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обробці в системах електронного документообігу. Визначено об’єкти захисту в 

системах електронного документообігу. 

На основі досліджень проведених в роботі запропоновано рішення для 

захисту систем електронного документообігу та їх користувачів. 
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ВСТУП 

 

 

Проблема, пов'язана з автоматизацією обміну інформації в компаніях, 

стала однією з найпоширеніших в нашій країні. Дане твердження можна 

підтвердити наступними даними. За оцінкою Siemens Business Services, до 80% 

свого робочого часу керівник витрачає на роботу з інформацією, до 30% 

робочого часу співробітників йде на створення, пошук, узгодження і 

відправлення документів, кожен внутрішній документ копіюється, в 

середньому, до 20 разів і до 15% корпоративних документів безповоротно 

втрачається. Існують також оцінки, що на роботу з документами доводиться 

витрачати до 40% трудових ресурсів і до 15% корпоративних доходів. Саме 

тому ефективність управління підприємствами та організаціями не в останню 

чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і якісного 

формування електронних документів, контролю їх виконання, а також 

продуманої організації їх зберігання, пошуку і використання. Потреба в 

ефективному управлінні електронними документами призвела до створення та 

розвитку систем електронного документообігу. Використання систем 

електронного документообігу дозволяє отримати величезну гнучкість в обробці 

і зберіганні інформації, підвищує ефективність управлінської діяльності органів 

внутрішніх справ, змушуючи працювати швидше і з більшою віддачею. В той 

же час СЕД породжує нові ризики, і зневаги її захистом викликають порушення 

режиму конфіденційності оброблюваних відомостей. Можна виділити кілька, 

основних, груп джерел загроз: легальні користувачі системи, адміністративний 

ІТ - персонал, зовнішні зловмисники. Згідно з численними дослідженнями, від 

70 до 80% втрат від злочинів припадають на атаки зсередини. Особливу групу 

становить адміністративний ІТ - персонал, або персонал служби ІТ - безпеки. 

Ця група, як правило, має не обмежені повноваження і доступ до сховищ даних, 

тому до неї потрібно ставитися з особливою увагою. Вони не тільки мають 

великі повноваження, але і найбільш кваліфіковані в питаннях безпеки та 
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інформаційних можливостей. Згідно зі статистикою, втрати важливої 

інформації в 45% випадків припадають на фізичні причини (відмова апаратури, 

стихійні лиха і т. П.), 35% обумовлені помилками користувачів і менш 20% - 

дією шкідливих програм і зловмисників.  

На сьогоднішній день на ринку систем електронного документообігу 

представлена досить велика кількість СЕД, кожна з яких виділяється тими чи 

іншими функціями, має свої недоліки та переваго. Потреба у захисті 

електронних документів в СЕД та її користувачів дістала подальшого розвитку 

та призвела до створення систем захищеного електронного документообігу 

(СЗЕД). Однак не всі вони в повній мірі захищені від головної загрози – самих 

користувачів, а ті, в свою чергу, не застраховані від фішингових атак. 

Таким чином виникає потреба в універсальному інструменті контролю та 

моніторингу не тільки самої СЕД, а й її користувачів та їх дій. Цей інструмент 

має підтримувати будь яку СЕД, зберігати юридичну значущість усіх 

електронних документів що в ній зберігаються та оброблюються, а також 

захищати користувачів цієї СЕД від зовнішніх впливів та загроз.  

Дана робота спрямована на дослідження сучасного стану електронного 

документообігу в Україні, аналіз загроз електронного документообігу та пошук 

такого інструменту, який захищатиме користувачів від зовнішнього впливу та 

дій. 
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1 ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Основні поняття та характеристики електронного документу 

 

Нині, в епоху розвитку інформаційних та автоматизованих систем 

управління, дедалі більше підприємств в Україні відмовляються від 

традиційного – паперового документообігу. Розвитку ідей «держави в 

смартфоні» посприяв, перш за все, розвиток електронного документообігу. 

Електронний документ це найбільш актуальна форма існування усіх 

сучасних файлів та медіа, що містять в собі величезну кількість важливої 

інформації. Він може представляти собою цілий набір зображень, звукових 

файлів і символів. Такий файл можна передавати за допомогою спеціальних 

засобів телекомунікації. Телекомунікаційні канали також можуть бути 

використані для публікації, зберігання та подальшої обробки. Також такий 

документ слід розуміти як спеціальну форму, за допомогою якої можна 

використовувати дані для абсолютно різних цілей. Мова йде про фіксацію 

інформації на електронних або магнітних носіях, та її подальшої обробки та 

передачі усім учасникам корегування даних.  

Поняття електронного документу визначено статтею 5 Закону України 

«Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 

року №851-IV (далі – Закон №851): 

«Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у 

вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Склад 

та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів 

визначається законодавством.  

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і 

перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою 

подання електронного документа є відображення даних, які він містить, 
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електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його 

змісту людиною». [1] 

Всі документовані матеріали, що були переведені в електронний формат, 

придатні для обробки в існуючих інформаційних системах та передачі по ТКС. 

Всі ці файли піддаються аналітичній обробці, яку можна проводити за 

допомогою спеціалізованих систем управління. Загалом, поняття «електронний 

документ» означає наступне: 

 документ, зафіксований на електронному носії (у вигляді набору символів, 

аудіо-файлів або зображень) та призначений для передачі в часі та просторі з 

використанням обчислювальної техніки та електрозв’язку з ціллю його 

збереження та спільного використання; 

 форма представлення інформації в цілях її підготовки, передачі, отримання 

або зберігання за допомогою електронних технічних засобів, що зафіксована 

на магнітному диску, магнітній стрічці, лазерному диску або іншому 

електронному матеріальному носії; 

 документована інформація, представлена в електронній формі, тобто у 

вигляді, придатному для сприйняття людиною з використанням електронних 

обчислювальних машин, а також для передачі по інформаційно-

телекомунікаційним мережам та обробки в інформаційних системах. 

При цьому для електронного документа характерні: 

 автентичність - властивість електронного документа, що гарантує, що даний 

електронний документ ідентичний заявленому; 

 достовірність - властивість електронного документа, при якому вміст 

електронного документа є повним і точним представленням підтверджуваних 

операцій, діяльності або фактів і якому можна довіряти в подальших 

операціях або в подальшій діяльності; 

 цілісність - стан електронного документа, в який після його створення не 

вносилися ніякі зміни; 

 придатність для використання - властивість електронного документа, що 

дозволяє його локалізувати і відтворити в будь-який момент часу. 
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Виходячи з цього, можна зробити висновок, що електронний документ це 

будь-який документ, який представлений в електронному вигляді, в тому числі 

це може бути скан-образ документа, файл, набраний в текстовому редакторі, і 

т.д. При цьому електронні документи можуть бути формалізованими, тобто 

складеними в такому вигляді, який дозволяє за допомогою програмних засобів 

розпізнавати їх вміст, і неформалізованими (наприклад, скан-копія). 

В рамках обміну електронними документами сторони можуть 

використовувати як формалізовані документи, так і неформалізовані. Виняток 

становлять випадки, коли законодавством затверджений обов'язковий формат 

для обміну конкретним документом (наприклад, формат рахунку-фактури). Але 

якщо документ неформалізований, його прийняття і розпізнавання можливо 

лише за участю людини. 

Для того, щоб обмінюватися документами в електронному вигляді без 

участі людини в розпізнаванні тексту цих документів, необхідно всі документи 

складати в формалізованому вигляді, тобто в тому форматі, який можуть 

використовувати програмні засоби всіх учасників обміну. [5] 

Електронна документація може нести в собі матеріали, які можна 

використовувати для пошуку файлів або їх класифікації за тими чи іншими 

ознаками. Всі існуючі файли можуть мати різні дозволами, вони також можуть 

не нести в собі будь-які структуровані елементи. В даному випадку 

електронний документ безпосередньо залежить від свого власника. 

Структуровані матеріали можуть містити спеціальні елементи, за допомогою 

яких зовнішні додатки можуть отримувати дані про окремі елементи файлу. 

Паперові та електронні документи не можна порівняти один з одним, адже 

цифрові мають цілу низку переваг. Серед них: 

 можливість тривалого зберігання; 

 зручність виконання додаткових операцій (редагування, видалення, 

архівування тощо); 

 можливість пошуку даних всередині файлів з використанням ключових 

маркерів; 
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 простота в обробці матеріалів за допомогою автоматизованих систем, 

використовуваних організаціями, що використовують електронний 

документообіг. 

Зараз існує кілька форматів електронних документів, але найбільш 

популярним є формат «odf», що є зручним при роботі на будь-якому 

програмному забезпеченні. Поняття і структура електронного документа 

можуть істотно відрізнятися. Величезний вплив на це дає ПЗ для його обробки. 

Окремо слід виділити матеріали, що оброблюються за допомогою 1С. Подібні 

файли істотно відрізняються від інших, оскільки вони не виділяються в окремі 

документи. Їх можна розглядати лише як інформаційну одиницю з унікальними 

ідентифікаторами і засобами модифікації. До подібної документації можна 

також віднести матеріали, які створюються в результаті активної діяльності 

прикладних інформаційних систем. Вони динамічно формуються за допомогою 

існуючих сховищ матеріалів. Таким чином, інформації про себе вони ніякої не 

несуть, їх можна розглядати лише за допомогою системи.  

Як тільки документ виводиться на друк або ж в перегляд, він припиняє існувати 

в системі як об'єкт. З цієї хвилини він функціонує як спецдодаток. 

У тому випадку, якщо файл необхідно відкрити за допомогою іншого 

програмного устаткування, доведеться виконати його перетворення. 

Електронним документом є файл, який містить в собі певну інформацію, 

не завжди зрозумілу користувачеві. Для створення архівів і фондів даних 

файлів необхідно знати їх класифікації. 

 Відповідно до одного з варіантів, матеріали можуть відрізнятися за 

наявністю або відсутністю аналогічних друкованих документів.  

 Файли можуть також відрізнятися по тому, яка саме інформація в них 

міститься. У цій класифікації йдеться про: 

 текстові; 

 графічні; 

 звукові; 

 мультимедійні видання; 
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 програмні продукти. 

Останні слід розглядати як відчужувані твори або публікації окремих 

фрагментів текстів програм і кодів. 

 Найбільшою класифікацією слід вважати види електронних документів за 

цільовим призначенням. Найчастіше зустрічаються офіційні видання, які 

публікуються державними структурами, в них зазвичай містяться нормативні 

акти.  

 Виробничі видання використовуються на підприємствах. Вони несуть в собі 

інформацію про організацію існуючого виробництва. Деякі матеріали були 

спеціально створені для інформування працівників тих чи інших виробничих 

сфер про наявність норм і вимог при знаходженні на території підприємств.  

 

 Виробляються навчальні та довідкові видання, зручні в застосуванні. Знайти 

потрібну інформацію в такому файлі можна за кілька секунд, це дозволяє 

економити величезну кількість часу і сил. Такими документами можуть 

користуватися не тільки студенти, а й викладачі.  

 Політичні партії досить часто використовують електронні видання в якості 

агітаційних матеріалів. У них містяться твори громадської тематики, які 

призначаються для широкої аудиторії читачів. У подібних матеріалах 

найчастіше знайти аналітичну інформацію, якою користуються політологи і 

соціологи всього світу.  

 Ще одна класифікація документів відрізняє їх за способом поширення. 

Існують локальні видання, які можуть бути використані всередині окремого 

взятого підприємства, вони також випускаються в паперових варіантах і в 

обмеженій кількості однакових примірників.  

 Мережеві видання призначені для широкого використання, їх кількість не 

обмежена. Додаткові паперові екземпляри в даному випадку не є 

обов'язковими, від цього цінність електронного документа збільшується в 

кілька разів. Такі документи можна легко відправляти в архіви. 
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1.2. Основні поняття та принципи електронного документообігу 

 

В даний час проблема, пов'язана з автоматизацією обміну інформації в 

компаніях, стала однією з найпоширеніших в нашій країні. Електронний 

документообіг є сучасну технологію, яка дозволяє не тільки розвиватися, а й 

значно спрощувати всі процеси на підприємстві. Для різних компаній 

впорядкування інформації представляється по-різному, для одних це головний 

інструмент в управлінні персоналом, для інших - безпосередньо сам продукт, 

який виходить в процесі виробництва. 

Згідно з Законом №851 електронний документообіг (обіг електронних 

документів) це сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних 

документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі 

необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. Тобто, 

електронний документообіг – це така інформаційна система, яка сприяє більш 

раціональному і простому використанню даних компанії. У неї включені такі 

складові, як відповідне програмне забезпечення, електронна пошта, що дає 

можливість оперативно зв'язуватися з підлеглими, Інтернет і багато іншого. Для 

кожної організації цей комплекс може складатися з різних компонентів. 

За сферами діяльності електронний документообіг поділяється на: 

 виробничий документообіг; 

 управлінський документообіг; 

 архівна справа (сукупність процедур архівного документообігу); 

 кадровий документообіг (процедури кадрового обліку); 

 бухгалтерський документообіг; 

 складський документообіг; 

 секретне і конфіденційне діловодство; 

 технічний і технологічний документообіг. 

Та інші. Очевидно, що систем документообігу може бути стільки ж, 

скільки існує видів діяльності, як наслідок, інформаційні системи, що 
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автоматизують приватні види документообігу, розвиваються у напрямку 

масовості. Головними перевагами електронного документообігу перед його 

аналогом - паперовим, є:  

 Економія часу: співробітники витрачають менше часу на пошук паперових 

документів. Завдяки центральній базі даних, регулярно створюються резервні 

копії файлів, завдяки чому виключається можливість того, що документ буде 

безповоротно втрачено, якщо його забудуть в літаку, випадково або 

навмисно знищать. Абсолютно виключається витрата часу на пошуки файлів 

і документів, яких, з якоїсь причини, не виявилося на своєму місці. 

 Більш раціональне використання фізичного простору і техніки: зникає 

необхідність використання архівів та картотек для зберігання великого 

об’єму паперових документів. Залежно від статусу і актуальності інформації, 

документи та файли можуть безпечно віддалятися після закінчення терміну 

їх зберігання. Управління даними не тільки допомагає відповідати 

корпоративним нормам, а й сприяє більш раціональному використанню місця 

для зберігання. 

 Підвищення прозорості внутрішньої роботи підприємства: СЕД (системи 

електронного документообігу) дозволяють керівникам спостерігати за 

статусом документа, протягом усіх етапів його погодження та затвердження.  

На додаток до цього, СЕД дозволяє моментально і легко викликати не тільки 

запитуваний файл, але також і повний звіт про те, хто його створив, хто мав 

до нього доступ і хто його редагував. 

 Ведення особистої історії кожного файлу і супутньої документації: СЕД 

дозволяють централізовано керувати взаємовідносинами з клієнтами та 

постачальниками. Наприклад, досить лише одного кліка, щоб викликати всі 

необхідні документи, які містять вимоги, пов'язані з різними типами взаємин 

між організацією і зовнішніми суб'єктами. 

 Більше гнучкості щодо фізичного місцезнаходження співробітників: завдяки 

можливостям електронного доступу і комунікацій, співробітники отримують 

можливість працювати віддалено. І навіть перебуваючи в одному і тому ж 
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географічному місці, співробітникам не буде потрібно чекати, поки паперові 

копії файлів будуть пересилатися з сусіднього офісу. 

