його використання обмежується (як правило, не більше 

одного року) і підписувач періодично змінює закритий ключ, а разом з ним і 

відкритий ключ. 

Крім вище перерахованих атак, зловмисник може спробувати підібрати 

документ до даного підпису, щоб підпис до нього підходила. Проте в 

переважній більшості випадків такий документ може бути тільки один. 

Причина в наступному: 

 документ являє собою осмислений текст. 

 текст документа оформлений за встановленою формою. 

Документи рідко оформляють у відкритому вигляді (plain text), найчастіше 

в форматі .docx або .html. 

 

 

 

 

2.4.1 Підробка документа (колізія першого роду) 

 

Якщо у фальшивого набору байт і станеться колізія з хешем вихідного 

документа, то повинні виконатися три наступних умови: 

 випадковий набір байт повинен підійти під складно структурований 

формат файлу; 

 те, що текстовий редактор прочитає у випадковому наборі байт, має 

утворювати текст, оформлений за встановленою формою; 

 текст повинен бути осмисленим, грамотним і відповідним темі 

документа. 

Втім, у багатьох структурованих наборах даних можна вставити довільні 

дані в деякі службові поля, не змінивши вид документа для користувача. Саме 
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цим користуються зловмисники, підробляючи документи. Деякі формати 

підписи навіть захищають цілісність тексту, але не службових полів. 

Можливість такого події також мізерно мала. Можна вважати, що на 

практиці такого трапитися не може навіть з ненадійними хеш-функціями, так як 

документи зазвичай великого обсягу – кілобайти. 

 

2.4.2 Отримання двох документів з однаковою підписом (колізія 

другого роду) 

 

Куди більш імовірна атака другого роду. В цьому випадку зловмисник 

фабрикує два документа з однаковою підписом, і в потрібний момент підміняє 

один іншим. При використанні надійної хеш-функції така атака повинна бути 

також обчислювально складною. Однак ці загрози можуть реалізуватися через 

слабкостей конкретних алгоритмів хешування, підписи, або помилок в їх 

реалізаціях. Зокрема, таким чином можна провести атаку на SSL-сертифікати і 

алгоритм хешування MD5. 

Ще можна розглянути соціальні атаки, які спрямовані не на 

компрометацію алгоритмів цифрового підпису, а на маніпуляції з відкритими і 

закритими ключами. 

 зловмисник, який вкрав закритий ключ, може підписати будь-який 

документ від імені власника ключа. 

 зловмисник може обманом змусити власника підписати будь-який 

документ, наприклад, використовуючи протокол сліпого підпису. 

 зловмисник може підмінити відкритий ключ власника на свій власний, 

видаючи себе за нього. 

 

2.5  Захищеність ЕЦП 

 

Стійкість схеми електронного підпису залежить від стійкості 

використовуваних криптоалгоритмів та хеш-функцій і визначається стосовно 

пари загроза – атака. 

Наведемо класифікацію атак на схеми електронного підпису: 

– атака на основі відомого відкритого ключа (key-only attack) – найслабша 

з атак, практично завжди доступна для зловмисника; 
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– атака на основі відомих підписаних повідомлень (known-message attack) – 

у розпорядженні зловмисника є певне (поліноміальне від k) число пар (M, S), 

де M – певне повідомлення, a S – припустимий підпис для нього, при цьому 

зловмисник не може впливати на вибір M; 

– проста атака з вибором підписаних повідомлень (generic chosenmessage 

attack) – зловмисник має можливість обрати певну кількість підписаних 

повідомлень, при цьому відкритий ключ він отримує після такого вибору; 

– спрямована атака з вибором повідомлень (directed chosen-message attack) 

– обираючи підписані повідомлення, зловмисник знає відкритий ключ; 

– адаптивна атака з вибором повідомлень (adaptive chosen-message attack) – 

зловмисник знає відкритий ключ; вибір кожного наступного підписаного 

повідомлення він може робити на основі знання припустимого підпису 

попереднього обраного повідомлення. 

Кожна атака спрямована на досягнення певної мети. Можна відокремити 

такий різновид загроз для схем електронного підпису як підробка.  

Підробка цифрового підпису – це можливість створення пари, яка 

складається з повідомлення  і підпису (або MAC) , який підходить до , хоча 

законний підписувач не підписував . Існують три типи підробки (у порядку 

зростання потужності): 

– екзистенційна підробка (existential forgery) – створення зловмисником 

підпису для якого-небудь, можливо безглуздого, повідомлення т', яке 

відрізняється від перехопленого; 

– селективна підробка (selective forgery) – створення підпису для обраного 

повідомлення; 

– універсальна підробка (universal forgery) – знаходження ефективного 

алгоритму формування підпису, функціонально еквівалентного до S; 

– повне розкриття (total break) – обчислення секретного ключа, можливо, 

відмінного від ksecret, який відповідає відкритому ключу kpublic, що надає 

можливість формувати підписи для будь-яких повідомлень. 

Найбільш надійними є схеми, стійкі проти найслабкішої із загроз на базі 

найпотужнішої з атак, тобто проти екзистенційної підробки на базі атаки з 

вибором підписаних повідомлень. Справедливе є твердження: схеми 

електронного підпису, стійкі проти екзистенційної підробки на базі атаки з 

вибором підписаних повідомлень, існують тоді й тільки тоді, коли існують 

однонапрямлені функції. 
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Захищеність ЕЦП від відтворення чи підробки базується на застосуванні у 

відповідних технологіях методів криптографії.  

Так, у разі застосування алгоритму, визначеного ДСТУ 4145-2002, для 

формування та перевірки електронного цифрового підпису з довжиною ключа у 

264 біти тривалість часу, необхідного для його можливого «зламування» 

експерти оцінюють майже в тисячу років.  

Тобто такий тривалий час і лежить в основі гарантії стійкості ЕЦП. Крім 

того, додатковою перешкодою для зловмисників, які хочуть зламати особистий 

ключ, є те, що термін його використання обмежується (як правило, не більше 

одного року) і підписувач періодично змінює відкритий ключ. 

 

2.6  Застосування діючих в Україні стандартів в галузі КЗІ до захисту 

ЕДО 

 

Враховуючи, що відповідно до Закону України "Про електронний 

цифровий підпис" Кабінетом Міністрів України вживаються заходи щодо 

впровадження електронного цифрового підпису в органах державної влади, 

вбачається необхідне врегулювати питання застосування стандартів, а також 

особливостей використання засобів криптографічного захисту інформації, які 

реалізують електронний цифровий підпис. 

З 1 липня 2003 року набув чинності перший національний 

криптографічний стандарт України ДСТУ 4145-2002 [10] "Інформаційні 

технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що 

ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння", затверджений 

наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 28.12.2002 за № 31.  

Також до Переліку прийнятих і затверджених національних стандартів 

України внесено ДСТУ 7564:2014 [9] «Інформаційні технології. 

Криптографічний захист інформації. Функція хешування», який був 

розроблений на замовлення Держспецзв’язку на виконання наказу 

Мінекономрозвитку від 02 грудня 2014 року № 1431 «Про прийняття 

національних стандартів України, гармонізованих з європейськими 

стандартами, міжнародних стандартів як національних стандартів України…» 

та вводиться в дію 01 квітня 2015 року. Стандарт ДСТУ 7624:2014 [8], що 

визначає шифр «Калина» і режими його роботи для забезпечення 
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конфіденційності і цілісності інформації. Цей стандарт діє і на область 

електронного документообігу для забезпечення рівня захищеності документів, 

шляхом використання електронного цифрового підпису. 

Новий національний стандарт підтримує розмір блоку і довжину ключа 

шифрування 128, 256 і 512 біт (довжина ключа дорівнює розміру блоку або в 

два рази перевищує його), забезпечуючи нормальний, високий і надвисокий 

рівень стійкості. Зараз це єдиний в світі стандарт блочного шифрування, що 

підтримує 512-бітові симетричні ключі. Різні варіанти забезпечують гнучкість 

вибору параметрів для розробників систем криптографічного захисту, що 

дозволяє отримати як найвищий рівень швидкодії, так і найбільший запас 

стійкості перетворення. Високорівнева реалізація використовує добре 

досліджену Square-подібну SPN-структуру, яка застосовується в алгоритмах 

AES/Rijndael, Whirlpool, «Стрибог», «Кузнечик» і багатьох інших. Циклове 

перетворення побудовано на базі таблиць підстановки (S-блоків) і множення на 

МДР-матрицю над кінцевим полем, забезпечуючи необхідні криптографічні 

властивості. Застосування саме такої конструкції дозволяє забезпечити 

теоретичну стійкість до диференціального, лінійного та іншим видам 

криптоаналізу, одночасно забезпечуючи ефективну реалізацію на широкому 

спектрі програмних і програмно-апаратних платформ. При виборі розміру 

МДР-матриці був прийнятий до уваги розмір кеша L1 сучасних і 

перспективних процесорів, що дозволило оптимізувати швидкодію програмної 

реалізації шифру. 

Стандарт ДСТУ 7624:2014 розроблено для поступової заміни 

міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (на базі ГОСТ 28147-89, 

який визначає симетричний блочний алгоритм криптографічного 

перетворення), а ДСТУ 7564:2014 – для поступової заміни міждержавного 

стандарту ДСТУ ГОСТ 34.311:2009 (визначає функцію хешування та має 

посилання на ГОСТ 28147-89), які не відповідають сучасним вимогам до 

швидкодії і потенційним викликам щодо криптографічної стійкості. 

Криптографічні перетворення, що застосовуються в алгоритмі, 

відповідають сучасним вимогам щодо рівня криптографічної стійкості та 

швидкодії. Алгоритм розроблено з урахуванням існуючих і потенційних загроз, 

подальшого інтенсивного розвитку інформаційних технологій та необхідності 

активного використання протягом декількох наступних десятиліть. 
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Стандарт ДСТУ 7564:2014 “Інформаційні технології. Криптографічний 

захист інформації. Функція гешування” разом з чинним національним 

стандартом ДСТУ 4145-2002 “Інформаційні технології. Криптографічний 

захист інформації. Електронний цифровий підпис, що ґрунтується на 

еліптичних кривих. Формування та перевіряння” забезпечать надання в державі 

безпечних електронних довірчих послуг з використанням засобів 

криптографічного захисту інформації, у тому числі надійних засобів 

електронного цифрового підпису, з підтвердженою відповідністю, що 

відповідає сучасним і перспективним вимогам Європейського Союзу. 

