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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ І МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ
В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОНнИХ ПЛАТЕЖІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ УКРАІНИ
Розглядаються основні загрози і механізми забезпечення безпеки банківських транзакцій в системах
електронних платежів (СЕП) комерційних банків України. Проводиться аналіз основних вимог стандарту
СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 який відповідає стандарту ISO/IEC 27001:2005 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements щодо формування основних вимог і
функцій побудови системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).
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Постановка проблеми
Інформація є ресурсом, який подібно іншим важливим бізнес-ресурсам, є суттєвим для бізнесу організації і тому потребує відповідного захисту. Це
суттєво важливо у все більш взаємопов’язаному діловому середовищі. Внаслідок цієї зростаючої взаємопов’язаності інформація тепер наражається на зростаючу кількість і більшу різноманітність загроз та
вразливостей [14, 15]. Розвиток інформаційних технологій, глобальної мережі Інтернет, а також стрімке
зростання обчислювальних можливостей комп'ютерних систем, швидке зростання обсягів оброблюваних
даних у сучасних системах електронних платежів комерційного банку (СЕП КБ), поява нових форм електронних послуг, запропонованих СЕП, висувають нові
вимоги до надійності і забезпеченню безпеки у внутрішньоплатіжних банківських системах (ВПС).
На сьогоднішній день не існує науковообґрунтованої концепції й механізмів забезпечення
фінансової безпеки банківської діяльності національної платіжної системи в цілому [1]. Система електронних платежів являє собою сукупність правил,
організаційних заходів, програмно-технічних засобів, які використовуються банком для забезпечення
здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків. СЕП виконує міжбанківський
переказ у файловому режимі та в режимі реального
часу. [1]. Дана система належить до багаторівневих
критичних систем, тому що її відмова, відступ від
обмежень, що задаються, або зміни в роботі підсистеми можуть викликати серйозні наслідки або привести до краху всієї системи в цілому. Загальна
структурна схема системи електронних платежів
наведена на рис. 1. Метою статті є аналіз основних
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ризиків й механізмів забезпечення безпеки інформаційних повідомлень у системах електронних платежів комерційного банку України.