 Підвищення безпеки інформації та документів: як було вказано вище, 

центральна база даних дозволяє робити резервні копії документів, завдяки 

чому знижується ризик випадкової або навмисної втрати файлів. При цьому, 

менше часу витрачається на пошуки необхідного документа, якщо його 

місцезнаходження з якоїсь причини змінилося. 

 Зниження витрат на друк, поштові марки, конверти та пересилання: паперові 

документи, які пересилаються між відділами або постачальниками, можуть 

пересилатися в електронному вигляді. 

 Підвищення рівня задоволеності співробітників і керівників: оптимізація 

щоденних завдань дозволяє співробітникам отримувати більше задоволення 

від робочого процесу. Звільнення співробітників від таких, часто нудних 

завдань, як обробка накладних, дозволяє їм присвятити себе іншій діяльності. 

У той же час, керівники відділів отримують більше можливостей 

контролювати роботу своїх підлеглих. В остаточному підсумку, деякі 

організації можуть виявити, що зекономлені кошти дозволяють їм вийти на 

новий бізнес-рівень. 

Крім цього, не менш важливою перевагою ведення документації в 

електронному вигляді є те, що керівництво компанії може скоротити штат тих 

фахівців, які ведуть роботу з паперами. У разі виникнення необхідності в 

перебудові системи підприємство зможе з легкістю переробити існуючі вимоги 

до даного процесу або змінити будь-які умови.[6] 

 

1.3. Використання ЕЦП в електронному документообігу. Юридична сила 

електронних документів з ЕЦП 

 

Електронні документи, як і паперові, потребують візуванні. Не підписані 

папери не матимуть юридичної сили, отже, їх не можна буде використовувати 

при веденні будь-яких операцій. Закріпити дію документа можна за допомогою 
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електронного цифрового підпису (ЕЦП, далі – електронний підпис), яка володіє 

тими ж самими можливостями, що і звичайна паперова. 

Термін «електронний підпис» вперше був запропонований в 1976 році 

Вітфілдом Діффі і Мартіном Хелманом. Це був той час, коли електронного 

підпису ще не було як такого, а його ідея існувала лише в теорії. Роком пізніше 

Рональдом Рівестом і його колегами була створена послідовність RSA, яка 

дозволяла створювати найпростіші електронні підписи. В середині 80-х років 

Рональд Рівест значно просунувся в дослідженні питання електронного 

підпису. Їм були розроблені критерії безпеки до основних атрибутів цифрового 

підпису, описані моделі атак на алгоритми ЕЦП, а також запропонована схема 

GMR, що відповідає описаним вимогам (Криптосистема Гольдвассер - Мікалі). 

В цей же період були створені перші алгоритми на основі цих критеріїв. В 

Україні алгоритми формування і перевірки електронного підпису описуються 

Державним Стандартом України 4145-2002 «Інформаційні технології. 

Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на 

еліптичних кривих. Формування та перевірка» (далі – ДСТУ 4145-2002), 

прийнятим і введеним і дію наказом державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 року № 31. 

Електронний підпис це атрибут документа в електронному вигляді, 

отриманий за рахунок перетворення даних при використанні закритого ключа. 

Він дозволяє відстежити будь-яку зміну інформації після створення підпису, а 

також гарантовано встановити її авторство. Електронний підпис забезпечує 

цілісну структуру переданого документа. Причиною цього служить той факт, 

що електронний підпис формується і відповідає тільки вихідному статусу 

документа. [7] 

 

1.3.1 Механізм роботи ЕЦП 

 

Електронний цифровий підпис створюється за допомогою особистого 

ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Створюючи ЕП, автор 
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отримує інформацію про закриті ключі. Відповідно, наявність у автора такого 

ключа - доказ його володіння тим чи іншим електронним підписом і 

відмовитися від права володіння електронним підписом він не може. Таким 

чином у електронного підпису завжди можна встановити авторство. Існує 

кілька схем побудови електронного підпису: 

 На основі алгоритмів симетричного шифрування. Дана схема передбачає 

наявність у системі третьої особи - арбітра, що користується довірою обох 

сторін. Авторизацією документа є сам факт зашифровування його секретним 

ключем і передача його арбітра.  

 На основі алгоритмів асиметричного шифрування. На даний момент такі 

схеми електронного підпису найбільш поширені і знаходять широке 

застосування. 

Крім цього, існують 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 

електронного підпису. 

Нині для створення електронного підпису використовуються алгоритми 

асиметричного шифрування, або алгоритми з відкритим ключем, оскільки вони 

мають низку переваг у порівнянні з симетричним шифруванням. Технологія 

електронного підпису що базується на асиметричному шифруванні з відкритим 

ключем і спирається на наступні принципи: 

 можна згенерувати пару дуже великих чисел (відкритий і закритий ключ) так, 

щоб, знаючи відкритий ключ, не можна було вирахувати закритий ключ за 

тривалий термін. Механізм генерації ключів строго визначений і є 

загальновідомим. При цьому кожному відкритому ключу відповідає певний 

закритий ключ. Якщо, користувач публікує свій відкритий ключ, то можна 

бути впевненим, що відповідний закритий ключ є тільки у нього; 
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 є надійні методи шифрування, що дозволяють зашифрувати повідомлення 

закритим ключем так, щоб розшифрувати його можна було тільки відкритим 

ключем. Механізм шифрування є загальновідомим; 

 якщо електронний документ піддається розшифруванню за допомогою 

відкритого ключа, то можна бути впевненим, що він був зашифрований за 

допомогою унікального закритого ключа. Якщо документ розшифрований за 

допомогою відкритого ключа користувача, то це підтверджує його авторство: 

зашифрувати даний документ міг тільки цей користувач, тому що він є 

єдиним власником закритого ключа. 

 

Однак шифрувати весь документ було б незручно через його великий 

об’єм, тому шифрується тільки його хеш - невеликий обсяг даних, жорстко 

прив'язаний до документа за допомогою математичних перетворень що 

ідентифікує цей документ. Для обчислення хешу використовуються 

криптографічні хеш-функції, що гарантує виявлення змін документа при 

перевірці підпису. Хеш-функції не є частиною алгоритму електронного 

підпису, тому в схемі може бути використана будь-яка надійна хеш-функція. 

Шифрований хеш і є електронним підписом. Використання хеш-функцій дає 

наступні переваги: 

1) Обчислювальна складність. Зазвичай хеш цифрового документа генерується 

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

обчислення хешу є більш швидкими, ніж алгоритми електронного підпису. 

Тому формувати хеш документа і підписувати його виходить набагато 

швидше, ніж підписувати сам документ. 

2) Сумісність. Більшість алгоритмів оперує з рядками біт даних, але деякі 

використовують інші уявлення. Хеш-функцію можна використовувати для 

перетворення довільного вхідного тексту в потрібний формат. 

3) Цілісність. Без використання хеш-функції великий електронний документ в 

деяких схемах потрібно розділяти на досить малі блоки для застосування 
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електронного підпису. При верифікації неможливо визначити, чи всі блоки 

отримані і в правильному вони порядку. 

Використання хеш-функції не обов'язково для електронного підпису, а 

сама функція не є частиною його алгоритму, тому хеш-функція може 

використовуватися будь-яка або не використовуватися взагалі. 

У більшості ранніх систем електронного підпису використовувалися 

функції з секретом, які за своїм призначенням близькі до односторонніх 

функцій. Такі системи уразливі для атак з використанням відкритого ключа, 

оскільки обравши довільний електронний підпис і застосувавши до нього 

алгоритм верифікації, можна отримати вихідний текст. Щоб уникнути цього, 

разом з електронним підписом використовується хеш-функція, тобто, 

обчислення підпису здійснюється не щодо самого документа, а щодо його 

хешу. В цьому випадку в результаті верифікації можна отримати тільки хеш 

вихідного тексту, отже, якщо використовувана хеш-функція криптографично 

стійка, то отримати вихідний текст буде обчислювально складно, а значить 

атака такого типу стає неможливою. [10] 

Асиметричні схеми електронного підпису відносяться до криптосистемам 

з відкритим ключем. Але на відміну від симетричних алгоритмів шифрування, в 

яких шифрування відбувається за допомогою відкритого ключа, а 

розшифрування – за допомогою закритого (розшифрувати може тільки знає 

адресат що знає ключ), в асиметричних схемах цифрового підпису підписання 

проводиться із застосуванням закритого ключа, а перевірка підпису – із 

застосуванням відкритого (розшифрувати і перевірити підпис може будь-який 

адресат). 

Схема цифрового підпису зазвичай складається з 3 алгоритмів; 

 алгоритм генерації ключів – з набору можливих закритих ключів навмання 

обирається закритий ключ та обчислюється відповідний йому відкритий 

ключ; 

 алгоритм підпису – для заданого електронного документу створюється 

підпис за допомогою закритого ключа; 
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 алгоритм перевірки підпису – для  даних документа та підпису за допомогою 

відкритого ключа визначається дійсність підпису. 

Для того, щоб використання цифрового підпису мало сенс, необхідно 

виконання двох умов: 

 перевірка підпису повинна проводитися відкритим ключем, відповідним саме 

тому закритому ключу, який використовувався під час підписання; 

 без володіння закритим ключем створити легітимний електронний підпис 

має бути обчислювально складно; 

 слід відрізняти електронний цифровий підпис від коду автентичності 

повідомлення (MAC). 

Забезпечення цього у всіх асиметричних алгоритмах цифрового підпису 

спирається на наступні обчислювальні завдання: 

 завдання дискретного логарифмування (EGSA); 

 завдання факторизації, тобто розкладання числа на прості множники (RSA). 

Алгоритми електронних підписів підрозділяються на звичайні електронні 

підписи і на електронні підписи з відновленням документа. При верифікації 

електронних підписів з відновленням документа тіло документа відновлюється 

автоматично, його не потрібно прикріплювати до підпису. Звичайні електронні 

підписи вимагають приєднання документа до підпису. Всі алгоритми, що 

підписують хеш документа, відносяться до звичайних електронних підписів. До 

електронних підписів з відновленням документа відноситься, зокрема, RSA. 

Схеми електронного підпису можуть бути одноразовими і багаторазовими. В 

одноразових схемах після перевірки справжності підпису необхідно провести 

заміну ключів, в багаторазових схемах це робити не потрібно. Також алгоритми 

електронного підпису діляться на детерміновані і імовірнісні. Детерміновані 

алгоритми при однакових вхідних даних обчислюють однаковий підпис. 

Реалізація імовірнісних алгоритмів складніша, оскільки вимагає надійне 

джерело ентропії, але при однакових вхідних даних підписи можуть бути різні, 

що збільшує криптостійкість. В даний час багато детермінованих схеми 

модифіковані в імовірнісні. У деяких випадках, таких як потокова передача 
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даних, алгоритми електронних підписів можуть виявитися занадто повільними. 

У таких випадках застосовується швидкий електронний підпис. Прискорення 

підпису досягається алгоритмами з меншою кількістю модульних обчислень і 

переходом до принципово інших методів розрахунку. [8] 

Обчислення можуть проводитися двома способами: на базі 

математичного апарату еліптичних кривих (ДСТУ 4145-2002, ECDSA) і на базі 

полів Галуа (ГОСТ Р 34.10-94, DSA). Алгоритм цифрового підпису Digital 

Signature Algorithm(DSA), розроблений Національним інститутом стандартів і 

технологій (англ. National Institute of Standards and Technology, США), є одним 

із багатьох прикладів алгоритму підписання. Електронний підпис DSA - це пара 

великих чисел - бінарних рядків. Електронний підпис обчислюється з певними 

параметрами, такими, щоб можна було б перевірити цілісність даних і 

особистість, яка підписала повідомлення. DSA забезпечує можливість 

створення і перевірки підписів.  

 

 

Рис. 1.1. Ілюстрація роботи ЕЦП 
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Для створення цифрового підпису використовується закритий ключ, а для 

перевірки підпису - відкритий ключ, який відповідає (але не дорівнює) 

закритому ключу. Кожен користувач має пару ключів - відкритий і закритий 

ключ. Відкриті ключі вважаються загальнодоступними. А закриті ключі 

тримаються в секреті. Будь-хто може перевірити підпис користувача з 

використанням відкритого ключа даного користувача. Сам підпис може 

створити тільки власник закритого ключа. 

Параметри DSA 

Алгоритм DSA є варіантом алгоритмів підпису Шнорра і Ель-Гамаля. В 

алгоритмі використовуються наступні параметри: 

 = просте число довжиною  біт, де  приймає значення, кратне 64, в 

діапазоні від 512 до 1024. (У первинному стандарті розмір p був фіксований і 

дорівнює 512 бітам. Це обмеження викликало безліч критичних зауважень, і 

NIST скасував його в FIPS PUB 186). 

 - 160-бітний простий множник . 

, де - будь-яке число, менше , для якого 

 більше 1. 

 - випадкове або псевдовипадкове число . 

 

.                                                (1.1) 

 

В алгоритмі також використовується односпрямована хеш-функція: 

. Стандарт визначає використання алгоритму SHA. Перші три параметри: 

 відкриті і можуть бути загальними для користувачів мережі. Закритим 

ключем є , а відкритим - . 

Створення і перевірка підпису 

Щоб підписати повідомлення : 

1) користувач А генерує випадкове число ; 
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2) користувач А генерує: 

 

;                                      (1.2) 

 ;                             (1.3) 

 

  - це зворотне число  по модулю , тобто . 

      Можна ввести додаткову перевірку на випадок, якщо  або . 

Якщо  або , то треба створити нове значення  і підпис 

перерахувати (хоча такий випадок, що  або  , вкрай 

малоймовірний). 

1) підписом користувача А служать параметри r і s, які він відправляє разом з 

повідомленням користувачу Б. 

2) Користувач Б перевіряє підпис, обчислюючи: 

 

      ;                                            (1.4) 

     ;                                   (1.5) 

      ;                                          (1.6) 

 

Використовуючи відкритий ключ , вважаємо параметр : 

 

      ;                               (1.7) 

 

Якщо , то підпис правильний. [9] 

 

1.3.2. Юридична сила електронних документів з ЕЦП 

 

Будь-яку зміну, внесену в документ, завірений електронним підписом, 

завжди можна встановити. Таким чином, наявність електронного цифрового 
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підпису у документа практично унеможливлює його підробку. Електронний 

підпис є гарантією оригінальності, автентичності та цілісності електронного 

документу. Законом №851 встановлено, що оригіналом електронного 

документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими 

реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, 

прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України від 5 

жовтня 2017 року №2155-VIII«Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон 

№2155). [1,2] 

При передачі електронного документа кільком адресатам або його 

зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних 

примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором 

створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами 

електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом 

і має однакову юридичну силу. Оригінал електронного документа повинен 

давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному 

законодавством; у визначених законодавством випадках може бути 

пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії. 

Разом з тим, статтею 8 Закону №851 передбачено, що електронний 

документ не може бути застосовано як оригінал: 

1) свідоцтва про право на спадщину;  

2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в 

одному оригінальному примірнику, крім випадків існування 

централізованого сховища оригіналів електронних документів; 

3) в інших випадках, передбачених законом.  

Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шляхом 

створення електронного документа (електронних документів), здійснюється в 

порядку, встановленому законом. Одним з обов'язкових реквізитів 

електронного документа є електронна відмітка часу. Електронна відмітка часу - 

електронні дані, які пов'язують інші електронні дані з конкретним моментом 

часу для підтвердження наявності цих електронних даних в даний момент часу 
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(п. 10 частини першої статті 1 Закону №2155). Перевірка цілісності 

електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного 

цифрового підпису (ст. 12 Закону №851). [1] 

Таким чином, оригіналом електронного документа (листа, довідки, запиту 

і т.п.), отриманого підприємством в електронному вигляді через Електронний 

кабінет, вважається електронний екземпляр такого документа з обов'язковими 

атрибутами, у тому числі з завіреним електронним підписом автора або 

підписом, прирівняним до власноручного підпису і з електронної відміткою 

часу. Роздрукований електронний примірник такого документа в паперовому 

вигляді не вважається оригіналом. 

Слід зазначити, що 7 листопада 2018 року набрав чинності Закон №2155. 

З цієї дати втратив чинність Закон України «Про електронний цифровий 

підпис». Одним з важливих нововведень Закону №2155 є те, що він вводить 

поняття «кваліфікованого електронного підпису», яке замінило поняття 

«електронний цифровий підпис». Відповідно до Закону №2155 кваліфікований 

електронний підпис це вдосконалений електронний підпис, який створюється з 

використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на 

кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа; 

Засіб кваліфікованого електронного підпису це апаратно-програмний або 

апаратний пристрій, або програмне забезпечення, що реалізує криптографічні 

алгоритми генерації пар ключів і / або створення кваліфікованого електронного 

підпису та / або перевірки кваліфікованого електронного підпису та / або 

зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який 

відповідає вимогам чинного Закону №2155. [3] 

КЕП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за 

допомогою відкритого ключа. Система цифрового підпису припускає, що 

кожен користувач мережі має свій особистий ключ (зберігається в таємниці), 

який використовується для формування підпису, а також відповідний цьому 

особистому ключу відкритий ключ, відомий решті користувачів мережі, і 

призначений для перевірки підпису. Цифровий підпис обчислюється на основі 
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особистого ключа відправника інформації та, власне, інформаційних бітів 

документа (файлу). Спосіб обчислення цифрового підпису гарантує, що знання 

відкритого ключа не може призвести до підробки підпису. 

Закон №2155 вносить наступні зміни: 

 видані ЕЦП діють до закінчення терміну своєї дії, однак не більше двох років 

з моменту вступу в силу Закону; 

 кваліфікований електронний підпис можна отримати за дорученням, тільки 

при особистій присутності підписанта; 

 КЕП має презумпцію відповідності власноручного підпису і таку ж 

юридичну силу; 

 введено поняття «електронна печатка». 

Термін «юридично значимий електронний документообіг» (ЮЗЕД) міцно 

зайняв місце обов'язкового елемента будь-якої інформаційної системи, 

особливо в сфері управління суспільними фінансами. Однак в більшості 

проектів електронний обмін охоплює тільки окремий перелік документів, які 

дуже часто дублюються паперовими копіями, наприклад для забезпечення їх 

довгострокової схоронності. Є цілий ряд ефектів які можна отримати тільки за 

рахунок правильної організації електронного документообігу. Традиційно 

ЮЗЕД вважається правильним, коли застосовується безпаперова форма 

передачі документів, забезпечується їх юридична значущість і декларується 

однократність введення документів. На жаль, часто виявляється, що 

однократність введення забезпечується тільки в рамках однієї конкретної 

інформаційної системи, а «електронний документ» зовсім не електронний, а 

тільки лише скан-копія паперового документа. Або, навпаки, отримавши 

спочатку електронний документ (наприклад, держконтракт), його друкують і 

навіть для чогось повторно підписують на папері. На відміну від традиційної 

форми ЮЗЕД при цифровій формі взаємодії юридично значимий електронний 

документообіг та однократність введення документа забезпечуються між будь-

якими двома (і більше) контрагентами із застосуванням електронного підпису, 

що базуються на єдиних інфраструктурних, технологічних і методологічних 



28 
 

рішеннях. Життєвий цикл документа при цифровому документообігу повинен 

забезпечуватися з урахуванням наступних основних вимог: 

 з моменту появи електронного документа він має машиночитаєму форму і 

вноситься до інформаційних систем автоматично; 

 рух документа і факт його передачі фіксуються в метаданих і посилюються 

міткою часу; 

 дотримуються строгі вимоги з криптографічного захисту та підтвердженню 

повноважень підписують осіб; 

 забезпечена можливість архівного зберігання електронних документів 

органів державної влади, завершених діловодством, зі збереженням їх 

юридичної сили; 

 документ може бути переданий за запитом у формі, придатній для 

контрольного органу, суду і т. п. 

Вищевказані вимоги повинні забезпечуватися за рахунок організаційних 

заходів із застосуванням спеціальних технічних засобів цифрового обміну 

документами. У будь-якому випадку найважливішим питанням залишається 

юридична значимість документів, яку необхідно розглядати в більш широкому 

контексті, ніж просто наявність або відсутність функції підписання документа в 

конкретно взятій інформаційній системі. 

 

1.4. Системи електронного документообігу. Основні поняття та принципи 

роботи 

 

У сучасному світі для будь-якого компанії чи організації питання 

автоматизації документообігу та контролю обробки інформації мають ключове 

значення. Підтвердженням цього є наступні дані. За оцінкою Siemens Business 

Services, до 80% свого робочого часу керівник витрачає на роботу з 

інформацією, до 30% робочого часу співробітників йде на створення, пошук, 

узгодження і відправлення документів, кожен внутрішній документ копіюється, 

в середньому, до 20 разів і до 15% корпоративних документів безповоротно 
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втрачається. За світовими оцінками, на роботу з документами доводиться 

витрачати до 40% трудових ресурсів і до 15% корпоративних доходів. Саме 

тому ефективність управління компаніями та організаціями не в останню чергу 

залежить від коректного рішення задач оперативного і якісного створення 

електронних документів, контролю їх виконання, а також продуманої 

організації їх зберігання, пошуку і використання. Тому потреба в ефективному 

управлінні електронними документами призвела до створення систем 

електронного документообігу (СЕД). 

Система електронного документообігу (СЕД) - комп'ютерна програма, 

яка дозволяє організувати роботу з електронними документами, а також 

взаємодія між співробітниками. Саме поняття «система електронного 

документообігу» склалося не відразу. Спочатку розрізнені елементи 

електронного документообігу вводилися на окремих, найбільш завантажених 

ділянках підприємства для вирішення локальних завдань конкретних 

підрозділів. Згодом зросли вимоги до автоматизації ділових процесів, ринок 

програмних продуктів набув значного розвитку. Межі застосування 

електронного документообігу розширювалися, з'являлися нові функції.  

В результаті сучасна система електронного документообігу стала 

служити не тільки засобом обліку та управління документами, а перетворилася 

в фундамент для розробки системи ефективного управління підприємством. 

Базовим елементом будь-якої СЕД є документ, всередині системи це може 

бути, наприклад; файл або запис в базі даних. 

СЕД в даний час застосовуються в ІТ інфраструктурі практично будь-якої 

компанії - як приватної, так і державної. У більшості компаній СЕД або вже 

впроваджена, або планується її впровадження в найближчому майбутньому. 

Системи електронного документообігу вирішують все більш широкий спектр 

завдань, інтегруються з обліковими системами, дозволяють управляти 

показниками життєдіяльності підприємства (вибудовувати системи KPI або 

ССП). За допомогою СЕД підприємство стає прозорим і керованим: всі 

найпростіші господарські операції (наприклад, відвантаження товару зі складу 
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або передача матеріалів у виробництво) супроводжуються відображенням їх в 

обліковій системі у вигляді електронних документів. Господарські операції 

можуть супроводжуватися урахуванням і фіксацією показників бізнес-процесів. 

Накопичена інформація за показниками інтегрується в СЕД в показники 

верхнього рівня, і, таким чином, ми отримуємо систему збалансованих 

показників, яка відображається на панелі керівника. 

Системи електронного документообігу мають ряд переваг, до числа яких 

можна віднести можливість одноразової реєстрації електронного документа, 

паралельне виконання необхідних операцій з відстеженням відповідального за 

їх виконання, а також наявність ефективно організованої системи пошуку 

документа і розвиненої системи звітності. Крім того, СЕД, як правило, містять 

засоби групової роботи над документами і проектами, календарного 

планування і завантаження співробітників по роботі з документами, ведення 

історії роботи з документами і безпечної роботи з віддаленими офісами та 

підрозділами підприємства. [11] 

Система електронного документообігу не повинна мати галузевої 

специфіки. Основним і найбільш поширеним варіантом електронного 

документообігу є коробкові продукти. Для будь-якої СЕД головним є 

виконання наступних задач: 

 забезпечення ефективного управління за рахунок автоматичного контролю 

виконання, прозорості діяльності всієї організації на всіх рівнях; 

 підтримка системи контролю якості, що відповідає міжнародним нормам; 

 підтримка ефективного накопичення, управління і доступу до інформації та 

знань. Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої формалізації 

діяльності кожного співробітника і можливості зберігання всієї передісторії 

його діяльності; 

 протоколювання діяльності підприємства в цілому (внутрішні службові 

розслідування, аналіз діяльності підрозділів, виявлення «гарячих точок» в 

діяльності); 
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 оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їхнього виконання і 

контролю; 

 вилучення паперових документів з внутрішнього обороту підприємства. 

Економія ресурсів за рахунок скорочення витрат на управління потоками 

документів в організації; 

 вилучення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення збереження 

паперових документів за рахунок наявності оперативного електронного 

архіву. 

Окрім описаних вище головних задач, просунуті СЕД можуть виконувати 

наступні функції: 

 ефективну взаємодію співробітників в рамках робіт за документами; 

 миттєвий пошук інформації (по будь-якому з полів реєстраційної картки, за 

текстом файлу і т. д.); 

 контроль виконання робіт, ініційованих документами і завданнями; зручність 

налаштування системи повідомлень і нагадувань, яка допоможе керівникам 

оперативно відстежувати стан робіт, співробітникам правильно 

організовувати свою роботу, і, таким чином, поліпшити виконавську 

дисципліну в організації. 

 проводити моніторинг стану виконуваних процесів і аналіз завантаження 

персоналу за рахунок формування різних журналів і звітів; 

 довгострокове зберігання документів організації; 

 розмежування прав доступу співробітників до інформації. 

 підтримку роботи в організаціях з територіально-розподіленою структурою 

управління, що дозволяє організовувати наскрізну роботу над документами і 

завданнями між головним офісом і територіально віддаленими філіями. 

 конфіденційність роботи з документами всіх співробітників, розподіл прав 

доступу відповідно до їх посадовими обов'язками та статусом в організації 

або можливість формування в системі користувальницьких ролей, що 
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дозволяє організувати роботу в режимі тимчасового або постійного 

заміщення одного співробітника іншим. 

 гнучкий, доступний предметного фахівця механізм проектування маршрутів 

документів, доручень, завдань, тобто настройки бізнес-процесів. 

Системи електронного документообігу можна поділити на п’ять 

категорій. Будь-яка СЕД може містити елементи кожної з наведених нижче 

категорій, але більшість з них мають конкретну орієнтацію в одній з областей, 

пов'язану в першу чергу з позиціонуванням продукту: 

1) СЕД з розвиненими засобами зберігання і пошуку інформації (електронні 

архіви - ЕА). Електронний архів - це окремий випадок системи 

документообігу, орієнтований на ефективне зберігання і пошук інформації. 

Деякі системи особливо виділяються за рахунок розвинених засобів 

повнотекстового пошуку: нечіткий пошук, розумовий пошук і т.д., Інші - за 

рахунок ефективної організації зберігання: HSM, підтримка широкого 

діапазону обладнання для зберігання інформації і т. Д. 

2) СЕД з розвиненими засобами workflow (WF). Ці системи в основному 

розраховані на забезпечення руху якихось об'єктів за заздалегідь заданими 

маршрутами («жорстка маршрутизація»). На кожному етапі об'єкт може 

змінюватися, тому його називають загальним словом «робота» (work). 

Системи такого типу називають системами workflow – «потік робіт» (на 

жаль, для цього терміна немає точного еквівалента в українській мові). До 

робіт можуть бути прив'язані документи, але не документи є базовими 

об'єктами цих систем. За допомогою таких систем можна організувати певні 

роботи, для яких заздалегідь відомі і можуть бути прописані всі етапи. 

3) СЕД, орієнтовані на підтримку управління організацією та накопичення 

знань. Ці «гібридні» системи, які зазвичай поєднують в собі елементи двох 

попередніх. При цьому базовим поняттям в системі може бути як сам 

документ, так і завдання, яке потрібно виконати. Для управління 

організацією потрібна як «жорстка», так і «вільна» маршрутизація, коли 

маршрут руху документа призначає керівник («розписує» вхідний документ), 
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тому обидві технології в тому чи іншому вигляді можуть бути присутніми в 

таких системах. Ці системи активно використовуються в державних 

структурах управління, в офісах великих компаній, які відрізняються 

розвиненою ієрархією, мають певні правила і процедури руху документів. 

При цьому співробітники колективно створюють документи, готують і 

приймають рішення, виконують або контролюють їх виконання. 

При впровадженні наступних систем на великих підприємствах важливо 

визначити, чи надає система можливість ефективного адміністрування, обробки 

великих обсягів інформації, інтеграції з автоматизованими системами 

управління виробництвом, масштабованості, поетапного впровадження, обліку 

територіальної розподіленості, складної організаційної структури, рольового 

принципу організації доступу і т.д. 

4) СЕД, орієнтовані на підтримку спільної роботи (collaboration). Це нове віяння 

в області систем документообігу, пов'язане з розумінням мінливості 

ринкових умов в сучасному світі і з необхідністю мати для швидкого руху 

«тільки найнеобхідніше», без зайвого, дуже корисного, але важкого баласту. 

Такі системи, на противагу попереднім, не включають поняття ієрархії в 

організації, не дбають про будь-якої формалізації потоку робіт. Їх завдання - 

забезпечити спільну роботу людей в організації, навіть якщо вони розділені 

територіально, і зберегти результати цієї роботи. Зазвичай реалізовані в 

концепції «порталів». Вони надають послуги зберігання і публікації 

документів в intranet, пошуку інформації, обговорення, кошти призначення 

зустрічей (як реальних, так і віртуальних). Такі системи знаходять замовників 

серед швидко розвиваються комерційних компаній, робочих груп у великих 

фірмах та державних структурах. 