Криптографічні алгоритми, що визначаються ДСТУ 7624:2014 та ДСТУ 

7564:2014, є гнучкими, підтримують розмір блока та довжину ключа від 128 до 

512 бітів, що є унікальним у світі. ДСТУ 7624:2014 визначає десять різних 

режимів роботи (застосування), які широко поширені відповідно до 

міжнародного стандарту ISO/IEC 10116:2006. Це спрямовано на забезпечення 

широкої застосовності ДСТУ 7624:2014, у тому числі для захисту інформації, 

що передається комп’ютерними мережами (Інтернет), прозорого шифрування 

жорстких дисків та знімних носіїв, електронних документів, ключових даних 

тощо. Наявність такої кількості режимів роботи надає можливість ефективної 

реалізації систем, засобів і протоколів криптографічного захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах різноманітного призначення. 

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 є результатом багаторічної плідної співпраці 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та 

провідних українських науковців і враховує досвід та результати проведення 

міжнародних і відкритого національного конкурсів криптографічних 

алгоритмів. Порівняно з відомим міжнародним стандартом AES (ISO/IEC 

18033-3:2010), алгоритм ДСТУ 7624:2014 забезпечує вищий рівень 

криптографічної стійкості (із можливістю застосування блока та ключа 

шифрування включно до 512 бітів) і аналогічну або вищу швидкодію на 

сучасних і перспективних програмних і програмно-апаратних платформах. 

 

2.7  Державний стандарт України ДСТУ 4145-2002 

 

Основними процедурами алгоритма цифрового підпису, що встановлений 

ДСТУ 4145-2002 [10] є обчислення передпідпису, обчислення підпису, та 

перевірка цифрового підпису. 
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2.7.1 Параметри і ключі електронного цифрового підпису 

 

Стандарт ДСТУ 4145-2002 [10] встановлює механізм цифрового підпису, 

оснований на властивостях групи E точок еліптичних кривих над полями 

характеристики 2, а саме, над полями 𝐹 = 𝐺𝐹(2𝑚), де m- велике просте число. 

До системних параметрів цифрового підпису належать:  

 параметри поля 𝐺𝐹(2𝑚), де m - степінь розширення – просте число, а 

також незвідний поліном ( )f t  степіня m , що визначає операції в 𝐺𝐹(2𝑚); 

 коефіцієнти еліптичної кривої виду 𝑦2 + 𝑥𝑦 = 𝑥3 + 𝐴𝑥2 + 𝐵, де 𝐴, 𝐵 ∈

𝐺𝐹(2𝑚), B≠0, ∈ {0,1} ; 

 базова точка еліптичної кривої P, що породжує підгрупу En групи ; 

 порядок базової точки (просте число); 

 довжина L(n) представлення числа у двійковому виді; 

 ідентифікатор iH хеш-функції, яка застосовується в мережі ; 

 довжина цифрового підпису LD (довжина блоку даних, що містить 

цифровий підпис). 

Поліном 𝑓(𝑡) = 𝑡𝑚 + 𝑓𝑚−1𝑡𝑚−1 + ⋯ + 𝑓0, 𝑓𝑖 ∈ 𝐺𝐹(2), 𝑖 = 0, … , 𝑚 − 1, 

необхідний для виконання модульних операцій виду 𝑎(𝑡)(𝑚𝑜𝑑 𝑓(𝑡)) для 

реалізації операції множення у полі. 

Всі поліноми, що рекомендовані у стандарті, мають три або п’ять 

ненульових коефіцієнти і вибрані з урахуванням оптимізації обчислень. 

Однією з особливостей ДСТУ 4145-2002 є можливість застосовувати 

довільні хеш-функції H(T) повідомлення T з довжиною хеш-коду 𝐿𝐻 ≥ 160. 

Вони розрізняються значенням ідентифікатора. Хеш-функції функції, 

однак, мають узгоджуватися з уповноваженим органом. 

Значення хеш-кодів розширяється зліва нулями, або частина значущих 

розрядів зліва відкидається так, щоб довжина хеш-коду дорівнювала 256. 

За умовчанням, без узгодження, а також без ідентифікатора, дозволяється 

використовувати хеш-функцію, встановлену ГОСТ 34.311-95. 

Таким чином, ДСТУ 4145-2002 залежить від ГОСТ 28147-89 за рахунок 

хеш-функції, хоча й не так жорстко, як ГОСТ 34.310-95. 

Інша особливість полягає у запису цифрового підпису: D=s,r, а не D=r,s, 

який представляється як двійковий рядок D довжини 𝐿𝐷 ≥ 2𝐿(𝑛). 
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До того ж, необхідно, щоб 𝐿𝐷 = 0(𝑚𝑜𝑑16). Таким чином, довжина LD 

може бути надмірною. Це було зроблено на прохання деяких користувачів, що 

використовували інший цифровий підпис до введення стандарту в дію. 

Для запису ЦП поле розбивається на дві половини у молодших розрядах 

лівої половини розміщується s, аналогічно, у правій половині розміщується r. 

Позиції зайвих бітів заповнюються нулями. 

Особистий (секретний) ключ d цифрового підпису обчислюють таким 

чином: 

 за визначеною процедурою, обчислюють випадкове ціле число; 

 якщо 𝑑 ≠ 0, то обирають як особистий ключ цифрового підпису, інакше, 

переходять до попереднього кроку. 

Відкритий ключ цифрового підпису обчислюють як точку еліптичної 

кривої виду 𝑄 = −𝑑𝑃, де 𝑃– базова точка еліптичної кривої. 

При формуванні цифрового підпису використовуються рандомізатори.  

Важливою особливістю ДСТУ 4145-2002 є те, що в ньому встановлено 

обов’язкову для використання схему криптографічного генератора 

псевдовипадкових чисел. 

Основними процедурами алгоритму цифрового підпису, що встановлений 

ДСТУ 4145-2002 є обчислення передпідпису, обчислення підпису, та перевірка 

цифрового підпису. 

Обчислення передпідпису полягає у виборі проекції Fe (першої 

координати) секретної, випадково вибраної точки з орбіти точки P . 

Вхідні дані до цієї процедури: загальні параметри цифрового підпису. 

Результат – рандомізатор e та цифровий передпідпис eF , що відповідає 

рандомізатору – секретному випадковому лишку за модулем м, де 0<e<n, 

𝐹𝑒 ∈ 𝐺𝐹(2𝑚). 

 

2.7.2 Алгоритм електронного цифрового підпису, встановлений ДСТУ 

4145-2002 

 

Алгоритм обчислення цифрового перепідпису: 

 вибір рандомізатора на основі криптографічного генератора ПВЧ; 

 обчислення точки еліптичної кривої 𝑅 = 𝑒𝑃 = (𝑥𝑅 , 𝑦𝑅); 

 перевірка значення координати 𝑥𝑅 ( якщо 𝑥𝑅 = 0 , то повторити процедуру з 
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вибору рандомізатора) ; 

 інакше приймають 𝐹𝑒 = 𝑥𝑅 . 

Інше позначення: 𝐹𝑒 = 𝜋(𝑅) – «проекція ». 

Після використання цифрового передпідпису його негайно знищують 

разом з відповідним рандомізатором.  

Цифровий підпис обчислюється на основі повідомлення та передпідпису 

(допускається підготовка масива передпідписів заздалегідь). 

Вхідні дані алгоритму ЦП: 

 загальні параметри цифрового підпису; 

 особистий ключ цифрового підпису ; 

 повідомлення довжини 𝐿𝑇 > 0; 

 функція хешування H(T), з довжиною хеш-коду LH  та ідентифікатором; 

 довжина цифрового підпису LD, що вибирається для групи користувачів. 

Результат виконання алгоритму: цифровий підпис D повідомлення і 

підписане повідомлення у виді (iH, T, D). 

Для обчислення ЦП виконують наступні дії: 

перевіряють коректність загальних параметрів, ключів, та виконання умов 

і обмежень щодо значень проміжних величин, відповідно до процедур 

визначених стандартом; 

 за повідомленням T  обчислюють хеш-код  TH ; 

 хеш-код  TH  перетворюють на елемент основного поля h за встановленою 

стандартом процедурою і, якщо h=0, то приймають h=1; 

 вибирають рандомізатор e ; 

 обчислюють цифровий передпідпис eF ; 

 обчислюють елемент основного поля 𝑦 = ℎ𝐹𝑒  

 за встановленою стандартом процедурою, елемент основного поля y  

перетворюють на ціле числоr  (якщо r=0, то переходять до вибору нового 

рандомізатора); 

 обчислюють ціле число 𝑠 = (𝑒 + 𝑑𝑟)𝑚𝑜𝑑 𝑛 (якщо s=0, то переходять до 

вибору нового рандомізатора); 

 пару цілих чисел (r,s) перетворюють на цифровий підпис D довжини DL  як 

описано вище. 

Результат виконання алгоритму  підписане повідомлення  DTiH ,, . 
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Для перевірки цифрового підпису використовуються: 

 загальні параметри цифрового підпису; 

 відкритий ключ цифрового підпису Q; 

 підписане повідомлення  DTiH ,,  довжини 𝐿 = 𝐿(𝑖𝐻) + 𝐿𝑇 + 𝐿𝐷 ; 

 функція хешування H. 

В результаті виконання алгоритму приймається рішення «підпис дійсний» 

або «підпис недійсний».  

Для перевірки ЦП виконують наступні дії: 

 перевіряють коректність загальних параметрів, ключів, та виконання 

умов і обмежень щодо значень проміжних величин, відповідно до процедур 

визначених стандартом; 

 якщо ідентифікатор хеш-функції iH у групі користувачів не 

використовується, то видають «підпис недійсний» і перевірка закінчується; 

 виходячи з iH  (або за умовчанням) визначають HL ; 

 перевіряють наявність тексту повідомлення та його довжину

 iHLLLL DT  , у випадку відсутності тексту, або при 𝐿𝑇 ≤ 0 – «підпис 

недійсний» і перевірка закінчується; 

 за повідомленням T  обчислюють хеш-код  TH ; 

 за встановленою стандартом процедурою, хеш-код  TH  перетворюють 

на елемент основного поля h  (якщо 0h , то приймають 1h ); 

 з цифрового підпису D обирають пару цілих чисел  sr, ; 

 якщо умова 0<r<n , або умова 0<s<n не виконана, то видають «підпис 

недійсний» і перевірка закінчується; 

 обчислюють точку еліптичної кривої 𝑅 = 𝑠𝑃 + 𝑟𝑄 , 𝑅 = (𝑥𝑅 , 𝑦𝑅); 

 обчислюють елемент основного поля Rhxy   (добуток у 𝐺𝐹(2𝑚));  

 за встановленою стандартом процедурою, елемент основного поля y

перетворюють на ціле число �̃�; 

 якщо rr ~ , то видають повідомлення видають «підпис дійсний», 

інакше, видають повідомлення видають «підпис недійсний» . 

Коректність цифрового підпису випливає з конгруенції ndres mod)(   і 

співвідношення 𝑄 = −𝑑𝑃 . 

