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Джерелами інформаційних активів можуть слугувати: засновники бізнесу, 

посадові особи та співробітники компанії, клієнти компанії та постачальники си-
ровини чи напівфабрикатів, державні та приватні замовлення, результати різних 
маркетингових досліджень, власна комерційна діяльність та компаній-
конкурентів, схеми фінансових платежів тощо. Така інформація є ключовим еле-
ментом у діяльності кожного серйозного керівника та його заступників, а також 
працівників служби інформаційної безпеки, які мають оберігати її від зазіхань 
конкурентної розвідки, а також витоку через своїх працівників-інсайдерів1. Тому 
основною метою цієї роботи є висвітлення особливостей організації служби інфо-
рмаційної безпеки промислової компанії, впровадження політики інформаційної 
безпеки, а також її практична реалізація. 

Організація служби інформаційної безпеки промислової компанії. При 
організації інформаційного захисту навіть невеликої компанії не варто застосову-
вати "фрагментарну" безпеку її мережевої інфраструктури. Водночас, немає сенсу 
вибудовувати монументальний між мережевий екран, якщо співробітники, не до-
кладаючи особливих зусиль, можуть винести інформацію на компакт-диску або 
флеш-памяті, цим самим допускаючи витік даних зсередини компанії. Може тому 
і найбільш ефективними вважаються тільки комплексні заходи – від грамотно по-
будованої мережевої інфраструктури до радикального адміністративного мене-
джменту у сфері захисту інформації. 

Мережева безпека – складова частина загальної системи інформаційної без-
пеки компанії, яка вирішує проблеми захищеності її інформаційних систем на рі-
вні мережевої інфраструктури. Оскільки мережева безпека є однією з основних 
складових комплексної системи захисту інформації, то її організацією та забезпе-
ченням 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 щодня оновлюються та "просівають" весь трафік внутрішніх і зовніш-
ніх розмов за допомогою IP-телефонії чи Skype. Хоча тут би варто задуматися – 
кому з конкурентної розвідки є цікавим інформаційний вміст локальної мережі 
навіть крупної компанії? Загалом, всіх охочих потрапити туди, куди їх не запро-
шують, 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 то-
                                                        
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. 
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варообіги не завжди навіть мільйонні, але справа йде до зростання товарообігу. Є 
і постійне під'єднання до мережі Інтернет, присутній VoIP-зв'язок і виділений 
сервер під локальну мережу. Розумному хакеру зовсім не потрібна інформація про 
такий бізнес, але йому потрібна територія для нападу, наприклад, на бухгалтерсь-
ку звітність чи схему фінансових платежів. В цьому випадку використовувати для 
атаки свій особистий комп'ютер небезпечно, позаяк навіть професійний хакер 
може або помилитися, або залишити непомітний слід в мережі, за яким його вре-
шті-решт виявлять. Тому хакер здебільшого вибирає тимчасовий "майданчик", 
тобто зламується сервер будь-якої опосередкованої фірми, наприклад, з ремонту 
офісної техніки, потім бере його управління "на себе", і вже від імені цього серве-
ра можна відносно спокійно заходити у бухгалтерську мережу промислової ком-
панії, якщо в тій, зрозуміло, не будуть вчасно виявлені входження. У разі вияв-
лення атаки всі претензії пред'являються до опосередкованої фірми, яка знати ні-
чого не знає про них, але проблему все-таки отримує і то на кримінальному рівні, 
а довести свою не причетність до атак – практично неможливо. 

Викладене вище в черговий раз свідчить тільки про те, що мережева безпека 
необхідна завжди і в повному обсязі – як промисловій компанії, так і в будь-якій 
опосередкованій фірмі, які мають вихід в мережу Інтернет. 

Дещо інші цілі переслідують компанії-конкуренти – у них якраз є прямий 
інтерес ознайомитися з внутрішніми документами промислової компанії, обсяга-
ми продажів і постачання сировини чи матеріалів, майбутніми маркетинговими 
акціями та іншою корисною для них інформацією. Але й тут, у разі надійного за-
хисту мережі, їм залишається або піти ні з чим, або виявити чудеса класичного 
шпигунства, що, зазвичай, зводиться до безпосередньої взаємодії зі співробітни-
ками промислової компанії. 