5) СЕД, що мають розвинені додаткові сервіси. Наприклад, сервіс управління 

зв'язками з клієнтами (CRM – Customer Relation Management), управління 

проектами, білінгу, електронної пошти тощо. За складністю функцій система 

документообігу і, наприклад, сервіс CRM можуть мати різні пропорції в 

залежності від організації. 
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1.4.1. Впровадження системи електронного документообігу 

 

В умовах сучасного розвитку бізнесу СЕД повинна вирішувати завдання, 

пов'язані з оптимізацією витрат, з можливістю економії внутрішніх ресурсів 

підприємства. При цьому найбільш оптимальним варіантом є така ситуація для 

підприємства, коли впроваджена інформаційна система електронного 

документообігу дозволяє швидко (за 2-3 місяці) окупити витрати на 

впровадження. Необхідною умовою для подібного впровадження є наявність на 

підприємстві співробітника, який володіє знаннями в області процесного 

управління, навичками в побудові діаграм нотацій опису бізнес-процесів і 

досить добре представляє бізнес-процеси, що протікають на підприємстві, 

впроваджувати СЕД. Важливим підмогою можуть бути формалізовані схеми 

бізнес-процесів. Впровадження СЕД завжди має вирішувати питання 

оптимізації бізнес-процесів і економії трудовитрат як керівної ланки, так і 

рядових співробітників підприємства. При цьому максимальний ефект від 

впровадження досягається, коли електронний документообіг функціонує в 

єдиному інформаційному просторі з системою управління та обліку. Така 

об'єднана система дозволяє вирішити значно більшу кількість завдань. 

Впроваджуючи СЕД компанія стикається з питанням організації взаємодії 

із зовнішнім «паперовим» світом, найчастіше інформація з якого надходить на 

папері. Згодом, напевно, ця ситуація зміниться, і обмін електронними 

документами стане нормою, але поки необхідно впроваджувати рішення, що 

враховують особливості поточної ситуації. В даний час використання 

електронного документа, цифрового підпису на Україні в обов'язковому 

порядку передбачається в системах «банк-клієнт» з відповідно до Інструкції 

«Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» (відома як 

«Інструкція №7»). Цифровий підпис використовується також в міжбанківських 

відносинах. відповідно до Положення про міжбанківські розрахунки в Україні 

використання криптографічного захисту електронних банківських документів є 

обов'язковим для банків, які є учасниками системи електронних платежів 
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Національного банку України. Використання криптографічних засобів, в т.ч. і 

цифрового підпису поза банківською сферою до кінця ще юридично не 

оформлено і правові колізії викликають занепокоєння. Але в даному варіанті 

швидше необхідно йти по компромісного шляху.  

Електронні документи, які мають правові наслідки, можна 

супроводжувати паперовими копіями з «реальним підписом». Треба розуміти, 

що метою системи електронного документообігу є не викорінення паперових 

документів, а створення ефективного середовища управління і функціонування 

організації. Крім того, роздруковувати доведеться тільки кінцеві продукти 

роботи - конкретні, вже повністю підготовлені паперові документи і тільки в 

одній «правоустановчій» копії, що все одно призведе до істотного зниження 

обсягу паперових документів. До того ж, завданням документообігу не є 

ізольованим технологічним ланцюжком в бізнес-процесі організації. 

Документообіг тісно інтегрований з іншими підзадачами, які розв'язуються 

інформаційною системою організації. Таким чином, система автоматизації 

документообігу повинна забезпечувати прикладні інтерфейси, що дозволяють 

вбудовувати функції передачі і збереження документів в прикладні системи, що 

функціонують в організаціях, в яких вона впроваджується. 

Ринок систем електронного документообігу є досить широким. Кожна 

СЕД має ті чи інші функції, свої плюси та мінуси. Вибір правильної СЕД 

залежить від певних задач та необхідностей, та виконується за наступними 

критеріями: 

 вимоги за обсягом зберігання. Необхідно вибрати систему документообігу, 

яка підтримує ієрархічне структурне зберігання (HSM – Hierarchal Storage 

Management). Цей механізм зберігає дані що більш активно 

використовуються на більш швидких, але й більш дорогих носіях, в той час 

як інформація що використовується рідше автоматично переноситься на 

повільні і дешеві носії; 
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 наявність формалізованих процедур, що вимагають підтримки їх виконання і 

автоматизації контролю (підготовки документів певного типу, виконання 

стандартних функцій організації і т.д.); 

 необхідність автоматизації адміністративного управління організацією. 

Ступінь складності організаційної структури; 

 наявність територіально розподілених підрозділів. Цей фактор накладає певні 

вимоги до віддаленого доступу, до реплікації даних і т.д; 

 наявність паперового архіву великого обсягу. Деякі системи документообігу 

поставляються з вже інтегрованими підсистемами масового введення 

документів; 

 необхідність в розвиненою маршрутизації документів, в управлінні потоками 

робіт (workflow managing). Як продовження цієї необхідності потреба в 

підтримці довільних бізнес-процесів, можливо працюють спільно з 

прикладними системами підтримки цих процесів; 

 вимоги щодо термінів зберігання документів. При великих термінах 

зберігання (десятки років) варто серйозно подумати про організацію 

паралельного архіву на мікрофільмах; 

 вимоги до "відкритості", розширення системи. Можливість інтеграції з 

існуючими інформаційними системами і використання наявного обладнання; 

 необхідність зберігання зображень документів. Використання в організації 

специфічних форматів зберігання документів. Необхідність підтримки 

інженерних і конструкторських завдань, інших особливостей діяльності 

підприємства; 

 необхідність розвинених засобів пошуку інформації. Повна підтримка 

системою мов наявних в організації документів; 

 вимоги до безпеки (шифрування, організація доступу, і т.д.). Можливість 

використання вже наявних в інформаційній інфраструктурі організації 

механізмів доступу в системі документообігу; 
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 вимоги щодо відповідності певним стандартам: внутрішнім, галузевим, 

ДСТУ, міжнародним стандартам з контролю якості, рівню організації 

зберігання інформації. 

Також варто враховувати ряд функціональних вимог, вимог з інтеграції та 

безпеки (таблиця 1.1). [6] 

Таблиця 1.1. 

Вимоги до СЕД 

Функціональні вимоги 

Загальні Специфічні 

Забезпечення створення електронних 

документів (Сканування, Імпорт) 
Створення дискусій по документах 

Можливість додавання коментарів до 

документів 
Порівняння змісту документів, в 

тому числі графічних 
Створення зв'язків між документами 

Управління проектами документів: 

узгодження, підпис 

Коментування змісту за допомогою 

виділення в тексті «червоним 

олівцем» Контроль виконання документів 

Забезпечення звітності та аналізу 
Масове завантаження документів в 

систему 
Забезпечення друку електронних 

документів, метаданих 

Колективна обробка документів 
Імпорт документів з успадкованих 

систем документообігу 
Відправлення повідомлень і 

оповіщень користувачам системи 

Зберігання та класифікація 

документів 
Публікація певних видів документів 

на порталі 
Пошук документів 

Вимоги з безпеки 

Загальні Специфічні 

Можливість отримання повного 

списку користувачів системи з 

необхідною обліковою інформацією 
Перевірка ЕЦП на будь-якому 

документі 
Можливість блокування роботи 

окремих користувачів 

Управління правами доступу до 

змісту документів, метаданих, версій 
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Продовження таблиці 1.1 

Вимоги до СЕД 

Вимоги з безпеки 

Загальні Специфічні 

Можливість визначення авторства 

кожної операції в системі, 

протоколювання спроб здійснення 

НСД 

Водяні знаків при друку 

документів 

Підтримка інтегрованої доменної 

аутентифікації 
 

Підтримка робочого місця 

адміністратора безпеки і необхідні 

кошти оперативного контролю і 

впливу 

 

Вимоги по інтеграції 

Загальні Специфічні 

Інтеграція з корпоративною 

поштовою системою, MS Office 

 

Інтеграція з системами ERP \ CAD \ 

CRM \ OCR 

Інтеграція з корпоративною службою 

єдиного доступу (SSO) 

Інтеграція з LDAP 

Синхронізація даних довідників з 

різними системами: За часом, за 

подією 

Формування протоколу / 

повідомлення про завантажених і не 

завантажених об'єктах при 

синхронізації довідників 

 

СЕД досить складний механізм і скоріше не має сенсу говорити просто 

про окремий програмний продукт, як про автоматизовану систему 

документообігу організації. Система електронного документообігу 

підприємства включає в себе безліч підсистем, побудованих за допомогою 

програмних продуктів, як правило, створених різними виробниками. 

Автоматизація документообігу може по-різному інтерпретуватися в залежності 
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від розміру організації і специфіки її діяльності. Наприклад, для невеликої 

торгової організації, законодавчих зборів і проектної організації, СЕД будуть 

виконувати різні функції, будується на різних програмних продуктах і взагалі 

мати мало спільного. Процедуру впровадження СЕД можна описати в 

наступних етапах: 

1-й етап. Аналіз ситуації. 

Перед початком процесу впровадження СЕД на підприємстві потрібно 

провести обстеження з метою 

 отримання загальної інформації про об'єкт впровадження СЕД; 

 визначення цілей впровадження; 

 визначення загальних ключових вимог до СЕД і кордонів проекту; 

 визначення загального стану організації документообігу та діловодства; 

 визначення основних учасників проекту (формування робочої групи); 

 визначення загального рівня складності потенційного проекту; 

 оцінки потреб з міграції даних і інтеграції з іншим ПЗ. 

Далі проходить інформаційне обстеження. досліджуються і описуються 

існуючі бізнес-процеси (as is - «як є»). Внаслідок аналізу зібраних даних 

пропонуються оптимізовані бізнес-процеси (to be - «як повинно бути»), 

формулюються функціональні вимоги до СЕД. 

Цілі інформаційного обстеження: 

 вивчення та точний опис бізнес-процесів, що підлягають автоматизації; 

 розробка рекомендацій щодо оптимізації документопотоків і організації 

документообігу та діловодства; 

 визначення та опис модифікацій системи, інтерфейсів, в тому числі 

інтерфейсів із зовнішніми системами і засобів перенесення даних з існуючих 

програм, які повинні бути розроблені і впроваджені в ході проекту; 

 розробка технічного завдання (ТЗ). 

2-й етап. ідентифікація проблеми 
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Наприклад аналіз поточної ситуації показав, що основними цілями 

впровадження СЕД на підприємстві є: 

 забезпечення більш ефективного управління діяльністю організації на всіх 

рівнях; 

 введення більш суворої і регламентованої системи обліку; 

 накопичення інформації та управління даними; 

 оптимізація бізнес-процесів; 

 забезпечення автоматизації процесу продажів і закупок; 

 автоматизація складання звітності бізнес-діяльності; 

 розробка кошти для обміну та зберігання даних в розподіленої базі; 

 економія ресурсів за рахунок скорочення витрат на управління паперової 

документації. 

Ці можливості зроблять систему головною управляючою програмою 

бізнес-діяльності організації і захистять користувачів від рутинних задач, що 

підвищить продуктивність і ефективність роботи. Функціонал програми 

дозволить в кінцевому результаті прийти до: 

 підвищення швидкості і точності роботи з клієнтами; 

 автоматизованого обміну інформацією між структурними підрозділами 

фірми; 

 автоматизації роботи з контрагентами; 

 мінімізації втручання людини в завдання, що вимагають рутинних або 

складних обчислень; 

 зручності ведення обліку і отримання звітності. 

В кінцевому рахунку це призведе до максимізації прибутку як основної мети 

ведення бізнесу. 

3-й етап. Визначення критеріїв вибору засобів програмування. 

Побудова системи управління організацією залежить багато в чому від 

специфіки її роботи. Вибір засобу проектування системи або впровадження вже 

готових продуктів автоматизації залежать від таких факторів, як організаційно-
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правова форма компанії, вид діяльності та оподаткування, схема ведення 

обліку, види товарів та послуг, види взаєморозрахунків з покупцями і ін. Для 

конкретної фірми ці параметри будуть різні, а, отже, і різними будуть підходи 

до вирішення проблеми розробки або вибору програмного забезпечення. 

Кількість програмних продуктів, орієнтованих на конкретну роботу, досить 

велике, але якщо врахувати специфіку фірми, то можна стверджувати, що 

навіть існування конкретної системи, за своїми параметрам підходящої для 

організації, може вимагати значних доробок. До того ж спірним буде питання 

про ціну продукту і придбанні вихідних матеріалів, що в умовах малого бізнесу 

для розвивається актуально. Буде потрібно навчити персонал і знайти фахівців 

для обслуговування. Отже, одним з найбільш очевидних варіантів вирішення 

цієї проблеми залишається проектування власної системи, орієнтованої на 

специфіку конкретного підприємства. Саме тому так важливо знати специфіку 

компанії, для якої проектується система або виробляється вибір серед безлічі 

готових продуктів. 

4-й етап. Розробка та вибір альтернатив. 

Зарубіжні засоби розробки і прикладні рішення на базі цих систем, 

розглянуті при аналізі ринку СЕД, можуть виявитися нерентабельними при 

використанні в даному конкретному випадку. Система буде занадто дорогою і 

громіздкою для малого підприємства. Крім того, розробка додатків і бази даних 

займе значний час, так як в цих системах не передбачені кошти для швидкої 

розробки продуктів при управлінні підприємством та веденні обліку, 

орієнтовані на ведення бізнесу в Україні. 

5-й етап. Реалізація проекту впровадження СЕД. 

Реалізація СЕД включає наступні кроків: 

 розробка структури БД СЕД; 

 розробка екранних форм; 

 розробка механізмів: візування, реєстрації, виконання та ін. 

 розробка технічної документації на систему. 



42 
 

В ході цієї стадії безпосередньо реалізуються вимоги, описані на етапі 

інформаційного обстеження. Ключовим фактором у розробці є те, що більшість 

робіт виконуються на території організації, тому відбуваються постійне 

взаємодія Розробників з Замовником і залучення їх в бізнес-процеси фірми. 

Внаслідок цього підвищуються ефективність робіт і якість кінцевого продукту. 

Взаємодія з персоналом благотворно впливає також на процес розробки, так як 

багато нюансів в роботі кінцевих користувачів можна вирішити швидше. 

Процес тестування є вирішальним в забезпеченні якості розробки. Кінцеві 

користувачі повинні бути максимально залучені до підготовки критеріїв 

тестування. [12] 

 

1.4.2. Успішна практика використання СЕД в Україні 

 

За останні декілька років чимало відомих українських компаній перейшло 

на електронний документообіг. Яскравим прикладом такої практики є кейс 

українського сайту пошуку роботи Work.ua. 

В квітні 2018 року Work.ua перейшов на електронний документообіг зі 

своїми клієнтами. А це більш ніж 20 000 компаній за рік. В електронну форму 

їм вдалось перевести взаємодію з 98% клієнтів. За правилами бухгалтерського 

обліку всім клієнтам, які купують послуги необхідно відправляти рахунки і 

акти наданих послуг. Рік тому Work.ua відправляли ці документи в паперовому 

вигляді. Щомісяця на це витрачалось: 

 3000 відправлених актів; 

 90 годин на друк і відправку документів; 

 9000 аркушів А4 (18 пачок паперу); 

 40 000 гривень на відправку. 

При цьому документів з кожним місяцем ставало все більше, пакетів з 

конвертами на відправку – теж. Потрібно було або наймати ще одного 

бухгалтера, щоб це все працювало в такому ж вигляді, або якось докорінно 

змінити процес. Work.ua вибрали другий шлях і вирішили перейти на 
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електронний документообіг. Просто відправляти документи електронною 

поштою клієнтам не можна. Документи повинні бути завірені, щоб мати 

юридичну силу. Електронні документи, як і паперові, підписуються, тільки це 

відбувається не ручкою і печаткою, а електронно-цифровим підписом. Тому, 

щоб відправляти електронні документи, потрібна компанія-партнер. У Work.ua 

були такі критерії для вибору партнерів: 

 легкість використання для клієнта (клієнт вже використовує програму-

партнера або її легко підключити); 

 можливість пакетного завантаження і відправки документів (щоб можна було 

швидко відправляти хоч 100, хоч 5000 документів). 