Дійсно, оскільки ndres mod)(  ,  і dPQ  , то 
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  ePrdPrdPePrdPPrderQsPR  . 

Таким чином, при істинному підписі, координата Rx  точки 𝑅 = (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) 

дорівнює eF . Тому eR hFhxy   і після перетворення елемента y  на ціле число 

r~ , має виконуватися рівність rr ~ , що й доводить коректність алгоритму 

перевірки ЦП. 

Криптографічна стійкість цифрового підпису основана на складності 

задачі дискретного логарифмування 𝑅 = 𝑒𝑃, 𝑄 = −𝑑𝑃 в циклічній підгрупі 

групи точок еліптичної кривої. 

В ДСТУ 4145-2002 (додаток А) встановлено процедуру генерації 

випадкових двійкових послідовностей.  

Генератор повинен використовуватися для отримання випадкових цілих 

чисел, випадкових елементів основного поля і випадкових точок еліптичних 

кривих. За один цикл роботи генератор видає один випадковий біт. 

Як криптографічне перетворення в генераторі застосовується алгоритм 

ДСТУ ГОСТ 28147 у режимі простої заміни. Ключі перетворення повинні 

відповідати вимогам цього стандарту. Ключі, що використовується в генераторі 

випадкових послідовностей, використовувати для інших цілей заборонено. 

Генератор функціонує наступним чином.  

Позначимо через 𝐸𝑘(∙)шифрування двійкового рядка довжиною 64 біти 

алгоритмом ДСТУ ГОСТ 28147-89 в режимі простої заміни на сеансовому 

ключі k. Нехай I, x, двійкові рядки довжиною 64 біти. 

Перед застосуванням необхідно задати секретний початковий стан 

генератора випадкових послідовностей. За стандартом, для цього 

використовують фізичне джерело випадковості, наприклад, шумові діоди, 

сигнали від мікрофонного входу і т.і. 

С початку циклу роботи генератора задають значення двійкового рядка . 

Для цього використовують поточне значення дати і часу з точністю 64 

двійкових розрядів. Далі обчислюють двійковий рядок 𝐼 = 𝐸𝑘(𝐷). 

При кожному зверненні до генератора випадкових послідовностей 

виконують такі обчислення: 𝑥 = 𝐸𝑘(𝐼⨁𝑠), 𝑠 = 𝐸𝐾(𝑥⨁𝐼). 

Випадковий біт є крайнім правим розрядом блоку . 

Очевидно, за винятком селекції біта, ця схема співпадає зі схемою 

криптографічного генератора стандарту ANSI X9.17, якщо 3DES замінити на ГОСТ 

28147-89. 
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ного генератора стандарту ANSI X9.17, якщо 3DES замінити на ГОСТ 28147-89. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Для захисту електронного документа в системі електронного 

документообігу, тобто захисту інформації яку він містить, необхідно 

використовувати комплексний підхід, який забезпечує захист на всіх рівнях 

СЕД. Особливо слід зауважити, що це захист апаратного рівня організації, 

програмно-апаратного рівня, впровадження криптографічних засобів захисту, а 

також ефективне забезпечення організаційних заходів. 

2. Для забезпечення надійного функціонування електронного 

документообігу слід звернути увагу на захист не тільки електронного 

документу, а і на основі загрози для системи електронного документообігу. 

Основними загрозами для СЕД є загроза цілісності (пошкодження, знищення, 

спотворення інформації), загроза конфіденційності (порушення 

конфіденційності, в тому числі і крадіжка, перехоплення інформації, зміна 

маршрутів слідування), загроза працездатності системи (загрози, реалізація 

яких призведе до порушення або припинення роботи системи, це можуть бути 

умисні атаки, помилки користувачів системи, а також можливі збої в 

обладнанні чи програмному забезпеченні).  

3. Для дотримання необхідного рівня безпеки СЕД слід забезпечити доступ 

кожного користувача лише до необхідного переліку документів, з якими він 

працює, тому в СЕД впроваджують систему розмежування прав користувача, а 

вхід відбувається з необхідним рівнем автентифікації. 

 

3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ 

ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ 

 

 

3.1  Класифікація систем електронного цифрового підпису 

 

Згідно з визначенням, наданим у Рекомендаціях МСЕ Х.800, цифровий 

підпис – це дані, додані до блоку даних, або криптографічне перетворення 

блоку даних, що дозволяють одержувачеві блоку даних упевниться в 



70 
 

походженні і цілісності блоку даних і забезпечити захист відправника й 

одержувача блоку даних від шахрайства з боку третіх сторін, а також 

відправника від шахрайства з боку одержувача. 

Відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» [22] 

електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за 

результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який 

додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 

З позицій класифікації можна розглядати декілька напрямів класифікації 

систем цифрового підпису: 

– за принципом шифрування: 

1. з використанням симетричних алгоритмів; 

2. з використанням безпосереднього асиметричного шифрування; 

3. з використання хешування і  асиметричного шифрування; 

– за алгоритмом перетворення: 

1. за алгоритмом Ель Гамаля; 

2. за алгоритмом RSA; 

3. за алгоритмом на еліптичних кривих; 

4. за алгоритмом на гіпереліптичних кривих; 

5. за іншими алгоритмами; 

– за принципом використання повідомлення, що обробляється: 

1. з додаванням (повідомлення); 

2. з відновленням, або частковим відновленням (повідомлення); 

– інші типи класифікації, у залежності від мети аналізу. 

3.2  Види електронного цифрового підпису 

 

У більшості сучасних інформаційно-комунікаційних системах при наданні 

різного виду послуг використовується електронний цифровий підпис для 

ідентифікації особи, яка підписала електронний документ. Метою застосування 

систем ЕЦП є автентифікація інформації – захист учасників інформаційного 

обміну від нав'язування хибної інформації, встановлення факту модифікації 

інформації, яка передається або зберігається, й отримання гарантії її 

справжності, а також вирішення питання про авторство повідомлень. В 

інформаційно-комунікаційних системах використовуються наступні види ЕЦП:  
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1. Простий ЕЦП – використовується для підтвердження авторства і 

організації документообігу на підприємстві, але не дає документу 

юридичну значимість і не забезпечує незмінність після його підписання.  

2. Некваліфікований ЕЦП – використовується для внутрішнього 

документообігу, а також для обміну електронними документами між 

декількома організаціями. У другому випадку, компанії повинні укласти 

між собою угоду, що встановлюють правила визнання і використання 

ЕЦП. У створенні такого підпису використовуються засоби 

криптографічного захисту, які забезпечують інформаційну безпеку при 

взаємодії.  

3. Кваліфікований ЕЦП – має всі характеристики некваліфікованого ЕЦП, 

проте може бути отриманий тільки в акредитованому засвідчувальному 

центрі. Використовується для здачі звітності в контролюючі органи 

державної влади і для участі в електронних торгах. Засоби 

криптографічного захисту, необхідні для роботи з кваліфікованим ЕЦП, 

повинні бути сертифіковані акредитованим засвідчувальним центром. В 

результаті кваліфікований ЕЦП стає повноцінною заміною (аналогом) 

власноручного підпису та забезпечує виконання вимог щодо 

забезпечення безпеки інформації обмеженого доступу. 

Умови проведення верифікації підпису і відповідно даних, асоційованих з 

підписом, можуть значно відрізнятися в залежності від призначення і 

передбачуваного життєвого циклу підпису.  

Так, існують виділені наступні типи підпису в залежності від особливостей 

процесу його верифікації: 

 одноразові підписи – підписи, значення яких не потрібно зберігати після 

проведення верифікації; 

 короткострокові підписи – підписи, верифікацію яких необхідно проводити 

тільки в період терміну придатності сертифіката; 

 довготривалі підписи – підписи, верифікацію яких необхідно проводити не 

тільки в період терміну придатності сертифіката власника ключа підпису, але, 

можливо, навіть і після закінчення терміну повноважень видав сертифікат 

засвідчує центру. 

Порівняння цифрового та власноручного підпису наведено у Таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 
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Порівняння цифрового і власноручного підпису 

Власноручний підпис Цифровий підпис 

Не залежить від тексту який підписується, 

завжди однаковий. 

Залежить від тексту який підписується, різна 

для різних текстів 

Нерозривно пов'язана з підписуючою 

особою, однозначно визначається його 

психофізичними властивостями, не може 

бути загублена. 

Визначається секретним ключем, що 

належить підписувачу, який може бути 

втрачено власником. 

Невіддільна від носія (паперу), тому окремо 

підписується кожен екземпляр документа. 

Легко віддільна від документа, тому вірна 

для всіх його копій. 

Не вимагає для реалізації додаткових 

механізмів. 

Вимагає додаткових механізмів, що 

реалізують алгоритми її обчислення. 

Не вимагає створення підтримуючої 

інфраструктури. 

Вимагає створення довіреної 

інфраструктури сертифікатів відкритих 

ключів. 

Не має терміну давності. Має обмеження по терміну дії. 

 

3.2.1 Простий електронний підпис 

 

Простим електронним підписом є електронний підпис, який за допомогою 

використання кодів, паролів або інших засобів підтверджує факт створення 

електронного підпису певною особою. Таке визначення не вносить ясності в 

розуміння того, чим може бути проста електронний підпис і які технології 

допустимі для її реалізації, тим більше що всі наступні уточнення стосуються 

тільки кваліфікованого підпису. 

Формального визначення простий електронного підпису не існує, ця 

ситуація обговорюється шляхом логічного перебору можливих ситуацій, що 

призводять до порушення наявного формального визначення кваліфікованої 

підпису. Безліч підписів, які не є кваліфікованими і тому не можуть бути 

визнані рівнозначними власноручного підпису, розпадається на два класи: 

посилені і непосилені. Такий підхід до визначення (через заперечення) 

передбачає, що до цих класів можна віднести ті електронні підписи, які хоча і 

мають електронну форму, але не задовольняють основним умовам 

кваліфікованої підпису. 

 

3.2.2 Прямий та арбітражний цифровий підпис 
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При використанні прямого цифрового підпису взаємодіють тільки самі 

учасники, тобто відправник та одержувач. Передбачається, що одержувач знає 

відкритий ключ відправника. Цифровий підпис може бути створений 

шифруванням усього повідомлення або його хеш-коду (перетворення вхідного 

масиву даних довільної довжини в вихідний бітовий рядок фіксованої довжини) 

закритим ключем відправника.  

Конфіденційність може бути забезпечена подальшим шифруванням усього 

повідомлення разом з підписом відкритим ключем одержувача (асиметричне 

шифрування) або розділяються секретним ключем (симетричне шифрування). 