Так чи інакше, при правильному підході інформаційна безпека корпоратив-
ної мережі значною мірою залежить від фахових дій системного адміністратора. 
Йому під силу встановити потрібну програму чи видалити зайву, відкрити порт у 
між мережеві екрани і ще багато чого, що потенційно може підтримати чи пору-
шити інформаційну безпеку компанії. У зв'язку з цим часто керівники крупних 
компаній воліють тримати в штаті декількох осіб, які займаються такою робо-
тою, – проконтролювати сисадміна здатний тільки інший сисадмін, але більш ква-
ліфікований від попереднього. 

Також не варто забувати і про проблему утилізації старого комп'ютерного 
обладнання. Дані з електронних носіїв старих ПК копіюються на нові, але як і ра-
ніше залишаються доступними на жорстких дисках. Це стосується не тільки жор-
стких дисків, але й компакт-дисків, флеш-пам'яті і т. д. Якщо є підозра, що на цих 
носіях могла зберегтися інформація, найнадійніший шлях – спочатку фізично їх 
пошкодити, а вже потім утилізувати. 

Політика інформаційної безпеки промислової компанії. Політика інфор-
маційної безпеки – набір вимог, правил, обмежень, рекомендацій, які регламен-
тують порядок інформаційної діяльності в організації та спрямовані на досягнен-
ня і підтримку стану її інформаційної безпеки. Як приклад корпоративної політи-
ки інформаційної безпеки розглянемо комп'ютерну компанію "СофтСервіс", у 
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якій достатньо точно і чітко регламентуються всі моменти використання мереже-
вого обладнання та програмного забезпечення. Для розуміння її сутності та при-
значення наведемо деякі витяги з цього нормативного документа. 

Мета політики ІБ полягає в тому, щоби гарантувати використання за при-
значенням комп'ютерної техніки і телекомунікаційних ресурсів Компанії її спів-
робітниками, незалежними підрядниками та іншими користувачами. Всі користу-
вачі корпоративної мережі мають використовувати комп'ютерні ресурси кваліфі-
ковано, ефективно, дотримуючись норм етики і чинного законодавства. 

Політика ІБ, її правила і умови стосуються всіх користувачів комп'ютерних 
і телекомунікаційних ресурсів і служб Компанії, де б ці користувачі не знаходи-
лися. Порушення цієї політики тягне за собою дисциплінарні стягнення, аж до зві-
льнення співробітника і/або притягнення його до кримінальної відповідальності. 
Політика ІБ може періодично змінюватись і переглядатися в міру потреби. 

Керівництво Компанії має право, але не зобов'язане перевіряти будь-який 
або всі аспекти інформаційної системи, яка містить електронну пошту, з метою 
гарантувати дотримання політики ІБ. Комп'ютери та доступи до інформаційних 
ресурсів надаються співробітникам Компанії з метою допомогти їм більш ефекти-
вно виконувати свою роботу. 

Комп'ютерна і телекомунікаційна системи належать Компанії і можуть ви-
користовуватися тільки в робочих цілях. Співробітники Компанії не повинні роз-
раховувати на конфіденційність інформації, яку вони створюють, посилають або 
отримують за допомогою комп'ютерів і телекомунікаційних ресурсів, які нале-
жать Компанії. Користувачі мають дотримувати умови всіх програмних лiцензiй, 
авторське право і закони, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної 
власності. 

Користувачам комп'ютерів слід керуватися перерахованими нижче захода-
ми щодо всіх комп'ютерних і телекомунікаційних ресурсів і служб Компанії, які 
містять таке обладнання: хост-комп'ютери, сервери файлів, робочі станції, авто-
номні комп'ютери, мобільні комп'ютери, програмне забезпечення, а також внут-
рішні та зовнішні мережі (мережа Інтернет, комерційні інтерактивні служби і сис-
теми електронної пошти), до яких прямо або опосередковано звертаються ком-
п'ютерні пристрої Компанії. 

