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Вступ
Володiння iнформацiєю i в минулому i нинi
давало можливiсть досягти швидкого розвитку
i успiху у рiзних галузях як у глобальному масштабi, так i в конкретних справах. Сьогоднi свiт
переживає перiод, коли накопичено колосальний
об’єм знань, що дозволяє перейти до здiйснення
справдi революцiйних технологiчних рiшень.
Сьогоднi велика кiлькiсть конфiденцiйної iнформацiї передається в електронному виглядi,
на електронних носiях, мiж ЕОМ звичайними
лiнiями зв’язку. Iнформацiя може продаватися
та купуватися, мати цiну, що незрiвнянно перевищує цiну матерiального носiя.
Останнiми роками у свiтi спостерiгається перехiд суспiльства на принципово новий рiвень
розвитку, що пов’язано зi стрiмким зростанням обсягiв iнформацiї, iстотним збiльшенням
швидкостi її обробки, розширенням можливостей комутацiй для миттєвого обмiну повiдомленнями з метою комунiкацiї, управлiння, реагування тощо. Проте одночасно з неймовiрними
перспективами, якi вiдкривають людству новiтнi
iнформацiйнi технологiї, все бiльшого масштабу набувають проблеми забезпечення конфiденцiйностi, цiлiсностi, автентичностi, доступностi
та невiдстежуваностi iнформацiї, неможливостi
нав’язування та розповсюдження шкiдливої iнформацiї.
Розвиток сучасного кiберпростору нерозривно
пов’язаний з появою нових загроз безпецi iнформацiї та iнформацiйним технологiям. Поширення
новiтнiх IT-технологiй, зокрема iнтернету речей,
криптовалют, криптобiрж, систем електронних
виборiв, «розумних контрактiв» тощо, кардинально змiнює кiберпростiр. При цьому зростає
кiлькiсть кiбератак на глобальнi критичнi iнфраструктури: системи електропостачання, керування банкiвськими та комерцiйними структурами, транспортом, зокрема аеропортами, глобальнi бази даних.
У системах захисту iнформацiйних технологiй
iстотну роль вiдведено криптографiчним механiзмам. Криптографiчнi методи захисту вважаються одними з найбiльш надiйних та ефективних.

Задачi та аспекти захисту iнформацiї,
основнi поняття криптографiчного
захисту iнформацiї
Цiлi та головнi задачi захисту iнформацiї:
1) Конфiденцiйнiсть (секретнiсть) iнформацiї;
2) Цiлiстнiсть iнформацiї;
3) Автентичнiсть iнформацiї;
4) Доступнiсть iнформацiї;
5) Керованiсть складних систем;
6) Спостережливiсть.
Методи i напрямки захисту iнформацiї:
1) Юридичнi, правовi;
2) Нормативно-методичнi;
3) Органiзацiйнi;
4) Безпосереднi (фiзичнi);
5) Технiчнi – захист вiд витоку iнформацiї по технiчним каналам електромагнiтному, оптичному, акустичному, виброакустическому;
6) Стеганографiчнi – приховання факту передачi повiдомлення;
7) Криптографiчнi – перетворення iнформацiї
за допомогою математичних алгоритмiв;
8) Методи квантової криптографiї;
9) Захист кiберпростору.
Класификацiя криптосистем
1) Симетрична криптографiя i симетричнi
криптосистеми (одноключовi, с секретним ключем). У вiдправника i одержувача повiдомлення один i той же секретний
ключ, вони знаходяться в рiвних (симетричних) умовах, можуть як зашифрувати
повiдомлення так i розшифрувати за допомогою секретного ключа.
а) Класична криптографiя i класичнi
шифри (ручна криптографiя).
б) Електромеханiчнi шифрувалнi машини (п.п. XX столiття) рис. 1.
в) Сучасна симетрична криптографiя i
симетричнi криптосистеми (з другої
половини XX столiття).
2) Асиметрична криптографiя i асиметричнi
криптосистеми (двохключовi, з вiдкритим
ключем) - з 1976 р.
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Рис. 1. Приклад електромеханiчної шифрувальної машини Другої свiтової вiйни Enigma