Зазвичай функція підпису виконується першою, і тільки після цього виконується 

функція конфіденційності. У разі виникнення спору якась третя сторона повинна 

переглянути повідомлення і його підпис. Якщо функція підпису виконується над 

зашифрованим повідомленням, то для вирішення спорів доведеться зберігати 

повідомлення як в незашифрованому вигляді (для практичного використання), так і в 

зашифрованому (для перевірки підпису). Або в цьому випадку необхідно зберігати 

ключ симетричного шифрування, для того щоб можна було перевірити підпис 

початкового повідомлення.  

Якщо цифровий підпис виконується над незашифрованим повідомленням, 

одержувач може зберігати тільки повідомлення в незашифрованому вигляді і 

відповідний підпис до нього. Всі прямі схеми мають спільне слабке місце. 

Дієвість схеми залежить від безпеки закритого ключа відправника.  

Якщо відправник згодом не захоче визнати факт відправлення 

повідомлення, він може стверджувати, що закритий ключ був втрачений або 

вкрадений, і в результаті хтось підробив його підпис. Можна застосувати 

адміністративне управління, що забезпечує безпеку закритих ключів, для того 

щоб, принаймні, хоч у якійсь мірі послабив ці загрози.  

Один з можливих способів полягає у вимозі до кожного підпису 

повідомлення включати позначку часу (дату і час) і повідомляти про 

скомпрометовані ключі в спеціальний центр. Інша загроза полягає в тому, що 

закритий ключ може бути дійсно вкрадений у Х в момент часу Т. Порушник 

може потім послати повідомлення, підписане підписом Х і позначений 

тимчасовою міткою, яка менше або дорівнює Т.  

Проблеми, пов'язані з прямим цифровим підписом, можуть бути частково 

вирішені за допомогою арбітра. Існують різні схеми з застосуванням 

арбітражного підпису. У загальному вигляді арбітражний підпис виконується 
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наступним чином. Кожне підписане повідомлення від відправника Х до 

одержувача Y першою справою надходить до арбітра А, який перевіряє підпис 

для цього повідомлення. Після цього повідомлення датується і надсилається до 

Y із зазначенням того, що воно було підтверджено арбітром. Присутність А 

вирішує проблему схем прямого цифрового підпису, при яких Х може 

відмовитися від повідомлення. Арбітр грає важливу роль в подібного роду 

схемах, і всі учасники повинні йому довіряти. 

 

3.2.3 Сліпий цифровий підпис 
 

«Сліпий» (або «затемнений») цифровий підпис – спеціальний вид ЕЦП, 

особливістю якого є те, що сторона, яка підписує, не може точно знати вміст 

документа, що підписується. Основна ідея сліпих підписів полягає в 

наступному: Відправник А посилає документ стороні В, який В підписує і 

повертає А. Використовуючи отриманий підпис, сторона А може обчислити 

підпис сторони В на більш важливому для себе повідомленні Т. По завершенні 

цього протоколу сторона В нічого не знає ні про повідомленні Т, ні про підписи 

під цим повідомленням. 

Сліпий ЕЦП вирішує специфічну задачу підтвердження справжності 

документів без розкриття їхнього авторства і, завдяки цьому, може 

використовуватись в системах електронних платежів, а також в схемах 

електронного голосування. В алгоритмі сліпого ЕЦП один учасник формує 

документ, а інший підписує його всліпу без можливості ознайомитися із 

вмістом. При цьому важливо, щоб навіть підписувач не зміг встановити автора 

документа. Через це до інших критеріїв захищеності схем ЕЦП у випадку 

сліпого підпису додається критерій анонімності. Він показує неможливість 

визначити автора документа з боку підписувача, якщо він використовуватиме 

всі відомі йому параметри, які використовувались при постановці підпису. 

 

3.3  Аналіз криптостійкості елементів електронного цифрового 

підпису 

 

Наявність декількох циркулюючих в Україні стандартів схем електронно–

цифрового підпису (ЕЦП), що практично реалізовані в умовах підприємств різної 

форми власності, дає підґрунтя на проведення аналізу окремих елементів 
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криптостійкості схеми ЕЦП з метою отримання чіткого уявлення про їх властивості 

та особливості. 

В схемах симетричної (одноключової) криптографії, зокрема, в алгоритмах 

шифрування та генерування імітовставки, обидві сторони інформаційного обміну 

мають один і той самий секретний ключ. Даний ключ може бути згенерований, як 

звичайний масив випадкових або псевдовипадкових бітів. 

 

3.3.1 Аналіз стану наукових досліджень 

 

Як було з’ясовано в [1; 28; 29], в асиметричних схемах ЕЦП існує поняття 

асиметрії ролей учасників ЕЦП, яке  вимагає наявності в схемах ЕЦП двох тісно 

пов’язаних один від одного ключів: секретного (ключа підпису) та відкритого 

(ключа перевірки підпису). Але, в принципі, кожен з них окремо не є ключем в 

традиційному для криптології розумінні. Будь-яка схема ЕЦП повинна визначати 

три функціональні алгоритми, зокрема, алгоритм генерації ключової пари для 

підпису та його перевірки, алгоритм підпису, алгоритм перевірки підпису. На 

теперішній час текст специфікації ДСТУ 4145-2002 на алгоритм ЕЦП  існує у 

вигляді короткої інформації [10]. Даний алгоритм заснований на еліптичних кривих 

над полем F(2) (несуперсингулярні криві). В стандарті використовуються криві в 

поліномінальному і в оптимальному нормальному базисах. Причому, криві в 

поліномінальному базисі можуть бути другого та третього типів. 

Основою для розробки даного стандарту став міжнародний стандарт 

IEEEP1363a. Для досягнення даним стандартом автентичності, в ДСТУ 4145-2002 у 

порівнянні з ІЕЕЕ 1363а, використовується своя функція гешування. В якості 

алгоритму геш-функції використовується міждержавний стандарт ГОСТ 34.311-95 

(раніше ГОСТ 28147-89 в режимі імітовставки). 

 

3.3.2 Порівняння алгоритмів стандартів ЕЦП різних країн  

 

Порівняємо алгоритми стандартів ЕЦП України, Росії та США. Як видно з 

аналізу таблиці алгоритмів ЕЦП США та РФ, стандарти РФ, України та США 

дуже схожі, але відрізняються виключно деякими числовими параметрами та 

деталями генерування ключової пари, обчислення та перевірки підпису. В свою 

чергу, стандарти України мають набагато більше спільних рис зі стандартами 

Росії. Дійсно, всі ці три алгоритми є варіантами схеми Ель–Гамаля [2]. 
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При проведенні процедури гешування блоки даних, які можуть бути 

підписані безпосередньо, обмежені за розміром. Це робиться для того, щоб 

вони не виходили за межі розрядної сітки, що використовується під час роботи 

алгоритму. В той же час може виникнути потреба в розробці ЕЦП для 

документу довільного розміру. Для усунення даного обмеження в схемах ЕЦП 

підписують не безпосередньо електронний документ, а результат його 

перетворення до блоку даних фіксованого розміру, що називається гешем. 

Алгоритми гешування або геш – функції, окрім використання в схемах ЕЦП, 

можуть застосовуватися і самостійно в схемах захисту інформації. Наприклад, 

за їх допомогою можна виробляти ключ шифрування з пароля. В системах 

криптографічних стандартів України, Росії та США містяться визначення 

алгоритмів гешування. На Україні він встановлений відповідно до ГОСТ Р 34-

311-95, в США – нормативними документами FIPS 180-1 і FIPS 180-2, в Росії –

ГОСТ Р 34.11-94. В США раніше на геш існував стандарт SHS (secure hash 

standard), де розмір геш-блоку дорівнював 160 бітів. Однак в 2002 році цей 

стандарт був переглянутий. Надалі продовжив діяти старий стандарт з назвою 

SHA-1, але до нього  було додано три нових алгоритми,  що генерують геш-

блоки розміром 256, 384 і 512 бітів, названі SHA-256/384/512 відповідно. 

Російський та український стандарти відрізняються від стандарту США 

використанням принципово різних підходів до побудови геш-функції.  В 

російському стандарті для генерування гешу застосовується процедура 

шифрування ГОСТ 28147-89, в американському - цей стандарт повністю 

самостійний. В українському стандарті підхід схожий на російський, гешування 

здійснюється відповідно до ГОСТ 28147-89.   

Як наслідок, обидва стандарти, РФ та України, мають не один, а декілька  

варіантів гешей, оскільки параметром шифру є набір вузлів заміни. В такому 

випадку для кожного набору отримуємо свій геш. Даний нюанс має деякі 

переваги, але і породжує деякі проблеми сумісності, адже кожний з таких 

алгоритмів визначає крокову функцію гешування, яка на вході приймає 2 блоки 

даних: поточне значення геша з попереднього кроку і черговий фрагмент 

вхідного масиву даних. Внутрішня будова крокових функцій є різною. Так,  в 

стандарті США SHA-1 ця функція реалізована в ітеративній процедурі і 

складається з 80 відносно нескладних раундів, інші геш–функції побудовані 

аналогічно. В російському стандарті гешування крокова функція гешування 

складається з лінійних операцій перемішування і чотирьох шифрувань за ГОСТ 
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28147-89 в режимі простої заміни. Вони виступають в якості основних джерел 

складності і нелінійності гешуючого перетворення. В Таблиці 3.2 наведені 

основні характеристики крокових функцій гешування.  

                                                                                                                                            Таблиця 3.2  

Крокові функції гешування  в стандартах 

Росії, США та України на геш-функцію 

Алгоритм ГОСТ  Р 34.11-94 SHA-1 ГОСТ Р 34-311-95 

Розмір геш-функції, біт 256 160 256 

Розмір блоку вхідних даних 

на крок, біт 
256 512 256 

Кількість раундів 

шифрування 
128 80 128 

Складність Висока Середня Висока 

Швидкодія Невисока Середня Невисока 

 

Схеми перетворень даних при гешуванні за ГОСТ Р34.11-94 і SHA-1 

наведені на рис. 3.1 і 3.2 відповідно. З наведених даних зрозуміло, що 

складність американського стандарту гешування даних нижче, ніж у 

російського та українського. Російський стандарт передбачає виконання 

чотирьох, зашифрованих за один цикл операцій генерування геша, або 128 

раундів. Кожний раунд шифрування вимагає виконання приблизно 15 

елементарних машинних операцій, що істотно збільшує витрати машинного 

часу на виконання операцій лінійного перемішування. Здійснення одного 

раунду гешування за SHA-1 набагато простіше: він весь може бути 

реалізований приблизно за 15-20 команд. При цьому загальна кількість раундів 

складає 80, а за один цикл генерування геша оброблюється вдвічі більше 

вхідних даних – 512, проти 256 в ГОСТ P34.ll - 94. Таким чином, можна 

говорити про те, що швидкодія програмних реалізацій SHA-1 буде приблизно в 

3-6 разів швидша, ніж у стандартів Росії та України.  
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  Рис. 3.1 Схема перетворення даних при       Рис. 3.2 Схема перетворення даних 

     при гешуванні за ГОСТ Р34.11-94.                       при гешуванні за SHA-1. 