Невірні, нав'язливі, непристойні, наклепницькі, образливі, загрозливі або 
протизаконні матеріали забороняється пересилати електронною поштою або за 
допомогою інших засобів електронного зв'язку, а також відображати і зберігати їх 
на комп'ютерах Компанії. Користувачі, які помітили або отримали подібні матері-
али, повинні негайно повідомити про цей інцидент своєму керівникові. 

Все, що створене на комп'ютері Компанії, у т.ч. повідомлення електронної 
пошти та інші електронні документи, може бути проаналізовано керівництвом 
Компанії. Користувачі не мають права пересилати електронною поштою будь-які 
документи іншим особам і організаціям без дозволу відправника. Електронна по-
шта від юриста Компанії або адвоката, який представляє її інтереси, має містити в 
колонтитулі кожної сторінки повідомлення: "Захищено адвокатським правом/без 
дозволу не пересилати". 

Користувачам не дозволяється встановлювати на комп'ютерах і в мережі 
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Компанії власне програмне забезпечення без дозволу системного адміністратора. 
Користувачам забороняється змінювати і копіювати файли, що належать іншим 
користувачам, без дозволу власників файлів. 

Забороняється використання без попереднього письмового дозволу комп'ю-
терних і телекомунікаційних ресурсів і служб Компанії для передачі або зберіган-
ня комерційних або особистих оголошень, клопотань, рекламних матеріалів, а та-
кож руйнівних програм, політичних матеріалів і будь-якої іншої інформації, на 
роботу з якою у користувача немає повноважень або призначеного для особистого 
використання. 

Користувач несе відповідальність за збереження своїх паролів для входу в 
систему. Забороняється роздруковувати, зберігати в мережі або передавати іншим 
особам індивідуальні паролі. Користувачі несуть персональну відповідальність за 
всі транзакції, які будь хто зробить за допомогою їхнього пароля. 

Можливість входу в інші комп'ютерні системи через мережу Компанії не 
дає користувачам права на під'єднання до цих систем і використання їх без спеці-
ального дозволу операторів цих систем. 

Рішення та заходи в області інформаційної безпеки. Отже, інформаційна 
безпека промислової компанії повинна містити такі рішення та заходи щодо її за-
безпечення: 

● проведення аудиту інформаційної безпеки та оцінювання захищеності інформацій-
них ресурсів організації, підготовка інформаційних систем компанії для досягнення 
відповідності вимог щодо безпеки інформації; 

● організація комплексних систем захисту інформації інформаційно-управляючих 
систем виробничо-господарської діяльності компанії, в які внесено: 

1) комплексний захист від несанкціонованих доступів: управління доступом; реєстрація 
та облік подій безпеки інформації; забезпечення контролю за цілісністю та доступні-
стю інформаційних ресурсів; надійний криптографічний захист інформації; 

2) забезпечення безпечної між мережевої взаємодії: проведення між мережевого екра-
нування та сегментації мереж; створення віртуальних приватних мереж; пошук і за-
побігання вторгнень та ін.; 

3) безпечний віддалений доступ до наявних корпоративних інформаційних ресурсів, в 
т.ч. конкретні мережі та мережі загального доступу; 

4) професійний контроль над використанням інформаційних ресурсів; 
● захист інформаційно-управляючих систем спільно з: 

1) управлінням доступом на прикладному рівні, комплексним розробленням і реалізаці-
єю концепції повноваження користувачів; 

2) налаштуванням аудиту подій інформаційної безпеки і під'єднанням до централізова-
них систем контролю над інцидентами; 

3) професійним захистом (безпечним налаштуванням) загальносистемного і спеціалізо-
ваного програмного забезпечення; 

4) захистом від несанкціонованого доступу, розмежуванням доступу; 
● повне налаштування систем захисту інформації в ІС, які призначені для надійного 

оброблення персональних даних; 
● налаштування систем контролю та захисту інформації в АСУ ТП; 
● налаштування системи управління ідентифікаційними даними, централізованого 

управління доступом і забезпечення аутентифікації; 
● оперативна доставка і супровід засобів обчислювальної техніки. 


