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У статті проведено аналіз сучасних кібервтручань на території України в період з 2014 по 2017 роки. 

На основі аналізу підібрані та розглянуті основні методи захисту від найбільш поширених кібератак в Україні. 
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территории Украины и базовые методы кибернетической защиты от них. В статье проведено анализ 

современных кибервмешательств на территории Украины в период с 2014 по 2017 года. На основе анализа 

подобраны и рассмотрены основные методы защиты от наиболее распространенных кибератак в Украине. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. За останні 4 роки Україна зазнала 

декілька масштабних кібервтручань різного рівня складності та поширення [1]. Більша їх 

частина була націлена на об’єкти критичної інфраструктури України підприємства та 

установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна 

промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації 

(електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є 

стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та 

населення. 

Критична інфраструктура – сукупність об’єктів, які є стратегічно важливими для 

економіки і безпеки держави, суспільства, населення та порушення функціонування яких 

може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам України. Тому вона є одним 

із пріоритетів Уряду у реформуванні сектору оборони і безпеки України. 

6 грудня 2017 р. розпорядженням № 1009-р Кабінет Міністрів України схвалив 

Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури України [2]. 

Концепція стала основою для створення державної системи захисту об’єктів критичної 

інфраструктури, порушення роботи яких може завдати шкоди національним інтересам 

України. У ній наведено визначення усіх ключових понять та запропоновано механізм 

взаємодії державних органів. 

Незважаючи на цілу низку прийнятих протягом цих років нормативно-правових 

документів (Закону України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, 

Стратегії кібербезпеки України), які мали позитивно вплинути на кібербезпеку держави, стан 

захищеності окремих державних інформаційних ресурсів та інформаційних систем об’єктів 

критичної інфраструктури все ще потребує вдосконалення. Крім того, слід враховувати, що 

навіть найбільш ефективна система захисту об’єкту від кібератак не гарантує абсолютної 

безпеки.  

Відповідно для реалізації пріоритетів уряду у реформуванні сектору оборони і безпеки 

України та забезпечення всебічний захист об’єктів критичної інфраструктури розглянемо 

лише питання захист від кібернетичного втручання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Для забезпечення сталого функціонування телекомунікаційних мереж та їх захисту від 

кіберзагроз (як у звичайних умовах мирного часу, так і в умовах надзвичайних ситуацій, 

надзвичайного та воєнного стану) створюється Система оперативно-технічного управління 

телекомунікаційними мережами [3]. Рішення є довгостроково перспективним, а тому у 
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Держспецзв’язку відповідно до планів роботи та передбачених коштів уже розпочато 

проведення циклу науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних та будівельних 

робіт, у результаті яких буде створено першу чергу апаратно-програмного комплексу 

інформаційно-аналітичної системи. Тому потребує розробки швидких і дієвих заходів 

захисту об’єктів критичної інфраструктури від кібервтручань. 

Мета статті полягає в огляді домінуючих кіберінциндентів об’єкти критичної 

інфраструктури та на основі цього запропонувати методи їх захисту.  

Виклад основного матеріалу. 

З 2014 по 2017 рік в Україні відбулась велика кількість кібервтручань, які наглядно 

продемонстрували слабкий рівень кібербезпеки в країні.  

Хронологія кібервтручань в Україні на об’єкти критичної інфраструктури 

представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Хронологія кібервтручань в Україні на об’єкти критичної інфраструктури 

 
Дата події Об’єкт ураження Тип КЗ Наслідки 

21-25 травня 

2014 р. 

сайт ЦВК  DDoS-атаки На сайті з'явилися помилкові результати 

президентських виборів. Незважаючи на 

повідомлення про злом, саме ці дані були 

озвучені в новинах на Першому каналі РФ як 

реальні результати виборів в Україні 

23 грудня  

2015 р. 

Прикарпаття-

обленерго 

троянська 

програми 

BlackEnergy3 

Відключено близько 30 підстанцій 

Прикарпаттяобленерго. 200 тисяч жителів Івано-

Франківської області залишалися без 

електроенергії на термін від 1 до 5 годин 

6 грудня  

2016 р. 

внутрішні 

телекомунікаційні 

мережі Мінфіну, 

Держказначейства, 

Пенсійного фонду 

DDoS-атаки При спробі зайти на сайт казначейства 

користувач автоматично переходив на сайт з 

повідомленнями хакерів. Кібератака вивела з 

ладу ряд комп'ютерів, а також знищила 

критично важливі бази даних, що призвело до 

затримки бюджетних виплат 

15 грудня  

2016 р. 

сайт Укрзалізниці DDoS-атака Протягом дня було повністю заблоковане 

функціонування сайту Укрзалізниці. Атака була 

націлена на крадіжку даних про 

пасажироперевезення 

18 грудня  

2016 р. 