 

На рис. 3.1 і 3.2 прийняті наступні позначення: А, ψ – лінійні 

перемішування перетворення; Р - перестановка байтів; EK – операція 

шифрування за ГОСТ 28147-89;  С3 = const;  Fi - нелінійні функції, де 1 ≤ i ≤ 4; 

Wk  – функції генерування 32-бітових елементів з 512-бітового блоку даних;  Ci 

- константи, де 1 ≤ i ≤ 4; Ri - операція циклічного зсуву аргументу на i біт 

ліворуч. 

Окрім тривіальної функції гешування, система стандартів США визначає 

функції генерування геша, що залежать від ключа [2]. В стандартах гешування 

України та Росії аналог даного алгоритму відсутній. В принципі, аналог може 

бути розроблений доволі просто, адже достатньо легко можна внести зміни в 

звичайну процедуру гешування. Тим самим, вона буде змінювати результат 

(довжину геш-повідомлення) залежно від довжини секретного ключа. Для 

цього достатнім буде додавати секретний ключ до масиву даних, що 

генеруються. Тому необхідність розробки окремого стандарту гешування, 

залежного від ключа, не є нагальною. 

 

3.4 Теоретичні засади криптоаналізу ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 

 

Використання того чи іншого стандарту ЕЦП спирається на результати 

проведеного криптоаналізу.  В результаті проведення такого криптоаналізу 

можна констатувати, настільки стійким є той чи інший алгоритм. Надійність 

ЕЦП визначається стійкістю до криптоаналітичних атак таких її компонент, як: 

1) геш-функції, 2) алгоритми ЕЦП. 
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Відомо, що стійка схема ЕЦП повинна використовувати геш-функцію з 

такими властивостями: а) односторонність, б) стійкість до зіткнень (колізії), в) 

строга стійкість до зіткнення (колізії). 

Отже, основною задачею криптоаналізу ЕЦП є оцінка ймовірності зламу 

геш-функції за умов проведення таких атак: а) Broot-force (грубий підбір), б) 

підбір геш-значення. 

На даний час стійкість всіх нових стандартів ЕЦП заснована на складності 

розв’язку задачі дискретного логарифмування в групі точок еліптичних кривих 

[3,4].  

Цю задачу можна сформулювати наступним чином. Задано еліптичну 

криву    E  над полем )( pFG  , де p  - просте число; обрано точку P  , що має 

простий порядок q  в групі точок кривої E  ; знаючи точку dP  , необхідно 

відновити натуральнее число d  . Відомо, що найбільш швидкими алгоритмами 

розв’язку задач дискретного логарифмування в групі точок еліптичної кривої за 

умови правильного вибору параметрів вважаються:  r  – метод та  i  - метод 

Полларда [3,4]. 

 

3.5 Оцінка ймовірності зламу геш-функцій 

 

Базуючись на апараті криптоаналізу, сформульованому вище, оцінимо 

ймовірність зламу геш-функції. Для атаки методом broot-force розглянемо 2 

методи. 

 

3.5.1 Метод зламостійкості до зіткнень 

 

За відомим значенням геш-функції  )(MH  зловмисник створює інший 

документ M   такий, що )()( MHMH   . Зловмисник намагається знайти два 

випадкових повідомлення M   і  M    таких, що  )()( MHMH  . 

Припустимо, що геш-функція є абсолютно надійною і однонаправленою, і 

не існує іншого методу її зламу, ніж broot-force. На виході даної функції 

отримуємо число, розрядність якого – m  . Тоді кількість вихідних значень 

функції mH 2  .  

Позначимо ),( knP   ймовірність того, що для конкретного значення X  і 

хоча б одного iY   з діапазону значень  kYY 1  виконується  рівність 
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)()( YHXH    . Для одного Y   ймовірність того, що )()( YHXH  , складатиме n/1  . 

Звідки легко знайти, що ймовірність тотожності виразу )()( YHXH    складає 

))/1(1( n  . Якщо генерувати k   значень, то ймовірність того, що жодне з них не 

буде повторюватися, визначається як добуток ймовірностей, що відповідають 

одному значенню kn ))/1(1(   .Отже,  логічно зробити висновок, що ймовірність 

хоча б одного збігу буде дорівнювати: ))/1(1(1),( nknP   .Для випадку 

абсолютного зламу ймовірність настання такого випадку буде дорівнювати: 

1),( knP .  

Розглянемо парадокс «днів народження». В математичній статистиці існує 

декілька парадоксів, які дозволяють значно полегшити задачу зламу, зокрема, 

парадокс «днів народження». Він полягає в тому, що з ймовірністю P=0,5 з 23 

осіб, зібраних в одному місці, як мінімум, у двох буде день народження в один 

день. Звідси можна записати: 5.0),( knP  , отже, 122/  mnk  .  Таким чином, 

можна стверджувати, що відносна ймовірність здійснення атаки методом зламу 

стійкості до зіткнень, тобто, для знаходження повідомлення, що генерується до 

заданого значення, необхідно гешування 12 m   випадкових повідомлень. А 

ймовірність зламу геш–функції знаходиться, як  12/1 m  .  

Використовуючи наведене вище, можна отримати значення ймовірностей 

зламу геш-функції для геш–значень різної розрядності (Таблиця 3.3). 

                                                                                                                           Таблиця 3.3 

Оцінка ймовірностей зламу геш–функції для атаки методом стійкості до 

зіткнень 
Довжина значення 

геш - функції 
Ймовірність зламу 

64 1,0842021724855044340074528008699e-19 

128 5,8774717541114375398436826861112e-39 

192 3,1861838222649045540577607955354e-58 

256 1,7272337110188889250772703725601e-77 

384 5,0758836746312984465480491116611e-116 

512 1,4916681462400413486581930630926e-154 

 

Побудуємо графічну залежність ймовірності зламу геш–функції від довжини 

геш–значення (Рис. 3.3) на основі даних Таблиці 3.3. 
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Рис.3.3. Графічна залежність ймовірності зламу геш-функції 

від довжини геш-значення 1-м методом 

 

Як видно з графічної залежності на Рис.3.3, ймовірність зламу геш–функції 

методом, що заснований на припущенні парадоксу “днів народження”, показує 

адекватний результат відносно  довжини секретного ключа. 

 

3.5.2 Методи зламу строгої стійкості до зіткнень 

 

Нехай ),( gnP  – ймовірність того, що у множині з g елементів, кожен з яких 

може приймати  n  значень, є, як мінімум, два елементи, значення яких рівні. 

Яке значення повинно приймати g для того, щоб виконувалася умова:  

 

                                            ),( gnP  > 0.5.                                                                           

(1) 

                                                                                 

         З (1) можна зробити висновок, що кількість способів вибору 

елементів таким чином, щоб при цьому не було повторень,  становить !)(/! gnn    

при тому, що загальна кількість способів вибору таких елементів дорівнює gn  . 

Ймовірність того, що елементи не повторюються, становить ]!)[(/! gngnn    . 

Вираз (1)  можна переписати для випадку ймовірності появи повторень:  

 

                                              ]))!)(/(![1),( gnrnngnP       (2) 

 

           Якщо 5.0),( gnP  , тоді 2lnng    = 2/12ln nn   . Припустимо, що довжина 

геш–коду m   біт, тоді кількість значень, які він приймає дорівнює m2  , і  



82 
 

2/22 mmg  . Звідки можна зробити висновок про те, що для отримання двох 

повідомлень з однаковим вмістом необхідно загешувати 2/2 m   випадкових 

повідомлень. Ймовірність зламу при цьому можна оцінити, як 2/)2/1( m   . 

Скориставшись виразом (2), можна отримати значення ймовірностей зламу 

геш-функції для геш-значень різної розрядності (Таблиця 3.4). 

                                                                                                                                              

Таблиця 3.4 

Оцінка ймовірностей зламу геш-функції для атаки методом строгої стійкості 

до зіткнень 
Довжина значення 

геш-функції 

Ймовірність зламу 

64 0,00000000023283064365386962890625 

128 5,4210108624275221700372640043497e-20 

192 1,2621774483536188886587657044525e-29 

256 2,9387358770557187699218413430556e-39 

384 1,5930919111324522770288803977677e-58 

512 8,6361685550944446253863518628004e-78 

 

Побудуємо графічну залежність ймовірності зламу геш-функції від довжини 

геш-значення  на основі даних Таблиці 3.4 (Рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4 Графічна залежність ймовірності зламу геш-функції від 

довжини  геш-значення  2-м методом 

 

3.6 Результатів порівнянь ймовірностей зламу геш–функцій 

 

З отриманих результатів порівнянь ймовірностей зламу геш–функцій 

зрозуміло, що за умови однакової довжини геш–значення ймовірність зламу 

геш–значення методом зламу стійкості до зіткнень набагато нижче, ніж з 

використанням методу зламу строгої стійкості до зіткнень. Так, для розрядності 
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геш-функції 128 біт, ймовірність зламу відрізняється для обох методів у 

9223372036854775808 рази. На основі чого можна зробити висновок, що для 

підвищення стійкості геш-функції  ЕЦП до зламу хоча б до рівня 1*10-25 слід 

застосовувати 192 -  бітне шифрування. 

 

3.7 Технологія забезпечення юридичної сили електронних 

документів, засвідчених ЕЦП 

3.7.1 Ключ підпису та його сертифікат 

 

Відкритий ключ використовується для перевірки ЕЦП одержуваних 

документів (файлів). Відкритий ключ працює тільки в парі з особистим ключем. 

Відкритий ключ міститься в сертифікаті відкритого ключа, і підтверджує 

приналежність відкритого ключа ЕЦП певній особі. Крім самого відкритого 

ключа, сертифікат відкритого ключа містить в собі персональну інформацію 

про його власника (ім'я, реквізити), унікальний реєстраційний номер, термін дії 

сертифікату відкритого ключа. З метою забезпечення цілісності представлених 

у сертифікаті даних він підписується особистим ключем Центру сертифікації 

ключів. Сертифікат відкритого ключа може публікуватися на сайті відповідного 

центру сертифікації ключів відповідно до Договору про надання послуг ЕЦП. 