3) Квантовi криптосистеми. (з 1983 р.) В
таких системах для кодування i передачi
iнформацiї використовують стан i квантовi
властивостi елементарних частинок.
Початок криптологiчних дослiджень у
НАН України
Академiки Б.Є. Патон i В.М.Глушков усвiдомлювали необхiднiсть розвитку криптологiчних
дослiджень ще на початку 70-х рокiв минулого
столiття.
В 1973 р. в Iнститутi кiбернетики АН УРСР
було створено науково-дослiдний пiдроздiл для
проведення криптологiчних дослiджень пiд керiвництвом тодi члена-кореспондента I. М. Коваленка. До 2019 року академiк Iгор Миколайович
Коваленко активно працював в рiзних галузях
математики, теоритичної криптологiї, теорiї надiйностi та масового обслуговування. Вiн є засновником наукових шкiл в Українi з криптологiї, теорiї надiйностi, теорiї масового обслуговування.
В Iнститутi кiбернетики iменi В.М.Глушкова
НАНУ розроблено математичний апарат для
дослiдження дискретних схем, комбiнаторноймовiрнiсних
алгоритмiв,
ймовiрнiсноалгебраїчних
моделей
та
розв’язання
прикладних задач захисту iнформацiйних
технологiй. Розробленi методи, алгоритми
та отриманi результати застосовано для
розв’язання актуальних задач у галузi
криптографiчного захисту iнформацiї.
Факультет iнформацiйної безпеки
Фiзико-технiчного iнституту КПI iм.
Iгоря Сiкорського
У 2000 роцi за iнiцiативою академiкiв М.З.
Згуровського, I. М. Коваленка створено факультет iнформацiйної безпеки Фiзико-технiчного iнституту i вiдкрито три новi кафедри: кафедру
математичних методiв захисту iнформацiї, кафедру iнформацiйної безпеки та кафедру фiзикотехнiчних засобiв захисту iнформацiї.
Освiтня i наукова дiяльнiсть кафедр спрямована на пiдготовку фахiвцiв високо рiвня та
дослiдження в галузi криптографiчного, технiчного захисту iнформацiї, захисту iнформацiї в
комп’ютерних системах, захисту кiберпростору
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та побудовi комплексних систем захисту iнформацiї.
Згiдно з рiшенням Президiї Академiї наук
України в Києвi створено науковий семiнар
"Проблеми сучасної криптологiї що з 2001 року
активно працює на базi КПI iм. Iгоря Сiкорського, добре вiдомий фахiвцям та активно сприяє
розвитку наукових дослiджень та пiдготовцi кадрiв вищої квалiфiкацiї в сферi захисту iнформацiйних технологiй.
Сучасний стан сфери iнформацiйної
безпеки та кiбербезпеки в Українi
Незважаючи на значнi досягнення i напрацювання в академiчних установах та унiверситетах,
необхiдно продовжити та посилити дослiдження
i розробки в галузi криптографiчного захисту iнформацiї, стеганографiї, кiбернетичного захисту.
Iснуючi пiдходи до створення нацiональної системи кiбербезпеки не є достаньо ефективними.
Стратегiя та принципи створення нацiональної
системи кiбербезпеки потребують перегляду.
Для модернiзацiї i пiдтримки системи кiбербезпеки на належному рiвнi потрiбно постiйне
проведення iнтенсивних наукових дослiджень,
створення ефективної нормативно-правової бази, залучення професiоналiв-практикiв.
Проблеми i задачi захисту iнформацiйних
технологiй та кiбербезпеки
∙
∙

∙

∙

∙

∙

∙

Фундаментальнi проблеми теорiї алгоритмiв, абстрактної алгебри, теорiї чисел.
Розроблення нових надiйних i ефективних
систем захисту iнформацiї з врахуванням
постiйно зростаючих обчислювальних та телекомунiкацiйних можливостей потенцiйних
порушникiв систем iнформацiйної безпеки.
Розроблення алгоритмiв i систем захисту iнформацiї стiйких в квантовiй моделi обчислень.
Знаходження нових пiдходiв в вирiшеннi задач кiбербезпеки з використанням теоретичних напрацювань, математичного та статистичного моделювання, машинних обчислень.
Розроблення математичного, алгоритмiчного апарату, програмного забезпечення, технiчних засобiв для швидкого реагування
на постiйно виникаючi в системах захисту
загрози.
Розв’язання нових прикладних задач криптографiї, стеганографiї, криптоаналiзу, кiбербезпеки.
Модернiзацiя, покращення нормативноправової бази для створення ефективної
структури
захисту
iнформацiйних
технологiй та кiбербезпеки в державi.