підстанція “Північна” 

НАК “Укренерго”  

застосування 

шкідливого ПЗ 

Crash Override або 

Industroyer 

На підстанції “Північна” НАК “Укренерго” 

відбувся збій в автоматизації керування. Більше 

години знеструмленими залишалися райони в 

північній частині правобережного Києва і 

прилеглі райони області 

27 червня  

2017 р. 

програмне 

забезпечення, 

призначене для 

звітності та 

документообігу 

M.E.Doc 

атака за 

допомогою 

вірусної програми 

Petya.A 

Інфіковані понад 12,5 тисяч комп'ютерів. 

Порушена робота численних українських 

державних і приватних підприємств, зокрема 

аеропорту Бориспіль, Укртелекому, ЧАЕС, 

Укрзалізниці, Кабінету міністрів і ряду ЗМІ. 

Основним каналом розповсюдження вірусу 

стало програмне забезпечення, призначене для 

звітності та документообігу M.E.Doc. 

24 жовтня  

2017 р. 

київський 

метрополітен, 

Одеський аеропорт  

вірусу-

шифрувальник 

Bad Rabbit  

Збої в оплаті проїзду платіжними картками та 

Одеський аеропорт. Крім того, з метою 

попередження атаки на інформаційні ресурси 

Міністерства транспорту було відключено їх 

офіційний сайт 

Виходячи з розглянутої хронології (табл. 1) можна встановити, що більшість 

втручання в роботу об’єктів критичної інфраструктури здійснювалось в більшій мірі завдяки 

DoS-атак та вірусного інфекціювання.  

Тому необхідно більш детально розглянути методи захисту (протидії)  

DDoS-атакам [4]. 
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Розосередження. Побудова розподілених і резервних систем, які не припинять 

обслуговувати користувачів навіть якщо деякі їхні елементи стануть недоступні через атаку. 

Відхилення. Відвести безпосередню ціль атаки (доменне ім’я або IP-адресу) подалі від 

інших ресурсів, які часто піддаються впливу разом з безпосередньою ціллю. 

Фільтрація. Фільтрація трафіку на маршрутизаторах – поки найпоширеніший метод 

протидії. Фільтри варто вводити ближче до джерела flood (масовий потік різної інформації). 

Міжмережеві екрани й спеціалізовані antiflood-засоби фільтрації – найбільш ефективна міра, 

але й найбільш дорога. Наприклад, програмний засіб Ados є динамічним фільтром TCP-

пакетів, здатним блокувати в реальному часі доступ до вебсерверу з IP-адрес, що генерують 

інтенсивний потік HTTP-запитів. Знизити витрати можна, розділяючи такі системи між 

багатьма клієнтами (фільтрація на вимогу). 

Нарощування. Якщо flood спрямований на вичерпання ресурсів, самий примітивний 

спосіб протидії flood – нарощування своїх ресурсів, щоб супротивник не зміг їх вичерпати. 

Для вирішення проблем DDoS-атак [6] пропонується застосування загальної схеми 

протидії DDoS-атакам Рис. 1. 

Інтернет

Корисний трафік

DDoS-атака

Збір даних про трафік

Сигнал про 

DDoS-атаку

Управління

Пристрій 

моніторингу

Пристрій 

фільтрації

 
Рис.1. Схема протидії DDoS-атакам 

 

Технічна реалізація даного рішення передбачає наявність у мережі двох додаткових 

пристроїв, один з яких здійснює моніторинг вхідного трафіку і виявляє чи відбувається 

DDoS-атака, а другий фільтрує(очищає) зовнішній трафік. 
У нормальному режимі роботи дані пристрої не повинні чинити жодного впливу на 

трафік що проходить. У разі ж атаки пристрій „очищення” затримує трафік, ідентифікований 
як DDoS-пакети, не допускаючи її потрапляння у відносно вузькосмугові клієнтські канали і 
на клієнтські ресурси, тим самим не перериваючи надання клієнту основної послуги. 

Пристрій моніторингу на сервері виконує чотири дії з метою виявлення атаки DDoS та 

джерела атаки. Ці чотири дії виконуються послідовно в тому ж порядку, як вони вказані: 

1. виявлення нападу; 

2. ідентифікації джерел атак; 

3. зупинення трафіку, що надходить від джерел атаки; 

4. тестування, чи атаку успішно зірвано. 

На Рис. 2. представлений схема алгориту виявлення та зупинення DDoS-атаки. З 

самого початку перевіряється чи йде збільшення числа з’єднань до сервера, ніж це 

відбувається зазвичай. Якщо є їх перевищення, то це є підставою для перевірки чи йде 

атака на сервер. 
Спочатку перевіряється чи знаходяться ІР-адреси в списку виключень, тобто вони 

не повинні мати доступ до мережі. 
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Після цього підраховується кількість з’єднань з кожної ІР-адреси до сервера. Коли 
їх більше, ніж n, то це є підставою вважати, що йде DDoS-атака.  