 з ним вже працюють інші великі компанії; 

У підсумку вибрали 2 компанії: M.E.Doc і «Вчасно». 

 M.E.Doc - як основного партнера. Виявилося, що 80% документів Work.ua 

відправляли платникам ПДВ, а майже у всіх таких компаній вже встановлена 

програма M.E.Doc - через неї вони подають електронні податкові накладні. 

Таким чином, більшості клієнтів нічого не потрібно було додатково робити, 

щоб отримувати електронні документи. 

 «Вчасно» - обрали як резервного партнера. Якщо у клієнта не встановлений 

M.E.Doc, то Work.ua відправляють йому документи через «Вчасно», як через 

більш просту і зручну систему для реєстрації і початку роботи на основі веб-

сервісу. 

Щоб правильно оформити рахунок і акт, потрібно знати наступну 

інформацію: найменування та вартість послуг, правильну назва клієнта 

українською, ПІБ керівника, юридичні реквізити. Всі ці дані Work.ua отримує 

автоматично за допомогою API Opendatabot на підставі виписки отриманих 

платежів за кодами ЄДРПОУ компаній або ІПН для ФОП. А потім автоматично 

завантажує всі необхідні дані в нашу CRM систему. Також вони заодно 

дізнавалися, чи є клієнт платником ПДВ. Далі Work.ua налаштували єдині 

шаблони рахунків і актів, які підходять для всіх клієнтів. Формулювання 

зробили такі, щоб їх можна було формувати автоматично за даними, які 
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отримувались на попередньому кроці. Work.ua створили свої шаблони рахунки 

і акту в M.E.Doc через вбудований конструктор шаблонів і налаштували 

вивантаження через xml-файли. У «Вчасно» документи завантажуються в pdf-

форматі. Далі автоматично обиралось, через яку систему відправляти 

документи клієнту. Якщо клієнт платник ПДВ, то він вже відправляє податкові 

накладні в електронному вигляді і, швидше за все, у нього встановлено 

M.E.Doc (за статистикою Work.ua так у 94% клієнтів). Тому для платників ПДВ 

по-замовчуванню відправляються документи в M.E.Doc. Якщо клієнт 

неплатник ПДВ, то менеджер зв'язується з ним і уточнює, як він хоче отримати 

документи. 

Далі налаштувалась автоматичне вивантаження документів для всіх 

готових документів відразу. Тепер автоматично створюються акти для всіх 

рахунків, які підходять під умови: 

 рахунок сплачено; 

 в реквізитах рахунки обраний варіант відправки (M.E.Doc або «Вчасно»); 

 не створений акт за рахунком. 

Потім масово вивантажуються ці щойно створені документи в вигляді 

xml і pdf файлів в M.E.Doc і «Вчасно». У M.E.Doc можна завантажити відразу 

всі файли, вибравши їх в папці на комп'ютері. У «Вчасно» завантажується zip-

архів c pdf-файлами.  

Потім обираються усі завантажені документи, підписуються за 

допомогою ЕЦП і відправляються клієнтам. Після успішного відправлення у 

внутрішній CRM у цих рахунків відзначається ознака «Документи готові», щоб 

повторно їх не вивантажувати в наступний раз. 

Завданням впровадження електронного документообігу Work.ua 

займалися 2,5 місяця і повноцінно запустили його в середині квітня 2018 року. 

За результатами можна сказати, що впровадження пройшло більш ніж успішно. 

98% всіх актів зараз відправляються в електронному вигляді. А це більше, ніж 

20 000 клієнтів за рік. В результаті за 8 місяців: 

 зекономлено 175 000 аркушів паперу (350 пачок); 
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 збережено приблизно 14 дерев; 

 витрачено в 4 рази менше часу на відправку документів; 

 заощаджено понад 500 000 гривень на відправку. 

Такі підсумки перевершили всі очікування і довели що електронний 

документообіг - це вигідно, законно, просто, сучасно і економічно.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Сформульовано основні поняття та принципи електронного документу і 

систем електронного документообігу. Наведено процес впровадження систем 

електронного документообігу та їх успішної практики використання в Україні. 

Визначено критерії юридичної сили електронних документів. Розглянуто 

механізм роботи електронного цифрового підпису та його використання в СЕД.  
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАГРОЗ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

 

 

2.1. Проблеми захисту електронного документообігу 

 

Використання систем електронного документообігу дозволяє отримати 

величезну гнучкість в обробці і зберіганні інформації, підвищує ефективність 

управлінської діяльності органів внутрішніх справ, змушуючи працювати 

швидше і з більшою віддачею. В той же час СЕД породжує нові ризики, і 

зневаги її захистом викликають порушення режиму конфіденційності 

оброблюваних відомостей. 

В системі міжвідомчого електронного документообігу урядом України 

було затверджено положення, що ініціювало створення інформаційної системи, 

що забезпечує захищений обмін електронними повідомленнями в 

автоматизованому режимі, в тому числі відомостями, що містять службову 

таємницю. В правилах діловодства визначено, що електронні документи 

органів виконавчої влади створюються, обробляються і зберігаються в СЕД 

організації. У нормативному акті закріплений перелік обов'язкових реквізитів 

документа, які використовуються для обліку і пошуку документів в СЕД.[1] До 

обов'язкового реквізиту в захищеному документообігу відноситься відмітка про 

конфіденційність оброблюваних відомостей. При цьому електронні документи 

повинні бути підписані електронним цифровим підписом.  

Під захищеним документообігом слід розуміти захист документів, 

закріплених в файлах. Основний елемент будь-якої СЕД - це інформація, 

перенесена на матеріальний носій у вигляді файлу, запису в базі даних або 

набору певних символів. У цьому завдання захисту даних від 

несанкціонованого доступу стає актуальним. Якщо ми будемо говорити про 

захист даних, зосереджених усередині системи, то це буде не зовсім правильно, 

тому що треба говорити про захист системи в цілому.  
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Слід захищати не тільки цілісність файлів, але і працездатність системи, її 

швидке відновлення після збою, ушкодження або модифікації. В цьому випадку 

СЕД можна порівняти з живим організмом, в якому недостатньо захистити 

органи, які виконують різні функції, а необхідно захистити зв'язок між ними. 

Тому в рішенні проблем захисту СЕД потрібен комплексний підхід, який має на 

увазі захист інформації на всіх її рівнях, починаючи від фізичного захисту і 

закінчуючи заходами організаційного та правового характеру. 

Апаратні та програмні засоби СЕД захищаються всіма законними 

способами. [13] Захисту підлягають як персональні електронно-обчислювальні 

машини, так і мережеве обладнання та все програмне забезпечення. Потрібно 

передбачити заходи захисту конфіденційної інформації в разі виникнення 

несправностей обладнання, проведення налаштування системи, аварійного 

відключення живлення і ін. При цьому необхідно враховувати і те, що 

зловмисник може впливати на роботу системи, не порушуючи її алгоритм, 

тобто побічно. Наприклад, файли бази можуть бути скопійовані зловмисником 

або пошкоджені в результаті збою операційної системи або обладнання, що в 

кінцевому підсумку блокує роботу всього комп'ютера, а не тільки самої СЕД. 

Тому необхідний захист файлів програмного забезпечення і баз даних СЕД. Усі 

програми, що працюють на комп'ютері, можна розділити на три категорії: 

1) системні програми, операційні системи і програмні оболонки, програми, що 

виконують різні допоміжні функції (утиліти), драйвери різних пристроїв; 

2) прикладні програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних 

користувачам робіт: редагування текстів, малювання картинок, обробка 

інформаційних масивів і т. д .; 

3) інструментальні системи (системи програмування), що забезпечують 

створення нових програм для комп'ютера.[14] 

Необхідно захищати все що знаходиться всередині системи від різного 

виду зовнішніх і внутрішніх загроз, включаючи атаки ззовні, елементарну 

недбалість користувачів системи, збої в роботі обладнання і програмного 

забезпечення. При виконанні робіт із захисту інформації слід дотримуватися 
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тих організаційних заходів, які викликані необхідністю проведення технічного 

обслуговування, усунення несправностей, що виникли, поновлення 

програмного забезпечення та ін. Організація і виконання підготовчих робіт по 

автоматизованій обробці конфіденційної інформації мають проводитися з 

урахуванням вимог технологій розробки систем захисту інформації. Захист 

інформації при її автоматизованій обробці виробляється на етапі експлуатації. 

Об'єктами захисту при цьому є відомості обмеженого поширення 

(конфіденційні), що становлять службову, професійну (лікарську, нотаріальну, 

адвокатську та ін.), комерційну таємницю, таємницю суду і слідства, секрет 

виробництва, персональні дані й інші відомості, встановлені законодавством 

України, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю. 

Для захисту конфіденційної інформації, що циркулює в автоматизованій 

інформаційній системі (далі - ІС), від несанкціонованого доступу, за винятком 

систем, які використовують інформаційну технологію зі зйомними 

накопичувачами інформації великої місткості, повинні використовуватися 

сертифіковані за вимогами інформаційної безпеки програмні (програмно-

апаратні) засоби захисту інформації.[15] 

Існуючі ризики для СЕД в органах внутрішніх справ досить стандартні і 

можуть бути класифіковані на випадкові: помилки і збої; й зловмисні: 

пошкодження і знищення цілісності інформації; спотворення вмісту інформації, 

її модифікація. При цьому до погроз конфіденційності слід відносити будь-яке 

порушення несанкціонованого характеру, а до погроз працездатності системи - 

будь-яке порушення її цілісності. Захист від цих загроз в тій чи іншій мірі 

повинна реалізовувати будь-яка СЕД, експлуатована в діяльності органів 

внутрішніх справ. ВСЕД ми постійно оптимізуємо і систематизуємо 

інформацію, збільшуючи ризик реалізації вище згаданих загроз і вибудовуючи 

лінію захисту відомостей конфіденційного характеру. В результаті будь-якого 

інциденту може статися витік, розкрадання, втрата, спотворення, підробка, 

знищення, модифікація, блокування інформації. Існують об'єктивні і 

суб'єктивні чинники, що впливають на інформацію, які в  свою чергу діляться 
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на внутрішні і зовнішні загрози відповідно до ДСТУ 3396.0-96. За своїм 

впливом на СЕД максимальної шкоди можуть завдавати: дії користувачів 

системи і обслуговуючого персоналу, треті осіб; відмови і збої програмних 

засобів; шкідливі програмні продукти. Крім них джерелами загроз для СЕД 

будуть техногенні катастрофи, акти тероризму, стихійні лиха та ін. 

Спектр можливих «злодіянь» користувачів системи досить широкий. 

Користувач СЕД - це потенційний порушник, який може в будь-який час 

порушити цілісність системи спеціально або в результаті недбалого 

поводження. Так, 45% інцидентів припадають на фізичні несправності 

(апаратна частина), 35%відмов викликані помилками користувачів, 20% - дією 

шкідливих програм або несанкціонованим доступом зловмисників. Особливу 

увагу необхідно приділяти обслуговуючому персоналу(Інженерам, 

програмістам, технікам та ін.). Ця група, як правило, має необмежені 

повноваження і доступ до сховищ даних.  

Це переважно люди з правами доступу адміністратора мережі і компетентні в 

питаннях використання інформаційних ресурсів. Відповідно до проведених 

досліджень, понад 50% викрадень даних конфіденційного характеру 

припадають на цих працівників. Тому будь-яка захищена СЕД повинна 

включати в себе механізм забезпечення схоронності документів від знищення 

або модифікації, а в разі порушення їх цілісності - можливість їх швидкого 

відновлення (для цього СЕД, що використовують у своїй основі бази даних 

Microsoft SQL Server або Oracle, використовують власні засоби резервного 

копіювання, перевірки їх достовірності, розмежування прав доступу і 

протоколювання дій користувачів. 

 

2.2. Аналіз загроз  безпеки інформації при її обробці в СЕД 

2.2.1. Модель СЕД 

 

Розглянемо можливість створення захищеної СЕД. На рис. 2.1 

представлена загальна модель СЕД із зовнішнім і внутрішнім секторами. У 
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зовнішній сектор входять віддалені робочі місця (до них відносяться Інтернет-

клієнти)і робочі місця філій, які засновані на локально-обчислювальних 

мережах, захищеної WiFi-мережі, VPN-каналах і т.д. У внутрішній сектор 

входить апаратний міжмережевий екран (Cisco) і сервер операційної системи 

(ОС) з підтримкою домену, який може бути організований на наступних 

платформах: 

 Windows NT Server; 

 FreeBSD; 

 Linux; 

 Solaris. 

 

Сервер автоматизованої системи електронного документообігу (АСЕД) 

(сервер додатків) може мати дві реалізації: 

 прикладна програма для ОС; 

 Web-інтерфейс. 

Сервер бази даних (БД) слід реалізувати на основі клієнт-серверних СУБД, до 

яких відносяться: 

 MSSQL; 

 Oracle. 

 

Рис. 2.1. Загальна модель СЕД  
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Всі ці компоненти складають єдиний і неподільний механізм доступу до 

електронних документів. У внутрішній сектор входять також внутрішні робочі 

місця, які мають прямий доступ до сервера ОС, в обхід брандмауера. 

Шифрований канал представляє собою передачу даних по протоколу HTTPS, 

що підтримує шифрування. Сервер ОС є одночасно і центром сертифікації 

захищеного протоколу. [17] 

 

2.2.2. Аналіз загроз СЕД 

 

Загрози СЕД можна згрупувати по властивостями що порушують 

безпеку, до яких належать: 

 загроза конфіденційності; 

 загроза цілісності; 

 загроза доступності. 

В цілому СЕД включає в себе три типи компонентів: 

1) Сервери. 

2) Робочі місця. 

3) Канали зв'язку. 

 

Загрози конфіденційності – це загрози несанкціонованого доступу та 

ознайомлення з урахуванням тонких політик безпеки СЕД. За вищеописаною 

моделлю (рис. 2.1.) можна скласти список загроз НСД до СЕД, метою яких є 

порушення конфіденційності інформації, що зберігається. До даних порушень 

відносяться: 

1) Загроза робочих місць (внутрішніх, віддалених і філій) - це безпосередньо 

фізичний доступ до ЕОМ, коли порушник вже має дані ідентифікації (логін і 

пароль, сертифікат захищеного протоколу HTTPS) законно зареєстрованого 

користувача або адміністратора СЕД. Даний вид загрози дозволяє отримати 

доступ до документів користувача, у якого були викрадені дані ідентифікації. 
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У разі викрадення даних ідентифікації адміністратора СЕД можливо 

отримання зловмисником доступу до всіх документів СЕД. 

2) Загроза сервера ОС - отримання доступу до сервера ОС дозволить 

завантажувати в пам'ять сервера шкідливі програми (віруси, програми-

шпигуни), які можуть істотно полегшити злом СЕД. При отриманні 

зловмисником доступу до сервера ОС він може створити нове незаконне 

робоче місце СЕД, підмінити законне робоче місце на незаконне, імітувати 

законне робоче місце, отримати доступ до БД СЕД, отримати частковий або 

повний контроль над сервером АСЕД. 