 

3.7.2 Засоби електронного цифрового підпису 

 

Одним з широко розповсюджених засобів використання ЕЦП є 

програмний комплекс ЕЦП CryptoLibV2. Він призначений для 

криптографічного захисту інформації з використанням електронного цифрового 

підпису. CryptoLibV2 є набором бібліотек і допоміжного програмного 

забезпечення, призначеного для шифрування і/або формування і перевірки 

ЕЦП. Отримана за допомогою CryptoLibV2 ЕЦП додається до первинних даних 

і забезпечує їх цілісність, а також надає можливість ідентифікації особи, що 

підписує.  

Склад CryptoLibV2:  

 бібліотеки взаємодії Avtor Cryptographic Provider.  

 допоміжне програмне забезпечення. 

 високорівневі бібліотеки інтеграції. 
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Бібліотеки Avtor Cryptographic Provider забезпечують взаємодію 

CryptoLibV2 і комплексу обробки і передачі інформації, у складі якого цей засіб 

використовується, завдяки підтримці стандартних криптографічних 

інтерфейсів: Windows CRYPTOAPI, PKCS#11. 

Бібліотеки Avtor Cryptographic Provider виконують наступні 

криптографічні операції:  

 генерацію особистих ключових даних згідно ДСТУ 4145-2002  

 імпорт/експорт ключових даних;  

 формування і перевірку ЕЦП на блок даних довільної довжини; 

 обчислення ґеш-кодування-функції згідно з ГОСТ 34.311-95;  

 шифрування/розшифрування даних відповідно до ДСТУ ГОСТ 

28147:2009; 

 виготовлення імітовставки з використанням криптографічного 

алгоритму ДСТУ ГОСТ 28147:2009;  

Високорівневі бібліотеки інтеграції забезпечують виконання операцій 

відповідно до наказу Міністерства юстиції України і Адміністрації 

Держспецзв'язку від 20.08.2012 № 1236/5/453 «Про затвердження вимог до 

форматів, структури і протоколів, які реалізуються в надійних засобах 

електронного цифрового підпису» [24] і реалізують виконання високорівневих 

функцій:  

 формування і перевірка підпису криптографічного конверта; 

 формування і розшифрування криптографічного конверта; 

 перевірки сертифікатів і ланцюжків сертифікатів; 

 застосування списків відізваних сертифікатів або протоколу 

інтерактивного визначення статусу сертифікатів для їх перевірки; 

 формування запиту і перевірки відповіді протоколу фіксації часу. 

Криптографічні операції, в яких беруть участь особисті ключові дані, 

виконуються усередині носіїв ключової інформації: смарт-карт CryptoCard-337 

або електронних ключів SecureToken-337. 

Допоміжне програмне забезпечення включає драйвери апаратного 

забезпечення, утиліти контролю стану носіїв ключової інформації, утиліти 

адміністративного обслуговування, утиліти установки.  
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3.7.3 Програмні комплекси які використовуються в засвідчувальних 

центрах та центрах сертифікації ключів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про центральний засвідчувальний орган» [25] від 28 жовтня 2004 

року № 1451 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

05.10.2011 № 1022, на Міністерство юстиції України покладено виконання 

функцій центрального засвідчувального органу.  

Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального 

засвідчувального органу здійснюється державним підприємством – 

Інформаційний центр Міністерства юстиції України, яке визначено 

адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального 

засвідчувального органу. Суб`єкти, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП. 

Акредитовані засвідчувальні центри та центри сертифікації ключів, що надають 

послуги електронного цифрового підпису наведено у Таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Акредитовані засвідчувальні центри та центри сертифікації ключів, що надають 

послуги ЕЦП 

№ 

п\п 

Акредитовані ЗЦ та ЦСК, 

що надають послуги ЕЦП 
Програмні комплекси які 

надаються клієнтам 

1 Національний банк України немає даних 

2 ТОВ «Український сертифікаційний центр» система електронного документообігу «M.E.Doc» 

3 ТОВ «Арт-Мастер» немає даних 

4 ПАТ «Національний депозитарій України» немає даних 

5 
ПрАТ «Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій» 
Програмний комплекс користувача ЦСК 

6 

ДП «Головний інформаційно-

обчислювальний центр Державної 

адміністрації залізничного транспорту 

України» 

немає даних 

7 ТОВ «Універсальний дата центр» немає даних 

8 ТОВ «Інтер Метл» немає даних 

9 ПАТ КБ «Приватбанк» PrivateSign 

10 ТОВ «Юкрейн Проперті Групп» немає даних 

11 
КП «Головний інформаційно-комунікаційний 

і науково-виробничий центр» 
немає даних 
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Дніпропетровської обласної ради 

12 ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»» систему електронного документообігу «M.E.Doc» 

13 
Центр сертифікації ключів Інформаційно-

довідкового департаменту Міндоходів 

«SONATA», «iFinZvit», 

Електронний сервіс 

«Електронний кабінет платника податків» 

14 ПАТ «УкрСиббанк» немає даних 

15 ТОВ «Алтерсайн» «Документаріум» 

16 Державна казначейська служба України немає даних 

17 ТОВ «Ключові системи» Програмний комплекс користувача ЦСК 

18 ДП «Українські спеціальні системи» немає даних 

 

Послуги центру сертифікації ключів: 

 обслуговування сертифікатів ключів (формування, блокування, 

поновлення, скасування);  

 надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів 

відкритих ключів;  

 криптографічний захист інформації, переданої у відкриті мережі, 

завдяки направленому шифруванню;  

 фіксування часу.  

Центр сертифікації ключів вирішує наступні задачі:  

 прискорення проведення численних комерційних операцій, скорочення 

об’ємів бухгалтерської документації, заощадження часу співробітників та витрат 

підприємства, пов’язаних з укладанням договорів, оформленням платіжних 

документів, наданням звітності тощо;  

 здійснення безпечного збереження електронних документів та їх обміну;  

 захист інформації від спотворення, несанкціонованого доступу, а також 

унеможливлення відмови будь-якої зі сторін від факту підпису електронного 

документу. 

 

3.8 Особливості укладання договорів в електронній формі 

 

Розвиток комп'ютерної мережі Інтернет призводить до виникнення нових 

правових явищ, що відображають специфіку її діяльності. Одним з таких явищ 

є договори, що укладаються в електронній цифровій формі. Наприклад, договір 

про надання провайдерських послуг, договір оренди дискового простору на 

комп'ютері провайдера (договір хостингу), а також традиційний договір 

купівлі-продажу у сфері електронної комерції. 
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Норми, що регулюють форму договорів містяться в діючому Цивільному 

кодексі на трьох ступенях: вони поміщені в главі 3 («Угоди»), у главі 14 

(«Виникнення зобов'язань»), а також у різних главах цивільного кодексу, 

присвячених видам договорів; у проекті Цивільного кодексу України: у главі 15 

(«Правочини»), у главі 52 («Укладення, зміна та розірвання договору») [26]. 

Вищезазначені кодекси (проекти) зорієнтовані на традиційний двочленний 

розподіл форми договорів (угод). Відповідно – це договори усні та письмові, а в 

межах письмових – вчинені в простій або нотаріальній формі. 

У зв'язку з викладеним і об'єктивним існуванням угод, укладених в 

електронному вигляді, виникає безліч невирішених теоретичних і прикладних 

правових питань. 

Очевидно, що договори, укладені в електронно-цифровій формі, варто 

відносити до розряду письмових угод. Тут слово «письмові» варто розуміти як 

інформацію, викладену за допомогою букв, але її носієм виступає не 

традиційно застосовуваний папір, а інший, специфічний, комплексний об'єкт. 

Електронно-цифрова форма є видом письмової угоди, відповідає всім її ознакам 

з врахуванням специфіки мережі Інтернет. Таким чином, електронно-цифрова 

форма – це вираження волі учасників угоди шляхом складання електронного 

документа, що відображає зміст угоди і скріплений електронно-цифровими 

підписами сторін. 

 

3.8.1 Засвідчення договорів електронним цифровим підписом 

 

Договір повинний бути затверджений сторонами. Виходячи зі специфіки 

електронного документа, його неможливо підписати у звичному значенні цього 

слова (тобто поставити на ньому власноручний підпис). Для електронного 

документа більш підходить електронно-цифровий підпис, використання якого 

допускається в деяких випадках в якості аналога власноручного підпису. 

Електронно-цифровий підпис пов'язує конкретний електронний документ 

із конкретною особою, точніше, з одним, лише відомим їй кодом. Як вже 

говорилося у першому розділі, якщо змінити документ, підписаний електронно-

цифровим підписом, тобто замінити в ньому хоча б один символ, то підпис не 

буде збігатися. Перевірити дійсність підпису можна за допомогою тієї ж 

програми. При цьому, стійкість до підробки в електронного підпису є набагато 

вищою, ніж у власноручного. Якщо в середньому ймовірність висновку 
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експерта по питанню про дійсність власноручного підпису складає 65-70%, то 

для електронного підпису теоретична ймовірність підробки може досягати 10-

21%, якщо звичайно ж не мати доступу до конфіденційного коду. Сказане 

дозволяє зробити висновок про те, що електронно-цифровий підпис одночасно 

вирішує завдання підписання і верифікації документа. Таким чином, виходячи з 

теоретичних міркувань, складання електронних договорів є можливим. 

У деяких сферах господарської діяльності використання електронних 

документів і електронно-цифрового підпису прямо передбачено законодавством. 

Особливе поширення електронні документи одержали в розрахункових відносинах. 

При оформленні договірних відносин в електронному вигляді, сторони 

одержують наступні переваги. По-перше, екземпляр договору може 

передаватися по електронній пошті, тобто з одного кінця країни в іншій усього 

за кілька хвилин. По-друге, при наявності електронного підпису сторона-

відправник ніколи не доведе, що конкретний документ нею не підписаний (він 

або підписаний стороною свідомо, або ж в результаті грубої необережності). 

По-третє, ніхто не зможе надіслати від чужого імені підроблений документ. По-

четверте, такий документ не можна підробити. 

 

3.8.2 Використання електронних документів в якості доказу 

 

Окремі проблеми будуть виникати при судовому розгляді спорів, що 

випливають з електронного договору. Сторони можуть пред'явити суду 

роздруковані копії документів і електронного підпису, але перевірити дійсність 

підпису можна лише при використанні ЕОМ. Таким чином, суд повинний 

безпосередньо використовувати ЕОМ для перевірки дійсності документів, або 

призначити відповідну експертизу. Для електронного документу поняття 

«оригінал» у традиційному значенні навряд чи вдасться застосувати. Адже два 

файли, що містять той самий документ абсолютно ідентичні. На відміну від 

паперових документів, електронні документи практично не пов'язані з 

матеріальним носієм, тому що матеріальний носій у даному випадку практично 

не зберігає слідів, що ідентифікують автора документа. Цінність має лише 

інформація, що є на носієві. Оригіналом очевидно буде будь-яка незмінена 

копія такого документа. Будь-яке пред'явлення електронного документа на 

паперовому носії буде лише копією. 
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Судочинство по справах, у яких в якості доказів фігурують електронні 

документи, не одержало належної регламентації в процесуальному 

законодавстві і юридичній науці.  