Щоб припинити атаку варто заблокувати дані ІР-адреси на 5 хвилин. За цей час буде 
зупинено атаку. 

Даний алгоритм є діючим для всіх flood-атак. Для кожного типу атаки буде 
відрізнятись число n. 

ПОЧАТОК

Чи перевищує

 трафік значення 

(k*середн.зн.)?

Дати доступ

Перевірка чи

 знаходиться ІР-адреса в 

списку виключень

 iptables?

Немає доступу

Дати дані 

користувачу

Заблокувати на 5 хв 

дану ІР-адресу

КІНЕЦЬ

Перевірка чи

 підключень > n 

за 1 сек.

Запит на порт

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

 
Рис. 2 Схема алгоритму виявлення та зупинення DDoS-атаки 

 

Коли є підозра, що йде DDoS-атака всі дані про з’єднання записуються в окремий 

текстовий файл. Ключовими полями в файлі будуть час та вхідний ІР-адрес з’єднання. Ці два 

поля за допомогою циклу Python переміщуються до словника (dictionary): 

 for i in rane(len_line-1): //len_line – кількість рядків в файлі 

 item = my_fire.readline() 

 item = string.split(item, „ ˮ)) 

 d[item[2]]=item[3]  // d – dictionary, в який переміщуємо наші дані 

 l +=[item[2]] 

 Тепер опрацьовується dictionary у відповідності до перевищення кількості з’єднань 

числа n за 1 секунду за допомогою даного коду: 

 for i in range (t+ l): 

 l2=[] 

 for item in 1: 

 if (float(item) >i) and (float(item) < (i+1)): 

 l2.append(d[item]) 
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l3+=[x for x in set(l2) if l2.count(x)>n] 

l3 = [e for i,e in enumerate(l3) if e not in l3[:i]] 

В списку l3 містяться всі ІР-адреси, з котрих йде DDoS-атака. Тому всі вони 

блокуються на 5 хвилин в iptables. 

Також для покращення попередньої схеми важливим є застосування SDN контролю для 

управління обміном пакетів. Розробка та застосування мереж SDN комутаторів [5]. В SDN 

мережі за здійснення цієї функції будуть відповідати окремі SDN контролери, які надають 

відповідні вказівки комутаторам для організації політики управління трафіком, яка 

дозволить контролювати потоки пакетів, приймати обґрунтоване рішення про приналежність 

пакетів до DoS-DDoS атак та застосовувати заходи щодо нейтралізації шкідливого 

втручання. DoS-DDoS-SDN контролери мають організаційно-технологічні зв’язки з 

ключовими замовниками трафіку, корпораціями та підприємствами для синхронізації своїх 

дій в рамках відповідних мереж.  

Принцип використання SDN контролерів для захисту від DoS та DDoS атак 

представлено на Рис. 3. 

 

 
Рис.3. Варіант використання SDN технології для контролю за DoS-DDoS атаками 

 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз кібернетичних інцидентів на об’єктах 

критичної інфраструктури України показав, що більшість втручань в роботу об’єктів 

критичної інфраструктури здійснювалось в більшій мірі завдяки DDoS-DoS-атак та вірусного 

інфекціювання. 

Сучаснi методи захисту від кібернетичних втручань дають можливiсть обрати найбiльш 

вдалий та дiєвий спосiб захисту iнформацiї, яка циркулює в IТС. Але наразі не існує єдиного 

універсального методу захисту від всіх видів атак.  

Враховуючи це, пропонується використання одночасно двох додаткових пристроїв, 

один з яких здійснює моніторинг вхідного трафіку і виявляє чи відбувається DDoS-атака, а 

другий фільтрує(очищає) зовнішній трафік. Такий метод дозволить надійно захистити 

інформаційну систему використовуючи всі переваги систем виявлення вторгнень. Також 

пропонується використання схеми алгориту виявлення та зупинення DDoS-атаки, який є 

діючим для всіх flood-атак. 

Також доцільним є застосування SDN контролю для управління обміном пакетів. SDN 

контролери будуть надавати відповідні вказівки комутаторам для організації політики 

управління трафіком, яка дозволить контролювати потоки пакетів, приймати обґрунтоване 

рішення про приналежність пакетів до DoS-DDoS атак та застосовувати заходи щодо 

нейтралізації шкідливого втручання. 
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Кiнцевою метою подальшого дослідження є розробка пристроїв моніторингу та 

фільтрації, які забезпечать надiйний захист iнформацiї від кібернетичних втручань. 
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