3) Загроза сервера АСЕД - отримання доступу до сервера АСЕД може 

дозволити зловмиснику підключитися безпосередньо до СЕД, минаючи 

сервер ОС і тим самим минаючи основну систему безпеки, яку і забезпечує 

сервер ОС. При підключенні зловмисником свого робочого місця наслідки 

аналогічні наслідкам загрози робочих місць. 

4) Загроза сервера БД - отримання доступу до сервера БД дозволить 

зловмиснику отримати частковий або повний контроль над СЕД, а також до 

документів що в ній зберігаються. Даний вид загрози найбільш небезпечний, 

оскільки в БД зберігаються усі документи, які складають основну цінність як 

для власника СЕД, так і для зацікавленого зловмисника. 

 

5) Загроза каналів зв'язку між компонентами системи може дозволити 

зловмиснику перехоплювати пакети між робочими місцями і основними 

серверами системи шляхом підключення до каналу зв'язку. Використання 

шифрованого протоколу HTTPS може значно ускладнити спроби 

перехоплення пакетів. 

 

Загрози цілісності – загрози, при реалізації яких інформація втрачає 

заздалегідь визначені системою вид і якість . На рис. 2.2. зображена схема рівня 

цінності компонентів СЕД з точки зору забезпечення цілісності інформації, що 

зберігається. 
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Рис. 2.2. Рівні цінності компонентів СЕД  

 

У СЕД об'єктами даної загрози можуть бути всі компоненти описаної 

вище загальної моделі СЕД. Документи – дані, що зберігаються на сервері БД, 

резервні копії документів. Цей рівень є самим важливим і цінним, оскільки 

власне саме документи містять конфіденційну інформацію, для безпеки якої 

організована вся система політики безпеки АСЕД. Рівень цінності даного 

компонента охоплений сектором, зазначеним номером 1.Сервер БД – 

середовище зберігання електронних документів. Цілісність сервера БД є 

другою за значимістю після цілісності документів – рівень 2.Сервер ОС і АСЕД 

– операційна система і інтерфейсна частина (оболонка) СЕД, встановлені на 

серверах і робочих станціях, включаючи клієнтів СУБД; протоколи передачі 

даних; криптографічні методи забезпечення безпеки. 

Безпека даних компонентів не настільки критична, оскільки при їх виході 

з ладу цілісність інформації, що зберігається (документів) не буде порушена. 

Слід також врахувати, що при позаштатних ситуаціях в рамках цих 

компонентів частково або повністю можуть бути порушені транзакції 

інформації всередині СЕД. Компоненти віднесені до третього рівня. Апаратна 

система – канали зв'язку між компонентами, апаратний між мережевий екран – 

четвертий рівень. Вихід з ладу апаратних комплектуючих і комунікаційних 

проводів не призведе до руйнування збережених документів, а несправні 

комплектуючі і дроти можна замінити на нові. 
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Загрози доступності – характеризують можливість доступу до 

інформації, що зберігається та оброблюється в СЕД в будь-який момент часу. 

Найчастішими і найнебезпечнішими (з точки зору розміру збитку) є ненавмисні 

помилки штатних користувачів, операторів, системних адміністраторів та 

інших осіб, які обслуговують компоненти СЕД. Іноді такі помилки і є власне 

погрозами (неправильно введені дані або помилка в програмі, яка викликала 

крах системи), іноді вони створюють вразливі місця, якими можуть 

скористатися зловмисники (такі зазвичай помилки адміністрування). Віддалені 

робочі місця і зовнішні канали зв'язку є доступними для зловмисника 

компонентами СЕД. Використовуючи халатне ставлення при роботі 

віддаленого користувача, зловмисник може реалізувати атаку 

несанкціонованого доступу. Доступність же комунікаційних каналів в 

зовнішньому секторі СЕД (Рис. 2.1.) може призвести до перехоплення 

зловмисником інформаційних пакетів. [17] 

 

2.3. Модель загроз безпеки інформації в СЕД 

 

Основною функцією сучасних систем захищеного електронного 

документообігу (СЗЕД) є забезпечення захищеного обміну юридично 

значимими електронними документами (ЮЗЕД). Захищеність системи 

електронного документообігу забезпечується сукупністю програмних і 

технічних засобів захисту інформації і процесів її обробки від доступу 

нелегітимних користувачів (процесів). Юридична значимість ЕД визначається 

встановленими правилами документування і результатом перевірки 

відповідності ЕД наступним вимогам: 

1) конфіденційності ЕД - доступність ЕД тільки повноважним користувачам 

(процесам); 

2) цілісності ЕД - незмінністю певних елементів ЕД на всіх етапах його 

життєвого циклу, незалежно від способів і засобів обробки ЕД; 
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3) доступності ЕД - можливістю доступу до певних елементів ЕД та подання їх 

в необхідній формі за певний час; 

4) легітимності ЕД - правомірністю використаних протягом життєвого циклу 

ЕД технологій його обробки; 

5) достовірності ЕД - повного і точного відображення в ЕД підтверджуваних 

операцій, діяльності або фактів; 

6) автентичності (справжності) ЕД - відповідністю заявленої суті ЕД, а також 

часу, місцю і автору, заявленому в ЕД. 

 

В процесі обробки ЕД може піддаватися різним деструктивним впливам, 

що призводить до втрати його юридичної значимості. Наслідки втрати 

юридичної значимості ЕД будуть визначатися роллю ЕД в рішенні конкретного 

завдання. На Рис. 2.3. в загальному вигляді відображений причинно-

наслідковий зв'язок деструктивних впливів на ЕД і можливого збитку. 

 

 

Рис. 2.3. Можливі збитки при деструктивному впливі на ЕД  

 

Таким чином, загрози безпеки інформації в СЗЕД необхідно розглядати з 

позицій системної загрози втрати юридичної значимості ЕД. [16] 
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2.3.1. Системний аналіз структури і функцій сучасної СЗЕД 

 

Сучасна СЗЕД являє собою автоматизовану інформаційну систему 

обробки ЕД забезпечену комплексом програмних і технічних засобів захисту 

інформації. Таким чином, СЗЕД можна умовно розкласти на чотири ключових 

підсистеми: підсистема обробки ЕД, підсистема забезпечення безпеки 

інформації, користувачі СЗЕД і підсистему електропостачання. Узагальнена 

структура СЗЕД представлена на рис. 2.4. Введемо позначення для кожної з 

підсистем СЗЕД: 

  - система електроживлення; 

  - система введення / виведення (в т.ч. відображення ЕД); 

  - система зберігання ЕД; 

  - система обробки ЕД (модифікація, перетворення, копіювання і т.д.); 

  - система прийому / передачі інформації; 

  - система розмежування доступу; 

  - система перевірки автентичності; 

  - користувач СЗЕД. 

 

Залежно від запитуваної функції СЗЕД відбувається активація певних 

зв’язків елементів системи. На рис. 2.5.зображено функціональний граф зв'язків 

що активуються між елементами СЗЕД при виконанні наступних функцій: 

– читання (в т.ч. віддалено) ЕД; 

– модифікація ЕД (формування, редагування, копіювання, видалення, 

узгодження); 

– передача ЕД, висновок на носії; 

– обробка паперових примірників документів. 

Можливими станами ЕД щодо властивості юридичної значимості можуть бути: 

 – юридично значущий ЕД; 

– ЕД, що не має юридичної значимості. 
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Рис. 2.4. Узагальнена структура СЗЕД  

 

 

Рис. 2.5. Функціональний граф зв’язків елементів СЗЕД 

 

Вершинам  відповідають підсистеми СЗЕД, 

вершинам відповідають результати функціонування СЗЕД при активації 

певних зв'язків, відповідних ребрам графа. Будемо привласнювати ребру графа 

значення «1» в разі виконання системами  своїх функцій і «0» в разі 

відмови.  
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Уявімо можливі значення результатів виконання СЗЕД своїх функцій у 

вигляді наступних логічних залежностей: 

 

 

 

 

 

Тоді юридична значимість ЕД на кожному етапі його життєвого циклу буде 

визначатися функціоналом: , , де  – загальна кількість 

обробки ЕД;  – загальна кількість функцій СЗЕД. 

Аналіз зв'язків елементів СЗЕД відображених на рис. 2.5. дозволяє 

зробити висновок, що відмова практично будь-якого елементу СЗЕД 

призводить до втрати ЕД своєї юридичної значимості. У слідстві чого загрози 

безпеки інформації в СЗЕД необхідно розглядати як види можливих впливів на 

елементи СЗЕД, що призводять до їх відмови. [16] 

 

2.3.2. Модель загроз безпеки інформації в СЗЕД 

 

Ключовою вимогою, що пред'являється до сучасної СЗЕД,є надання 

легітимним користувачам доступу до юридично значущих ЕД і засобів їх 

обробки. Порушення функціонування СЗЕД може привести до збитку, який 

визначається значимістю СЗЕД в системі управління певним об'єктом. Модель 

загроз, безпеки інформації в СЗЕД дозволяє визначити необхідні рівні 

функціонування підсистеми забезпечення безпеки інформації в СЗЕД, а саме: 

 перший рівень (превентивний) - рівень організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на локалізацію та усунення можливих передумов до 

виникнення загроз безпеки інформації в СЗЕД; 

 другий рівень (поточного контролю) - контроль етапів обробки ЕД, (з певною 

періодичністю) що впливають на юридичну значимість ЕД; 



59 
 

 третій рівень (усунення наслідків реалізованих загроз) – забезпечення 

можливості відновлення юридичної значимості ЕД за мінімальний термін в 

разі реалізації комплексної загрози втрати юридичної значущості ЕД. 

 

У табл. 2.1 представлені можливі впливи на елементи СЗЕД, що 

призводять до порушення їх нормального функціонування і як наслідок до 

втрати ЕД своєї юридичної значущості. [16] 

Таблиця 2.1. 

Впливи на елементи СЗЕД 

Елемент СЗЕД Вид деструктивного впливу 

Результат впливу, що 

призводить до втрати ЕД 

юридичної значущості 

Система 

енергопостачання 

1. Перевантаження системи. 

2. Відмова комплектуючих елементів 

системи. 

3. Вихід з ладу системи 

зовнішнім впливом. 

Порушення нормального 

функціонування всіх елементів 

СЗЕД 

Система введення / 

виведення ЕД 

Невідповідність формату ЕД засобів 

введення / виведення (в т.ч. 

відображення). 

Порушення доступності необхідної 

форми представлення ЕД. 

Спотворення при розпізнаванні 

паперової копії ЕД  
Порушення цілісності ЕД 

Помилки обробки паперових копій ЕД 

при відкладеному скануванні 
Порушення автентичності ЕД 

Система зберігання 

ЕД 
Вплив на носій інформації 

Порушення цілісності ЕД. 

Порушення доступності ЕД 

Система обробки 

ЕД 

Внесення спотворень в ЕД 

(програмними засобами 

або користувачами) після підписання 

ЕЦП 

Порушення цілісності ЕД 

Внесення спотворень в ЕД 

програмними засобами в момент 

підписання ЕЦП 

Порушення достовірності ЕД 

Зміна формату ЕД Порушення цілісності ЕД 

Зміна змісту ЕД самим автором Порушення достовірності ЕД 
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Продовження таблиці 2.1. 

Впливи на елементи СЗЕД 

Елемент СЗЕД Вид деструктивного впливу 

Результат впливу, що 

призводить до втрати ЕД 

юридичної значущості 

 Виробництво не легітимних копій ЕД Порушення легітимності ЕД 

Система прийому / 

передачі інформації 

Перевантаження системи (навмисна 

(DDoS атака), ненавмисна). 

Відмова комплектуючих елементів. 

Виведення з ладу системи зовнішнім 

впливом. 

Порушення доступності віддалених 

ЕД. 

Порушення доступності списків 

відкликаних 

сертифікатів, системи штампів часу 

Внесення системою прийому / 

передачі спотворень в ЕД. 
Порушення цілісності ЕД 

Система 

розмежування 

доступу 

Підбір пароля 

 

Порушення 

конфіденційності ЕД 

Помилки адміністрування: доступ не 

легітимних користувачів; 

відмова в доступі легітимних 

користувачів. 

Порушення конфіденційності ЕД. 

Порушення доступності ЕД 

Система перевірки 

автентичності 

Злом ключа ЕЦП 

Порушення легітимності ЕД 

Порушення достовірності ЕД. 

Порушення автентичності ЕД 

Порушення цілісності ЕЦП Порушення цілісності ЕД 

Підміна власника сертифікату ЕЦП 

Порушення легітимності ЕД 

Порушення достовірності ЕД. 

Порушення автентичності ЕД 

Викрадення, копіювання, злом пароля 

контейнеру ЕЦП 

Порушення легітимності ЕД 

Порушення достовірності ЕД. 

Порушення автентичності ЕД 

Незаконне делегування 

уповноваженою особою права підпису 

ЕД 

Порушення легітимності ЕД. 

Порушення достовірності ЕД. 

Порушення автентичності ЕД 

Підписання ЕД не уповноваженою  

особою 
Порушення легітимності ЕД 

Підміна кореневих сертифікатів 

відкритих ключів ЕЦП 
Порушення легітимності ЕД 
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Продовження таблиці 2.1. 

Впливи на елементи СЗЕД 

Елемент СЗЕД Вид деструктивного впливу 

Результат впливу, що 

призводить до втрати ЕД 

юридичної значущості 

Система перевірки 

автентичності 

Підміна списків відкликаних 

сертифікатів 
Порушення легітимності ЕД 

Відмова носія ключа ЕЦП 
Неможливість підписання, 

узгодження і т.д. ЕД. 

Користувач СЗЕД 

Встановлення не сертифікованого ПЗ Порушення легітимності ЕД 

Модифікація (в т.ч. формату) ЕД 

(навмисна, 

ненавмисна). 

Порушення цілісності ЕД 

Видалення ЕД (навмисне, 

ненавмисне). 
Порушення доступності ЕД 

Несанкціоноване копіювання ЕД (в т.ч. 

передача ЕД без видалення оригіналу) 

Порушення легітимності ЕД 

Порушення 

конфіденційності ЕД 

Незаконні маніпуляції з журналом 

подій СЕД (зміна хронології подій) 

Порушення достовірності 

«динамічних» ЕД (ЕД що 

доповнюються з часом (журнали і 

т.д.) 

 

Висновки до розділу 2 

 

Визначено головні проблеми захисту електронного документообігу. 

Проаналізовано основні загрози безпеки інформації при її обробці в системах 

електронного документообігу, проведено системний аналіз структури СЕД. 

Досліджено модель СЕД та модель загроз безпеки інформації в СЗЕД. 
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3 ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

 

3.1. Особливості захисту електронного документообігу 

 

Механізми захисту інформації систем електронного документообігу 

реалізуються на принципах комплексного підходу до організації захисту і 

враховують різноманітність можливих загроз інформаційній безпеці СЕД, а 

також величину можливих втрат від реалізованих загроз. Захист інформації в 

СЕД не зводиться лише до захисту електронних документів і розмежування 

доступу до них. Актуальними завданнями є захист апаратних засобів та інших 

пристроїв підсистем СЕД; захист мережевого середовища, в якому функціонує 

СЕД, а також захист каналів передачі даних і мережевого обладнання. 

