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Темпи сучасного інформаційного розвитку такі, що значущість і стабільність бізнесу 
тої чи іншої компаній все менше залежать від її матеріальних активів. Закрiпившись на рин-
ку товаровиробників і продовжуючи набирати темпи товарообігу, сучасними активами будь-
якої компанії можна вважати наявну інформацію про споживачів своєї продукції та своїх 
конкурентів. Іншими словами, практично неможливо уявити призначення тої чи іншої про-
мислової компанії, яка не володіє достеменною інформацією про свій ринок товарообігу. Це 
означає, що для компанії, яка націлена на довготермінове і серйозне існування, особливо ва-
жливо, щоб власна інформаційна безпека була організована на найвищому рівні [1]. 

Джерелами інформаційних активів можуть слугувати: засновники бізнесу, посадові 
особи та співробітники компанії, клієнти компанії та постачальники сировини чи напівфаб-
рикатів, державні та приватні замовлення, результати різних маркетингових досліджень, вла-
сна комерційна діяльність та компаній-конкурентів, схеми фінансових платежів тощо. Така 
інформація є ключовим елементом у діяльності кожного серйозного керівника та його засту-
пників, а також працівників служби інформаційної безпеки, які мають оберігати її від зазі-
хань конкурентної розвідки, а також витоку через своїх працівників-інсайдерів1. 

При організації інформаційного захисту навіть невеликої компанії не варто застосо-
вувати "фрагментарну" безпеку її мережевої інфраструктури [1]. Водночас, немає сенсу ви-
будовувати монументальний між мережевий екран, якщо співробітники, не докладаючи осо-
бливих зусиль, можуть винести інформацію на компакт-диску або флеш-памяті, цим самим 
допускаючи витік даних зсередини компанії. Може тому і найбільш ефективними вважають-
ся тільки комплексні заходи – від грамотно побудованої мережевої інфраструктури до ради-
кального адміністративного менеджменту у сфері захисту інформації. 

Мережева безпека – складова частина загальної системи інформаційної безпеки ком-
панії, яка вирішує проблеми захищеності її інформаційних систем на рівні мережевої інфра-
структури [2]. Оскільки мережева безпека є однією з основних складових комплексної сис-
теми захисту інформації, то її організацією та забезпеченням має займатися компетентний 
фахівець – системний адміністратор. 

Вважатимемо, що мережа надійно захищена від вторгнень: нічого не пройде повз 
увагу адміністратора, підозріла пошта відправляється "куди треба", серверні антивіруси що-
дня оновлюються та "просівають" весь трафік внутрішніх і зовнішніх розмов за допомогою 
IP-телефонії чи Skype. Хоча тут би варто задуматися – кому з конкурентної розвідки є ціка-
вим інформаційний вміст локальної мережі навіть крупної компанії? Загалом, всіх охочих 
потрапити туди, куди їх не запрошують, можна розділити на дві категорії: або конкуренти, 
або серйозні мережеві хакери. Причому останнім вміст локальної мережі може бути зовсім ні 
до чого, у них зовсім інші цілі. 

Припустимо, компанія успішно торгує комп'ютерною технікою. Місячні товарообіги 
не завжди навіть мільйонні, але справа йде до зростання товарообігу. Є і постійне під'єднан-
ня до мережі Інтернет, присутній VoIP-зв'язок і виділений сервер під локальну мережу. Ро-
зумному хакеру зовсім не потрібна інформація про такий бізнес, але йому потрібна територія 
для нападу, наприклад, на бухгалтерську звітність чи схему фінансових платежів. В цьому 
випадку використовувати для атаки свій особистий комп'ютер небезпечно, позаяк навіть 
                                                             
1 Інса́йдер (англ. insider) – особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про 

справи компанії завдяки своєму службовому становищу, участі у формуванні капіталу компанії, родинним 
зв'язкам і має можливість його використовувати у власних інтересах. 