 

3.8.3 Процедура укладення електронного договору 

 

На практиці процедура укладання електронного договору буде виглядати 

наступним чином. Особа, що бажає укласти договір, направляє підписану 

оферту майбутньому контрагенту.  

Оферта – це файл із текстом договору і файл, що містить електронний 

підпис. Адресат одержавши оферту підписує її і направляє оференту файл 

електронного підпису, або ж свій підписаний варіант умов договору. Далі 

виникає логічне запитання: як підписати електронний документ? Як вже було 

зазначено, процедура підписання електронного документа відбувається за 

допомогою спеціальної програми. Та ж програма може перевірити і 

справжність підпису на документі. Таких програм існує безліч. Зручною є 

методика підтвердження документів на прикладі програмного пакету PGP 

(Pretty Good Prіvacy), виробництва компанії Network Assocіatіon. Програма PGP 

– це криптографічна програма, тобто програма, що використовується для 

шифрування даних. За допомогою цієї програми можна зашифрувати і 

підписати повідомлення, або лише зашифрувати чи підписати його.  

Програма PGP використовує два парних ключі: відкритий і закритий, котрі 

представляють собою блоки тексту, між якими існує визначена математична 

залежність. Відкритими ключами Ви обмінюєтесь з контрагентом. За 

допомогою чужого відкритого ключа можна зашифрувати повідомлення так, 

що його розшифрує тільки власник парного закритого ключа (самі ж ви ніколи 

не розшифруєте щойно зашифроване чужим відкритим ключем повідомлення), 

а також перевірити дійсність підпису під повідомленням, що відправлене від 

імені контрагента. За допомогою Вашого закритого ключа, що залишається у 

Вас, можна розшифрувати адресоване Вам повідомлення, що зашифроване 

Вашим відкритим ключем, а також підписати документ. 

При використанні програми PGP, а також аналогічних криптографічних 

програм, необхідно попередньо обмінятися відкритими ключами. Якщо ж 

відкритий ключ потрапить до третіх осіб, шкоди сторонам це не принесе, тому 

що за допомогою одного відкритого ключа можна тільки зашифрувати (але не 
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підписати!) повідомлення, що розшифрує лише власник парного відкритого 

ключа, або перевірити дійсність підпису незашифрованого документа. Сторони 

повинні зобов'язатися не розголошувати свої закриті ключі і паролі доступу до 

них і нести відповідальність за їхнє розголошення. Усі документи, що підписані 

стороною, повинні вважатися вихідними від цієї сторони, якщо вона не 

повідомить контрагента про розголошення ключа і пароля до них. 

 

3.8.4 Юридичне забезпечення електронного цифрового підпису 

 

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про електронний 

цифровий підпис» від 22.05.2003 №852-IV [22]. 

Цей Закон визначає правовий статус електронного цифрового підпису та 

регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового 

підпису.  

Згідно зі статтею 1 Закону електронний підпис – дані в електронній формі, 

які додаються до інших електронних даних [22] або логічно з ними пов'язані та 

призначені для ідентифікації підписувача цих даних;  

Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за 

результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який 

додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний 

цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та 

перевіряється за допомогою відкритого ключа.  

Закон окреслює коло суб'єктів правових відносин у сфері послуг 

електронного цифрового підпису, його призначення та особливості 

застосування.  

Необхідно особливо підкреслити, що в реалізації цього Закону найбільш 

зацікавлені на поточний момент банківська система та податкова система 

України, торгівля, тощо.  

Відповідно до статті 4 Закону електронний цифровий підпис призначений 

для забезпечення діяльності фізичних [22] та юридичних осіб, яка здійснюється 

з використанням електронних документів.  

Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку 

підписання договорів та інших документів, встановленого законом для 

вчинення правочинів у письмовій формі.  
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Нотаріальні дії із засвідчення справжності електронного цифрового підпису на 

електронних документах вчиняються відповідно до порядку, встановленого законом.  

Посилений сертифікат ключа, крім обов'язкових даних, які містяться в 

сертифікаті ключа, повинен мати ознаку посиленого сертифіката ключа.  

Інші дані можуть вноситися у посилений сертифікат ключа на вимогу його 

власника.  

Відповідно до статті 8 Закону Центром сертифікації ключів може бути 

юридична особа незалежно від форми власності [22] або фізична особа, яка є 

суб'єктом підприємницької діяльності, що надає послуги електронного 

цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у центральному 

засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з дотриманням вимог 

статті 6 Закону.  

Відповідно до статті 15 Закону особи, винні у порушенні законодавства 

про електронний цифровий підпис [22], несуть відповідальність згідно з 

законом. 

 

3.8.5 Електронна цифрова печатка 

 

Одним із основних реквізитів документів, що підписуються юридичними 

особами або фізичними особами-підприємцями, є печатка. Електронний 

цифровий підпис може також функціонувати і в цій якості. Порядок отримання 

електронної цифрової печатки юридичними особами і фізичними особами-

підприємцями аналогічний порядку отримання електронного цифрового 

підпису. 

 

3.9  Рекомендації по застосуванню ЕЦП і організації юридично 

значимого електронного документообігу  

3.9.1 Ключ ЕЦП та його сертифікат 

 

Відкритий ключ використовується для перевірки ЕЦП одержуваних 

документів (файлів). Відкритий ключ працює тільки в парі з особистим ключем. 

Відкритий ключ міститься в сертифікаті відкритого ключа, і підтверджує 

приналежність відкритого ключа ЕЦП певній особі. Крім самого відкритого 

ключа, сертифікат відкритого ключа містить в собі персональну інформацію 

про його власника (ім'я, реквізити), унікальний реєстраційний номер, термін дії 
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сертифікату відкритого ключа. З метою забезпечення цілісності представлених 

у сертифікаті даних він підписується особистим ключем Центру сертифікації 

ключів. Сертифікат відкритого ключа може публікуватися на сайті відповідного 

центру сертифікації ключів відповідно до Договору про надання послуг ЕЦП. 

 

3.9.2 Цілі застосування ЕЦП 

 

Більшість організацій працює через мережу інтернет. В результаті 

з'явилася необхідність підтверджувати документи, а саме захищати їх від 

підробки. Для цього і створена електронно-цифровий підпис. Вона гарантує 

організації, що документ, який надсилається, не змінився ні ким. В результаті 

відсутності електронно-цифрового підпису, організація може спростувати 

остаточний результат документів. Це дуже важливо при складанні 

довіреностей. Також, таку електронно-цифровий підпис використовує 

більшість бухгалтерів. Ті документи, які надсилаються до податкової інспекції, 

повинні бути підтверджені. Єдиним явним способом є, на сьогоднішній день, 

електронно-цифровий підпис. Документ, який містить електронно-цифровий 

підпис, повідомляє про господаря підписи буквально всю інформацію. Такий 

документ має юридичну цінність і може бути оскаржений в судовому порядку. 

 

3.9.3 Рекомендації по застосуванню ЕЦП 

 

Ринок програмних комплексів для створення і перевірки ЕЦП має безліч 

різноманітних програмних продуктів, що забезпечують необхідний функціонал. 

Всі програмні продукти йдуть в комплексі центру сертифікації ключів, що 

призначений для впровадження інфраструктури відкритих ключів в бізнес 

процеси і технологічні операції, які здійснюються в автоматизованих системах 

інформаційно-телекомунікаційних мереж. 

Програмно-технічний комплекс (ПТК) центру сертифікації ключів (ЦСК) 

забезпечує функціонування єдиної системи специфікацій на засоби 

криптографічного захисту інформації і електронного цифрового підпису і надає 

організаційно-технічні засоби вживання сертифікатів відкритих ключів для 

вирішення наступних завдань інформаційної безпеки: 

– створення системи управління ключами ЕЦП в системах 

автоматизації діяльності; 



93 
 

– побудови системи юридично значимого ЕЦП в системах 

електронного документообігу; 

– забезпечення розподілу повноважень і надання доступу 

користувачам до інформаційних ресурсів автоматизованих інформаційних 

систем; 

– контролю цілісності прилюдних інформаційних ресурсів; 

– контролю цілісності електронних документів, які передаються в 

автоматизованих системах замовника; 

– забезпечення конфіденційності даних, які передаються в процесі 

інформаційного обміну. 

ПТК ЦСК надає послуги сертифікації відкритих ключів шифрування і 

електронно-цифрового підпису в корпоративних інформаційних системах. ЦСК 

забезпечує можливість формування і обслуговування сертифікатів відкритих 

ключів шифрування і ЕЦП, які відповідають стандартам: 

– ДСТУ 4145-2002; 

– ДСТУ ГОСТ 28147:2009; 

– ГОСТ 34.311-95; 

– RSA/DSA з довжиною відкритого ключа 512-4096 біт. 

Організаційна структура Центру сертифікації ключів забезпечує розподіл 

виконання адміністративних, технічних і технологічних операцій. 

У ЦСК для забезпечення роботи і надання послуг передбачені наступні 

служби:  

– служба захисту інформації;  

– служба сертифікації;  

– служба реєстрації;  

– служба адміністрування. 

ПТК ЦСК складається з: 

– серверного програмно-технічного забезпечення ЦСК; 

– клієнтського програмно-технічного забезпечення АРМ ЦСК; 

– програмного забезпечення інтеграції ЦСК в автоматизовані системи 

замовника; 

– WEB портал надання допоміжних послуг клієнтам ЦСК; 

– WEB портал обслуговування сертифікатів ЕЦП для організації 

захищеного обміну поштовими повідомленнями S/MIME. 
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У загальному вигляді схема підключення ПТК ЦСК до інформаційно-

телекомунікаційної системи зображена на Рис. 3.5. 

 

Рис 3.5 Загальна схема підключення ПТК ЦСК до інформаційно-

телекомунікаційної мережі 

 

Для підвищення рівня надання криптографічних послуг в ПТК ЦСК 

передбачено використання спеціалізованого програмно-апаратного 

криптографічного модуля (hardware security module – HSM). Модулі 

використовуються для безпечного зберігання ключів ЦСК (і його додаткових 

служб), а також виконання на апаратному рівні основних криптографічних 

функцій (генерування власних ключів, накладення і перевірку ЕЦП і тому 

подібне). 

ПТК ЦСК може бути спроектований для роботи в двох основних 

конфігураціях: 

– фізичний ЦСК. 

– віртуальний ЦСК. 

Конфігурація рішення для розгортання у фізичному і віртуальному 

середовищі не відрізняються.  
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Відповідно до Порядку застосування електронного цифрового підпису 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. 