Побудова системи електронного документообігу (СЕД), як документо-

орієнтованої інформаційної системи, здійснюється на мережевій платформі: як 

у вигляді локальної, так і у вигляді розподіленої обчислювальної мережі (ЛОМ 

і РОМ, відповідно). 

Захищена СЕД повинна забезпечувати збереження і справжність 

документів, безпечний доступ і протоколювання дій користувачів в умовах 

потенційних загроз інформаційній безпеці. Збереження документів має 

забезпечуватися в період усього часу життєвого циклу документа, а в разі його 

непередбаченої втрати або псування, СЕД повинна мати можливість його 

швидкого відновлення. 

Безпечний доступ до даних СЕД забезпечується аутентифікацією і 

розмежуванням прав користувача. Контроль та налаштування прав доступу до 

інформації СЕД, (повний доступ, зміну, перегляд, повна відсутність доступу), 

забезпечує захист від несанкціонованого доступу. 

Протоколювання всіх дій користувачів, дозволяє швидко відновити 

історію роботи з документом і проконтролювати такі дії над документом, як 
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перегляд, зміна, експорт копії документа і інші. Як було зазначено в пункті 

2.2.2., об’єктами захисту інформації в СЕД є: 

1) апаратне забезпечення - СВТ, сервери, елементи ЛВС і мережеве обладнання; 

2) системні файли, файли бази даних при їх обробці; 

3) електронні документи. 

До механізмів захисту інформації в СЕД пред'являються такі основні 

функціональні вимоги: висока надійність, підтримка основних комунікаційних 

стандартів і протоколів, масштабованість, сумісність з усіма підсистемами 

СЕД, можливість зміни логічної конфігурації СЕД без зміни фізичної, 

керованість. 

СЕД, реалізована на платформі РОМ, як правило, об'єднує офіси, філії та 

інші структури організації, що знаходяться на відстані один від одного. При 

цьому вузли РОМ можуть розташовуватися в різних містах країни. Принципи, 

за якими будується така мережа, відрізняються від тих, що використовуються 

при створенні ЛОМ. 

Основна відмінність полягає в тому, що РОМ використовують орендовані 

лінії зв'язку, орендна плата за використання яких становить значну частину в 

собівартості всієї мережі і зростає зі збільшенням якості та швидкості передачі 

даних. Тому організація каналів зв'язку є основним завданням, яке необхідно 

вирішувати при створенні СЕД на платформі РОМ. Якщо в межах одного міста 

можлива оренда виділених ліній, в тому числі високошвидкісних, то при 

переході до географічно віддалених вузлів вартість оренди каналів стає 

значною, а їх якість і надійність при цьому можуть бути невисокими. При 

цьому істотно збільшується рівень вразливості СЕД до впливу загроз 

інформаційної безпеки. 

Можливим вирішенням завдання організації каналів зв'язку між 

віддаленими вузлами РОМ СЕД є використання вже існуючих глобальних 

приватних мереж. В цьому випадку необхідно забезпечити канали від філій 

організації до найближчих вузлів глобальної приватної мережі. Приватні 

мережі можуть містити канали зв'язку різних типів: кабельні оптичні та 
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електричні, в тому числі телефонні, бездротові радіо- і супутникові канали, що 

мають різні пропускні спроможності. 

При підключенні філій організації через глобальні приватні мережі 

віддалені користувачі не відчувають себе ізольованими від інформаційних 

систем, до яких вони здійснюють доступ, віддалені місця розташування 

організації можуть здійснювати обмін інформацією негайно, і вся передана 

інформація залишається в секреті. Однак організація каналів зв’язку через 

глобальні приватні мережі також може бути дорогою.[18] 

Забезпечити багато переваг приватних мереж за меншу вартість дозволяє 

технологія віртуальних приватних мереж (VPN, Virtual Private Network). VPN - 

це логічна приватна мережа, організована поверх публічної мережі, як правило, 

мережі Інтернет.  

Слідуючи тим же функціональним принципам, що і виділені лінії, VPN 

дозволяє встановити захищене цифрове з’єднання між двома віддаленими 

місцями розташування (або ЛОМ).  

При використанні в архітектурі РОМ СЕД публічних мереж, 

інформаційний обмін між її сегментами здійснюються за допомогою 

небезпечних протоколів, але за рахунок шифрування створюються закриті 

інформаційні канали, що забезпечують безпеку переданих даних. У СЕД, що 

реалізовані на платформі РОМ вбудовується підсистема захисту інформації з 

інтегрованими засобами криптографічного захисту інформації. 

Віртуальні приватні мережі дозволяють об'єднати географічно 

розподілені філії організації в єдину мережу і таким чином забезпечити єдиний 

адресний простір СЕД, єдину нумерацію телефонного зв'язку, спільну базу 

даних і т.д. Іншими словами, організовується єдина мережева інфраструктура 

та інформаційний простір організації, доступ до якого однаково можливий з 

будь-якої точки РВС. 

СЕД, що побудована на основі технології VPN, є фундаментом для 

впровадження всіх наступних додаткових сервісів, таких як передача голосу по 

IP (VoIP), відео-конференцзв'язок, технічні додатки та сервіси, а також для 



65 
 

організації оперативного та конфіденційного зв'язку з усіма філіями організації 

та значного зменшення обсягу міжміського та міжнародним рідного трафіку за 

рахунок передачі телефонних дзвінків по каналах РОМ. 

Як зазначено вище, апаратну основу будь-якої СЕД становить 

обчислювальна мережа, що має можливості автономного функціонування або з 

виходом у зовнішнє інформаційне середовище. У першому випадку в якості 

такої основи може використовуватися мережа Intranet - обчислювальна мережа 

з відповідним програмним забезпеченням, що дозволяє користувачам однієї 

організації обмінюватися інформацією, електронною поштою, документами і 

спільно їх використовувати. 

Мережа Intranet об'єднує в єдину захищену мережу кілька розподілених 

філій однієї організації і застосовується для побудови СЕД в автономному 

варіанті. Intranet заснована на додатку технологій Internet для приватних 

локальних і глобальних мереж організацій. Сучасне програмне забезпечення 

для мереж Intranet включає в себе модулі координації сумісної роботи та 

управління документами. 

Одночасно, з системами закритого типу, користуватися якими можуть 

тільки співробітники однієї організації, стали з'являтися мережі Extranet. 

Extranet призначена для мереж, до яких підключаються користувачі зовнішніх 

організацій, рівень довіри до яких нижче, ніж до основних користувачам 

мережі, але взаємодія між організаціями здійснюється в рамках загальної РОМ. 

Extranet дозволяє організації користуватися інформацією спільно зі 

своїми партнерами безпосередньо по самій мережі Internet, що розширює 

можливості взаємодіючих організацій. Основними функціями Internet 

залишаються електронна пошта і обмін інформацією між розподіленими 

документо-орієнтованими системами. Internet служить сполучною ланкою між 

окремими сегментами РОМ.  

СЕД на платформі РОМ забезпечує автоматизацію формування і обробки 

транзитних електронних документів, які направляються від відправника до 

одержувача через головний сервер РОМ в «закритому конверті».  
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Для забезпечення технологічних процесів, пов'язаних з управлінням 

сертифікатами ключів електронного підпису, в СЕД функціонує Центр 

управління сертифікатами (ЦУС), який складається з Центру сертифікації (ЦС) 

і Центру реєстрації. Центр сертифікації забезпечує: формування сертифікатів 

ключів електронного підпису, формування списку відкликаних сертифікатів 

(СВС), а також ведення реєстру сертифікатів ключів електронного підпису. 

Крім сертифікатів ЦС формує і публікує список відкликаних сертифікатів з 

періодичністю, визначеною регламентом СЕД. При цьому ЦС відповідає за 

формування політики використання сертифікатів для підлеглих йому центрів. 

Центр реєстрації забезпечує взаємодію в СЕД в процесі формування 

криптографічних ключів і сертифікатів ключів електронного підпису, 

проводить планову зміну, а при необхідності і заміну криптографічних ключів 

СЕД, публікацію сертифікатів ключів електронного підпису, а також СВС в 

мережевих довідниках сертифікатів ключів електронного підпису. Для 

забезпечення функціонування ЦУС в СЕД створюється необхідна технічна 

інфраструктура, яка дозволяє забезпечити цілодобовий доступ до мережевих 

довідників сертифікатів. 

Таким чином, захист СЕД, реалізованої на мережевій технологічній 

платформі, забезпечується як високоефективною інформаційну взаємодію всіх 

сегментів СЕД, так і високим рівнем інформаційної безпеки при поводженні з 

електронними документами. [8] 

 

3.2. Захист користувачів систем електронного документообігу з 

використанням CYREN Inbox Security 

 

Як було зазначено раніше, головними критеріями захищеності будь якого 

ЕД є його конфіденційність, цілісність, доступність, легітимність, достовірність 

та автентичність. Однією з головних загроз цим критеріям в електронному 

документообігу та інформаційному середовищі загалом є фішинг. Адже дії 

зловмисника не завжди можуть бути напрямлені на злом конкретної СЕД. 
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Скоріше навпаки, розумний зловмисник спрямовуватиме свої дії також і 

на користувачів цієї СЕД, які навіть не помітивши, можуть надати йому доступ 

до будь-чого. 

На сьогоднішній день на ринку систем електронного документообігу 

представлена досить велика кількість СЕД, кожна з яких виділяється тими чи 

іншими функціями, має свої недоліки та переваго. Починаючи від суто 

українських розробок – «DOCS.UA», «FossDoc» та «АСКОД», закінчуючи 

усесвітньо відомими продуктами, такими як «Microsoft SharePoint» та 

«DocuLive» – будь-який користувач зможе обрати собі таку СЕД, яка повністю 

буде задовольняти його потреби та бюджет. Однак не всі вони в повній мірі 

захищені від головної загрози – самих користувачів, а ті, в свою чергу, не 

застраховані від фішингових атак. 

Таким чином виникає потреба в універсальному інструменті контролю та 

моніторингу не тільки самої СЕД, а й її користувачів та їх дій. Цей інструмент 

має підтримувати будь яку СЕД, зберігати юридичну значущість усіх 

електронних документів що в ній зберігаються та оброблюються, а також 

захищати користувачів цієї СЕД від зовнішніх впливів та загроз.  

З-поміж усіх існуючих можна виділити такий продукт, як CYREN Inbox 

Security. Cyren Inbox Security (СIS)– це хмарний засіб захисту, що 

використовуючи вбудовану інтеграцію API, дозволяє Cyren постійно виявляти 

погрози в електронній пошті користувачів, а також надавати потужний набір 

можливостей відновлення для виявлення та знешкодження фішинговихemail-

атак, що є досить складним для інших засобів захисту, включаючи: 

 фішинг електронних листів із використанням ухильних методів, таких як 

затримка активації URL-адреси, URL-адрес, захованих у вкладеннях, 

використання шифрування, використання реальних та дійсних сертифікатів 

SSL тощо; 

 цільовий фітинг від імені співробітників або надійних партнерів; 

 Business Email Compromise (BEC), шахрайство з управляючими особами та 

інші цілеспрямовані атаки типу соціальної інженерії; 
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 нові фішинг-кампанії; 

 компрометація акантів користувачів. 

 

В даний час CIS підтримує Office 365, причому майбутні інтеграції 

платформ API планують розширити аналіз поведінки на рівні електронної 

пошти на інші додатки Microsoft, а потім на інші хмарні комунікаційні та 

комунікаційні програми, такі як G-Suite, Salesforce, Slack та інші. Це означає, 

що CIS може бути розгорнута на будь якій СЕД та підтримувати моніторинг і 

контроль дій іі користувачів. 

Cyren Inbox Security виявляє фішинг-загрози, які упускають існуючі 

засоби захисту, комбінуючи у собі: 

 постійний моніторинг електронної пошти чи систем документообігу 

користувачів на предмет загроз; 

 активне сканування в режимі реального часу та постійний аналіз пов'язаних 

цільових сторінок; 

 аналіз часових рядів поведінки відправника електронної пошти чи 

електронних документів та одержувача для виявлення аномалій та моделей 

загроз; 

 виявлення та звітування про нові виникаючі загрози. 

CIS використовує широкий набір хмарних обчислень та технологій 

безпеки Cyren для ідентифікації поточних фішингових атак та надання 

найсучасніших можливостей виявлення, включаючи машинне навчання, 

періодичне виявлення шаблонів, IP-репутацію, евристичну кластеризацію, та 

обробку природної мови. Видимість загроз Cyren дуже велика: щодня 

обчислюються 25 мільярдів транзакцій електронної пошти та веб-безпеки, а 

також ідентифікуються 9 нових загроз і блокуються понад 3000 відомих загроз 

щосекунди. 

CyrenInboxSecurity захищає від нових, раніше невідомих загроз, постійно 

скануючи кожен лист в електронній пошті кожного користувача або кожен 

документ в СЕД. Він контролює поведінку та взаємодію користувачів у 
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електронній пошті та виявляє аномалії. Усі ці дані потім співвідносяться, щоб 

визначити, чи є шкідливим повідомлення електронної пошти чи отриманий 

документ і чи потрібно вжити заходів. 

Можливості автоматичного виправлення та управління інцидентами CIS 

гарантують, що загрози видаляються з уражених систем швидко та всебічно за 

допомогою автоматизованого, між-підприємницького виправлення спалахів 

фішингу, видалення підозрілих повідомлень з усіх заражених поштових 

скриньок по всій організації. Фреймворк для виправлення на основі політики 

безпеки підтримує широкий набір дій, включаючи теги та доставку, 

переміщення в папку, видалення та надсилання сповіщень, підкріплене 

надійними робочими процесами управління інцидентами та справами та 

великою інформацією про інверсію контролю та форензики для швидкого 

реагування та аналітики. 

Сервіс Cyren включає простий для встановлення та використання плагін, 

який знімає значну частину роботи підтримки користувачів з інформаційної 

служби ІТ та включає в себе «фідбек користувачів» для виявлення та захисту 

від фішинг-атаки. Будь-який користувач може здійснити автоматичне 

сканування за запитом будь-якого електронного листа чи електронного 

документу, який він вважає підозрілим одним натисканням кнопки, і негайно 

отримати результати. Якщо відповідь негативна, і користувач не погоджується, 

він може відправити цей електронний документ або лист до Cyren Security Lab 

для детального огляду аналітика безпеки. Якщо сканування на вимогу або огляд 

аналітиків призведе до того, що повідомлення електронної пошти або 

електронний документ буде класифікований як підозрілий, він буде 

автоматично перенесений у всі вхідні скриньки користувачів. [19]Усі дані 

форензики надаються для будь-якого необхідного подальшого розслідування.  

 

3.2.1. Принцип роботи Cyren Inbox Security 

 

Як було описано раніше, Cyren Inbox Security може розгортатися як на 
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будь-якому поштовому сервісі, так і на СЕД. На стороні клієнта CIS 

складається з двох компонентів – саме плагін для користувача та панель 

адміністратора. Панель адміністратора має досить великий функціонал. Вона 

дозволяє відстежувати інциденти, створювати політики санації, аналізувати 

потік листів та документів користувача та надає змогу адміністратору приймати 

рішення щодо закриття тих чи інших інцидентів. Роботу Cyren Inbox Security на 

стороні користувача-адміністратора можна представити у вигляді наступного 

алгоритму: 

 

 

Рис.3.1. Алгоритм роботи CIS 

 

Розглянемо роботу Cyren Inbox Security на базі поштового клієнту 

Outlook. Налаштування плагіну CIS займає всього декілька хвилин, а 

адміністратор безпеки підприємства чи установи може підключитися до панелі 

адміністратора з будь-якого робочого місця.  

Припустимо що наш клієнт отримує від незнайомця лист, який містить у 

собі посилання на фішингову сторінку, що раніше вже була виявлена та 

проаналізована в Cyren Security Lab. У цьому випадку користувач одразу 

побачить попереджуючий банер про вміст цього листа. 



71 
 

 

 

Рис.3.2. Попереджуючий банер про вміст листа 

 

На панелі адміністратора (Рис.3.2) одразу ж з’явиться запис про цей 

інцидент. Адміністратор може побачити повну інформацію про цей лист 

(Рис.3.3): користувача, якому він надійшов, відправника листа, тип додатку 

(може бути як поштовий клієнт, що розглядається у прикладі, так і СЕД 

(Рис.3.4)) тіло листа та усі матеріали в ньому (Рис.3.5). Адміністратор може 

власноруч перевірити усі посилання та додатки прикріплені до листа. 

 

 

 

Рис.3.3. Панель адміністратора CIS 
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Рис.3.4. Повна інформація про інцидент 

 

У вкладці «Remediation rule»адміністратор може налаштувати правила 

санації для конкретного клієнта та додати необхідний банер. 

 

 

 

Рис.3.5. Налаштування санації для конкретного клієнта 
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Рис.3.6. Тіло листа 

 

У вкладці «Users Activity» можна побачити перелік користувачів, зі 

схожою чи таким самим фітинговим посиланням, або вкладенням. Таким чином 

можна відстежити фішингову кампанію, цільових користувачів та 

зловмисників. 

 

 

Рис.3.7. Панель Users Activity 
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Також у вкладці «Users Activity» можна побачити функцію закриття 

інциденту «Resolve As». Закриваючи інцидент «як фішинговий» (Resolve As – 

Phishing), адміністратор погоджується з тим, що даний лист містить в собі 

фішинговий контент. Після закриття інциденту починається процес санації за 

вказаним правилом. Наприклад, усі попередні листи, що містять дане 

посилання, видаляються з пошти клієнта. 

Якщо адміністратор не знаходить підозрілого вмісту листа, та не 

погоджується із рішенням Cyren Security Lab, він може закрити інцидент «як 

чистий» (Resolve As – Clean). Таким чином, На даний інцидент створюється 

зворотній репорт до Cyren Security Lab для мануального аналізу та перевірки. 

Якщо ж користувач отримає листа з вкладеннями або посиланнями 

безпека яких невідома, або вони ще не були проаналізовані в Cyren Security 

Lab, він не побачить попереджувального банеру. 

 

 

Рис.3.8. Лист з «невідомим» додатком 

 

У цьому випадку користувач може скористуватися функціями плагіну 

Cyren Inbox Security та запустити сканування листа на наявність підозрілих 

матеріалів. 
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Рис.3.9. Функції плагіну Cyren Inbox Security 

 

Якщо в результаті сканування жодної фішингової активності виявлено не 

буде, користувач отримає про це повідомлення та зможе продовжувати роботу з 

цим листом.  

 

 

Рис.3.10. «Позитивний» результат сканування листа 
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В іншому випадку, при виявлені загроз, на цей лист створюється інцидент 

на панелі адміністратора та запускається процес аналізу та вирішення, 

описаний вище. Також якщо користувач впевнений в загрозі посилань та 

вкладень у листі, він одразу може використати функцію «Report As Phishing». У 

цьому випадку лист одразу ж відправляється до Cyren Security Lab для його 

дослідження та аналізу для запобігання загроз, що досі не були виявлені. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Визначено особливості захисту електронного документообігу на 

платформі розподіленої та локальної обчислювальної мережі. Запропоновано 

технологію захисту користувачів СЕД з використанням хмарного засобу 

безпеки Cyren Inbox Security. Розглянуто основний функціонал, алгоритм та 

принцип роботи Cyren Inbox Security. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В магістерській роботі досягнуто таких науково-технічних результатів: 

Проаналізовано актуальні загрози та проблеми захисту  інформації при її 

обробці в системах електронного документообігу.  

Встановлено головні критерії юридичної значущості електронного 

документу. 

Досліджено та визначено, що захист інформації в СЕД зводиться не лише 

до захисту електронних документів і розмежування доступу до них. 

Актуальними завданнями є захист апаратних засобів та інших пристроїв 

підсистем СЕД; захист мережевого середовища, в якому функціонує СЕД, а 

також захист каналів передачі даних і мережевого обладнання.  

Встановлено що побудова системи електронного документообігу, як 

документо-орієнтованої інформаційної системи, здійснюється на мережевій 

платформі: як у вигляді локальної, так і у вигляді розподіленої обчислювальної 

мережі. Захищена СЕД повинна забезпечувати збереження і справжність 

документів, безпечний доступ і протоколювання дій користувачів в умовах 

потенційних загроз інформаційній безпеці. Збереження документів має 

забезпечуватися в період усього часу життєвого циклу документа, а в разі його 

непередбаченої втрати або псування, СЕД повинна мати можливість його 

швидкого відновлення. 

В результаті проведеного аналізу та досліджень рекомендовано 

використання хмарного засобу безпеки Cyren Inbox Security як технології для 

захисту користувачів систем електронного документообігу від зовнішніх 

впливів та цільових атак. 

 

 

 

 



78 
 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

 

 

1. «Про електронні документи та електронний документообіг» : Закон України 

№851-IV від 22 травня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2003, № 36, ст.275. 

2. «Про електронний цифровий підпис» : Закон України № 2155-VIII від 05 

жовтня 2017 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 45, 

ст.400. 

3. «Про електронні довірчі послуги» : Закон України від 07 листопада 2018р. / 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.400. 

4. «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий 

підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння» 

: Державний стандарт України 4145-2002 від 28 грудня 2002 р. / Наказ від 

28.12.2002 № 31. 

5. Електронний документообіг [Електронний ресурс] Режим доступу: World 

Wide Web. – URL: http://documentooborot.com/ 

6. Електронний документообіг [Електронний ресурс]: DOCFLOW – все про 

СЕД/ABBYY Software Ltd./ Режим доступу: World Wide Web. – 

URL:http://www.docflow.ru/edu/glossary/.  

7. Б. А. Фороузан. Схема цифрового підпису Эль-Гамаля // Управління 

ключами шифрування та безпека мережі / Пер. А. Н. Берлін. — Курс лекцій. 

8. Menezes A. J., Oorschot P. v., Vanstone S. A. Handbook of Applied 

Cryptography — CRC Press, 1996. — 816 p. — (Discrete Mathematics and Its 

Applications) — ISBN 978-0-8493-8523-0. 

9. The KECCAK SHA-3 submission, Version 3 [Електронний ресурс]: G. Bertoni, 

J. Daemen, M. Peeters, and G. Van Assche, January 2011/Режим доступу: 

World Wide Web. – URL:https://keccak.team/files/ . 

10. Secure Hash Standard(SHS) [Електронний ресурс]: Federal Information 

Processing Standards Publication 180-4, Information Technology Laboratory, 

http://documentooborot.com/
http://www.docflow.ru/edu/glossary/
https://keccak.team/files/Keccak-submission-3.pdf


79 
 

National Institute of Standards and Technology, March 2012/ Режим доступу: 

World Wide Web. – URL: https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/.  

11. Что такое электронный документ, СЭД, ECM [Електронний ресурс]: 

Журнал об электронном контенте, документах и бизнес-процессах/ Режим 

доступу: World Wide Web. – URL:https://ecm-journal.ru/mustknow. 

12. Этапы внедрения системы электронного документооборота в сфере малого 

и среднего бизнеса [Електронний ресурс]: Б.м., 2009/ Режим доступу: World 

Wide Web. – URL: http://www.tadviser.ru/. 

13. «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України 

№287/2015 від 26 травня 2015 року № 287/2015. 

14. Макаревич О. Б., Бабенко Л. К., Шилов А. К., Коваленко А. В. Основы 

защищенного делопроизводства: методическое пособие. Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2000. 

15. «Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту 

інформації» : Наказ Адміністрації Державної Служби Спеціального Зв’язку 

та Захисту Інформації України №75/91 від 25.04.2007. 

16. Елисеев Н.И.. Финько О.А. Системные основы защищенного гибридного 

документооборота // Тр. междунар.конф. «Управление развитием 

крупномасштабных систем» / ИПУ РАН. – М., 2011. 

17. Основные критерии защищенности СЭД [Електронний ресурс]: Excelion! 

Информационный портал/ Режим доступу: World Wide Web. – URL: 

https://excelion.ru/. 

18. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных 

корпоративных сетях и системах. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 656 с. 

19. Advanced phishing security for Office [Електронний ресурс]: Cyren Inbox 

Security/ Режим доступу: World Wide Web. – URL: https://www.cyren.com/. 

20. Герега І.Д. Проблеми захисту електронного документообігу / Всеукраїнська 

наукова конференція «Актуальні проблеми Кібербезпеки» // [Електронний 

ресурс]: Державний Університет Телекомунікацій 2019р. / Режим доступу: 

World Wide Web. – URL: http://www.dut.edu.ua/. 

https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/
https://ecm-journal.ru/mustknow
http://www.tadviser.ru/
https://excelion.ru/
https://www.cyren.com/
http://www.dut.edu.ua/


80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ 

ІНОРМАЦІЇ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Презентація

До магістерської роботи

на тему:

«ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ»

КИЇВ - 2020

Виконав: Герега Ілля Дмитрович

Керівник: Довженко Надія Михайлівна

 

 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ РОБОТИ

Мета роботи – виявити головні загрози безпеки інформації в системах

електронного документообігу, визначити джерела загроз та встановити

правильні методи попередження та усунення загроз на усіх компонентах,

етапах впровадження та роботи СЕД.

Предмет дослідження – технології та засоби захисту електронного

документообігу.

Об’єкт дослідження – системи електронного документообігу в

інформаційних системах.

Задачі роботи:

1. визначити об'єкти захисту СЕД;

2. проаналізувати актуальні загрози та проблеми захисту інформації в

СЕД;

3. дослідити та запропонувати рішення для захисту користувачів СЕД.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Проблема, пов'язана з автоматизацією обміну інформації в компаніях, стала
однією з найпоширеніших в нашій країні.

Потреба в ефективному управлінні електронними документами призвела
до створення та розвитку систем електронного документообігу.
Використання систем електронного документообігу дозволяє отримати
величезну гнучкість в обробці і зберіганні інформації, підвищує
ефективність управлінської діяльності органів внутрішніх справ,
змушуючи працювати швидше і з більшою віддачею.

В той же час СЕД породжує нові ризики, і зневаги її захистом викликають
порушення режиму конфіденційності оброблюваних відомостей. Таким
чином виникає потреба в універсальному інструменті контролю та
моніторингу не тільки самої СЕД, а й її користувачів та їх дій. Цей
інструмент має підтримувати будь яку СЕД, зберігати юридичну
значущість усіх електронних документів що в ній зберігаються та
оброблюються, а також захищати користувачів цієї СЕД від зовнішніх
впливів та загроз.  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Електронний документ це найбільш актуальна форма існування усіх
сучасних файлів та медіа, що містять в собі величезну кількість важливої
інформації. Він може представляти собою цілий набір зображень, звукових
файлів і символів.

«Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.
Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних
документів визначається законодавством».

Система електронного документообігу (СЕД) - комп'ютерна програма, яка
дозволяє організувати роботу з електронними документами, а також
взаємодія між співробітниками.

Закон України «Про електронні документи та електронний

документообіг» від 22 травня 2003 року №851-IV 

 

 



83 
 

ЮРИДИЧНА СИЛА

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУ

Будь-яке втручання в документ, завірений електронним підписом, завжди

можна встановити. Таким чином, наявність електронно-цифрового підпису

у документа зводить нанівець сенс його підробки.

Електронний підпис є гарантом оригінальності, автентичності та цілісності

електронного документу. Законом №851 встановлено, що оригіналом

електронного документа вважається електронний примірник документа з

обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора

або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону

України від 5 жовтня 2017 року №2155-VIII«Про електронні довірчі

послуги»

 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ

ПІДПИС

Електронний цифровий підпис

накладається за допомогою

особистого ключа та

перевіряється за допомогою

відкритого ключа.

Створюючи ЕП, автор отримує

інформацію про закриті ключі.

Відповідно, наявність у автора

такого ключа - доказ його

володіння тим чи іншим

електронним підписом.
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ  СЕД

За своїм впливом на СЕД максимальної шкоди можуть завдавати:

•дії користувачів системи і обслуговуючого персоналу, треті осіб;

•відмови і збої програмних засобів;

•шкідливі програмні продукти.

45% інцидентів припадають на фізичні несправності (апаратна частина),

35% відмов викликані помилками користувачів, 20% - дією шкідливих

програм або несанкціонованим доступом зловмисників.

Крім них джерелами загроз для СЕД будуть техногенні катастрофи, акти

тероризму, стихійні лиха та ін.

 

 

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ  СЕД

Загрози СЕД можна згрупувати по властивостями що порушують безпеку,

до яких належать:

• загроза конфіденційності;

• загроза цілісності;

• загроза доступності.

В цілому СЕД включає в себе три типи компонентів:

• сервери;

• робочі місця;

• канали зв'язку;

 

 



85 
 

МОДЕЛЬ СЕД

 

 

ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ

НА СЕД
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ СЕД

Безпечний доступ до даних СЕД забезпечується аутентифікацією і

розмежуванням прав користувача. Контроль та налаштування прав доступу

до інформації СЕД, (повний доступ, зміну, перегляд, повна відсутність

доступу), забезпечує захист від несанкціонованого доступу.

Протоколювання всіх дій користувачів, дозволяє швидко відновити історію

роботи з документом і проконтролювати такі дії над документом, як

перегляд, зміна, експорт копії документа і інші.

 

 

CYREN INBOX SECURITY

CYREN Inbox Security. Cyren Inbox Security (СIS) – це хмарний засіб

захисту, що використовуючи вбудовану інтеграцію API, дозволяє Cyren

постійно виявляти погрози в електронній пошті користувачів, а також

надавати потужний набір можливостей відновлення для виявлення та

знешкодження фішингових email-атак.
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ВИСНОВКИ

Захист інформації в СЕД зводиться не лише до захисту електронних

документів і розмежування доступу до них.

Актуальними завданнями є захист апаратних засобів та інших пристроїв

підсистем СЕД; захист мережевого середовища, в якому функціонує СЕД, а

також захист каналів передачі даних і мережевого обладнання.

Захищена СЕД повинна забезпечувати збереження і справжність

документів, безпечний доступ і протоколювання дій користувачів в умовах

потенційних загроз інформаційній безпеці.

Збереження документів має забезпечуватися в період усього часу

життєвого циклу документа, а в разі його непередбаченої втрати або

псування, СЕД повинна мати можливість його швидкого відновлення.

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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