№1452 [27], наказом керівника органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи державної форми власності, що є 

юридичною особою (далі - установа), визначається підрозділ інформаційних 

технологій, а у разі відсутності такого - підрозділ, що виконує відповідні 

функції (далі - відповідальний підрозділ), або відповідального працівника, що 

буде здійснювати забезпечення застосування електронного цифрового підпису 

в установі. Для отримання послуг електронного цифрового підпису в 

Акредитованому центрі сертифікації ключів органів юстиції України 

необхідно:  

1. Кожній особі, яка буде користуватись електронним цифровим підписом 

(підписувач), ознайомитись з Регламентом роботи Акредитованого центру 

сертифікації ключів органів юстиції України.  

2. Завантажити та встановити на робочому місці програмне забезпечення 

надійного засобу електронного цифрового підпису "ІІТ Користувач ЦСК-1".  

3. Ознайомитись з Настановою користувача програмного забезпечення "ІІТ 

Користувач ЦСК-1".  

4. Особі, яка буде користуватись електронним цифровим підписом, 

самостійно здійснити генерацію та збереження особистого ключа та запитів на 

формування сертифікатів відкритих ключів відповідно до Настанови 

користувача. 

Важливо зазначити, що забороняється довіряти генерацію ключів іншим 

особам. Особистий ключ та запити на формування сертифікатів відкритих 

ключів повинні зберігатись на різних носіях інформації. 

 Носій інформації із особистим ключем зберігається у таємниці та не 

передається іншим особам. Передача носія інформації із особистим ключем 

стороннім особам, вважається його компрометацію. 

Під час генерації запити на формування сертифікатів відкритих ключів 

слід зберігати у форматі:  

«EU-XXXXXXXX-Прізвище.p10» та  

«EU-KEP-XXXXXXXX-Прізвище.p10», де  
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Прізвище – прізвище підписувача без ініціалів; EU-ХХХХХХХХ.p10 та 

EU-KEP-XXXXXXXX.p10 – унікальні імена файлів запитів, що формуються 

програмним забезпеченням "ІІТ Користувач ЦСК-1" автоматично під час 

генерації особистого ключа. Для збереження файлів необхідно до унікальних 

імен додати прізвище підписувача, наприклад:  

EU-69PH0S9W-Іванчик.р10 та  

EU-KEP-69PH0S9W-Іванчик.р10.  

У разі коли згідно із законодавством необхідне засвідчення печаткою 

справжності підпису на документах та відповідності копій документів 

оригіналам, установа застосовує спеціально призначений для таких цілей 

електронний цифровий підпис (далі - електронна печатка). 

Установа застосовує електронну печатку лише за наявності у неї 

відповідної печатки, що застосовується для документів на папері. У сертифікаті 

відкритого ключа, що використовується установою для електронної печатки, 

додатково зазначається спеціальне призначення електронного цифрового 

підпису та сфера його застосування, а також відтворюється текстова 

інформація, розміщена на відповідній печатці. Право проставлення електронної 

печатки на електронних документах надається лише тому працівнику установи, 

який проставляє відповідну печатку на документах на папері. Особі, яка буде 

використовувати електронну печатку, необхідно самостійно здійснити 

генерацію та збереження особистого ключа та запитів на формування 

сертифікатів відкритих ключів електронної печатки відповідно до Настанови 

користувача. Для збереження файлів запитів на формування сертифікатів 

відкритих ключів електронної печатки установи необхідно до унікальних імен 

додати слова «електронна печатка», наприклад: 

EU-70PH0S9W-електронна печатка.р10 та  

EU-KEP-70PH0S9W-електронна печатка.р10 

5. Заповнити, підписати у уповноваженого керівника установи та 

засвідчити печаткою Заяву про реєстрацію.  

6. Підготувати документи, необхідні для ідентифікації та автентифікації 

заявників та підписувачів в Акредитованому центрі сертифікації ключів:  

 надаються одноразово або у разі виникнення змін:  

a) оригінал установчого документу установи (статут, положення, рішення про 

створення тощо) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно 

для ознайомлення). У разі державної реєстрації установи після 01.01.2016 
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подається копія опису із відміткою про код доступу до порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань. Якщо не має можливості відтворити установчий документ, 

установою подається відповідний лист (зразок тут);  

b) копія документа, що підтверджує повноваження керівника установи, засвідчена 

підписом уповноваженого працівника та печаткою кадрової служби, або 

підписом керівника та печаткою установи: копія наказу про призначення на 

посаду, витяг з наказу про призначення на посаду тощо;  

c) копія наказу керівника установи про визначення відповідального 

працівника/підрозділу, на якого/який покладено обов’язки забезпечення 

застосування електронного цифрового підпису в установі (зразок тут), завірена 

підписом керівника або уповноваженої особи установи та печаткою установи (у 

разі звернення безпосередньо керівника установи цей документ не надається);  

d) оригінал (для ознайомлення, подається кожного разу при зверненні) та копія 

паспорта відповідальної особи, на яку покладено обов’язки забезпечення 

застосування електронного цифрового підпису в установі або керівника 

установи, у разі звернення безпосередньо керівника установи (копії 1-2 сторінок 

(3-6 за наявності відміток), засвідчена підписом власника (надається одноразово 

або у разі виникнення змін). При наявності паспорта громадянина України у 

вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій з унікальним 

номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, надається 

оригінал та копія даного документа.  

 надаються щодо кожного підписувача кожного разу при зверненні:  

a) копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток)), 

засвідчена підписом власника. Якщо підписувач має паспорт громадянина 

України у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій з 

унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному 

реєстрі, надається копія даного документа;  

b) копія облікової картки платника податків підписувача, засвідчена підписом 

власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково 

подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову, завірена 

підписом власника. 
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Під час підготовки документів слід звернути увагу на недопущення 

підчисток, дописок від руки у машинописний текст, закреслених слів, написів 

олівцем, а також пошкоджень, внаслідок яких неможливо прочитати текст. 

7. Державним підприємствам необхідно сплатити 100% вартості послуг за 

квитанцією. 

Формування посиленого сертифіката відкритого ключа для державних 

підприємств здійснюється після отримання оплати послуг ЕЦП від заявника у 

розмірі, згідно тарифного плану. 

8. Відповідальному працівнику, який буде здійснювати забезпечення 

застосування електронного цифрового підпису в установі, звернутись до 

найближчого офісу Акредитованого центру сертифікації ключів із згаданим 

вище пакетом документів та запитами на формування сертифікатів відкритих 

ключів за отриманням послуги формування сертифікатів відкритих ключів.  

9. Послуги з формування сертифікатів відкритих ключів підписувачів та 

обслуговування сертифікатів (розповсюдження, скасування, зберігання, 

блокування та поновлення) здійснюються відповідно до Регламенту роботи 

Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. У більшості сучасних інформаційно-комунікаційних системах при 

наданні різного виду послуг використовується електронний цифровий підпис 

для ідентифікації особи, яка підписала електронний документ. Метою 

застосування систем ЕЦП є автентифікація інформації – захист учасників 

інформаційного обміну від нав'язування хибної інформації, встановлення факту 

модифікації інформації, яка передається або зберігається, й отримання гарантії 

її справжності, а також вирішення питання про авторство повідомлень. 

2. Розглянуто різновид методів підписання електронних документів різних 

форм. 

3. Описані особливості укладання договорів в електронній формі. 

4. Визначені рекомендації по застосуванню ЕЦП і організації юридично 

значимого електронного документообігу. 

5. Визначені рекомендації по застосуванню ЕЦП і організації юридично 

значимого електронного документообігу. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Захист інформації в цілому та зокрема електронних документів 

залишається актуальним питанням в умовах сучасного стрімкого розвитку 

систем електронного документообігу. Все частіше в Україні впроваджуються 

системи електронного документообігу, чому дає можливість реалізація великих 

програм інформатизації в держсекторі. Використовуючи програми з розвитку 

електронного уряду в державі, відбувається  значний розвиток документообігу 

в країні. Тому державний сектор є основним замовником на ринку даних 

систем. 

2.  Електронний цифровий підпис як засіб контролю походження і 

цілісності інформації є ефективним інструментом забезпечення інформаційної 

безпеки на всіх рівнях інфраструктури суспільства: від персональної 

інформаційної безпеки людини до інформаційної безпеки держави. Тому ЕЦП, 

зокрема, і інфраструктура відкритих ключів, у цілому, є стратегічною 

оборонною технологією, від якості й надійності реалізації якої залежить 

Інформаційна безпека України. 

3. Сьогодні згідно із загальними тенденціями розвитку інформаційних 

технологій в сфері комунікацій системи електронного документообігу повинні 

вдосконалюватись з метою забезпечення інформаційної взаємодії та створення 

єдиного інформаційного простору. В мережах загального користування 

відбувається поступовий перехід від спеціалізованих систем і мереж зв’язку до 

мультисервісних мереж наступного покоління.  

3. Завдяки створенню КСЗІ може бути досягнутий надійний захист 

інформації. Комплексний підхід дозволяє протидіяти як внутрішнім, так і 

зовнішнім загрозам, для цього створені спеціальні підсистеми захисту, що 

дозволяють протидіяти та мінімізувати збитки. Надійну інформаційну безпеку 

СЕД можна забезпечити використовуючи інфраструктуру відкритих ключів.  

4. В інфраструктурі відкритих ключів криптографічні перетворення 

займають значну частину функціонування. Безпека інфраструктури та даних, 

оброблюваних нею залежить від чіткого та правильного вибору засобів та 

криптографічних алгоритмів. При створенні інфраструктури відкритих ключів 

використовують поняття криптографічного примітиву  Криптографічні 

примітиви — це чітко визначені криптографічні алгоритми низького рівня, які 
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часто використовуються для побудови криптографічних протоколів 

комп'ютерних систем безпеки. Стандартний примітив зазвичай включає в себе 

стійкі хеш-функції та функції шифрування. Найбільш значимим для ІВК можна 

вважати такий примітив, як електронний цифровий підпис. 

5. ЕЦП призначений для автентифікації особи, забезпечує достовірність 

документу, факту підписання та його реквізитів. Використовуючи електронно 

цифровий підпис є змога контролювати цілісність документів, їх захист від 

підробки, а також неможливо відмовитись від авторства після підписання. Так 

як засоби, що використовуються для роботи з ЕЦП, проходять сертифікацію та 

експертизу , що унеможливлює умисну підробку або злом електронно 

цифрового підпису, тому ЕЦП в ЕДО має такі ж функції, що і підпис на 

паперовому документі. 

6. Отримати закритий ключ при безпомилковій організації сучасних 

алгоритмів ЕЦП є практично неможливим. Це відбувається завдяки 

обчислювальній складності завдання на основі ЕЦП.  
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