Результати досліджень
У відповідності до СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ
1.0:2010 який відповідає стандарту ISO/IEC
27001:2005 Information technology – Security techniques – Information security management systems –
Requirements Національний банк України має власний досвід створення платіжних та інформаційних
систем. Зокрема Національним банком України було
створено Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), яка визначена законодавством України як державна система міжбанківських розрахунків, та систему роздрібних платежів із
використанням платіжних карток – Національну систему масових електронних платежів [14, 15].
Для захисту платіжних повідомлень використовується система захищеної електронної пошти
(СЗЕП), призначена для обміну електронними повідомленнями у форматі SMF-70 через мережу передачі даних довільного типу відповідно до критеріїв
НД ТЗІ 2.5-004-99 [3]. Загальна структура підсистеми захисту інформації під ВПБС і можливих загроз
на окремі її складові наведені на рис. 2.
Національна система масових електронних
платежів складається з:
регіональних процесінгових центрів (РПЦ) в
обласних управліннях НБУ або комерційних підприємствах – до 25 РПЦ на всю Україну;
банків-емітентів і банків-еквайєрів НСМЕП зі
своїми банківськими підсистемами, торгівельною
інфраструктурою та інфраструктурою сфери послуг.
Загальна структура НСМЕП включає в себе такі основні елементи:
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Рис. 1. Структурна схема електронних платежів
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Рис. 2. Структурна схема підсистеми захисту інформації в СЕП
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1. Центр системної ініціалізації та системної
персоналізації (установа НБУ).
2. Розрахунковий банк (РБ) системи на базі Головного управління НБУ. Схема розрахунків – клірингова.
3. Головний та регіональні процесінгові центри
(ГПЦ та РПЦ) в обласних управліннях НБУ або комерційних установах (до 25 РПЦ на всю Україну).
Вони виконують обробку міжбанківських транзакцій, розрахунок клірингу, керування системою.
4. Банки-емітенти і банки-еквайєри НСМЕП із
своїми банківськими системами, торгівельною інфраструктурою та інфраструктурою сфери послуг.
5. Користувачі карток – фізичні та юридичні
особи.
6. Картки на інтегрованих схемах (або смарткартки). Для забезпечення захисту банківської інформації в ВПБС на різних рівнях використовуються
криптографічні механізми, однак, бурхливе зростання обчислювальної техніки, створення систем і
технологій кібертерроризму призводить до появи
нових загроз (активних і пасивних атак) і злому підсистеми захисту ВПБС.
Під загрозою розуміється сукупність умов чинників, що створюють небезпеку несанкціонованого,
в тому числі випадкового, доступу до інформації,
результатом якого може стати знищення, зміна, блокування, копіювання, поширення інформації, загальна класифікація загроз наведена на рис. 4 [19].
Одним з найбільш вразливих місць в системі
електронних платежів є пересилання платіжних та
інших повідомлень між банками, між банком і банкоматом, між банком і клієнтом. Результати досліджень атак на сучасні КМ компанії “Arbor
Networks” наведені на рис. 3.
У відповідності до Стандарту СОУ Н НБУ
65.1 СУІБ 1.0:2010 керівництву комерційних банків
пропонується процесний підхід до управління інформаційною безпекою, заохочує його користувачів
робити наголос наважливості:
a) розуміння вимог інформаційної безпеки
організації і необхідності
розроблення політики та цілей інформаційної
безпеки;
b) впровадження заходів безпеки та забезпечення їх функціонування
для управління ризиками інформаційної безпеки організації в контексті
загальних бізнес-ризиків організації;
c) моніторингу та перегляді продуктивності
та ефективності СУІБ (система управління інформаційної безпеки);
d) постійному вдосконаленні, основаному на
об’єктивному вимірюванні.
Цей стандарт приймає модель “ПлануйВиконуй-Перевіряй-Дій” («Plan-Do-Check-Act»), на90
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далі ПВПД (PDCA), яку застосовують для структуризації всіх процесів СУІБ. СУІБ забезпечує вибір
адекватних і взаємопов’язаних заходів безпеки, які
убезпечують інформаційні ресурси СУІБ та гарантують конфіденційність зацікавленим сторонам [14].
Основні етапи побудови СУІБ банку наведені на
рис. 5. Проведений аналіз основних вимог стандарту
визначає основні функції системи управління ІБ, які
наведені на рис. 6 [14, 15].
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виявлення паролів,
ідентифікаторів і
процедур доступу

Знищення
устаткування,
магнітних носіїв, або
дистанційне знищення
інформації

Внесення змін або
зчитування інформації
у БД або окремих
файлах через
присвоєння чужих
повноважень з метою
модифікації фінансової
інформації

Копіювання
інформації і
паролів п ри
негласному
пасивному
підключенн і до
локально мережі
Знищення
інформації або
створення збоїв в
КМ за допомогою
вірусів
Негласна
перебудова
устаткування або
ПЗ з метою
впровадження
засобів НСД до
інформації
викрадення
магнітних носіїв
для одержання
доступу до дан их
Підміна елементів
устаткування, що
залишені без
нагляду у робочий
час
Встановлення
ліквідаторів
уповільненої дії
або з дистанційним
керуванням
Зміна або
знищення даних на
магнітних носіях;
саботаж

Встановлення прихованих ПРД з метою
копіювання даних або доступу до них
легальними КЗ в результаті негласного
відвідування у неробочий час

Безпосереднього розкриття або зміни даних
Знищення інформації

Модифікація інформації

Блокування інформації

Виток інформації

Викрадення інформації

Рис. 4. Загальна класифікація загроз комерційного банку
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CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

сфера застосування і межі використання СУІБ
(характеристика бізнесу, розташування ресурсів
СУІБ і технологій)
Визначення політики
безпеки

Розробка критеріїв та рівнів
ризику

Основні цілі та принципи
діяльності ІБ
Основні
вимоги
банку,
правові й нормативні щодо ІБ
Погодження з стратегічним
контекстом
управління
ризками
Визначення критеріїв оцінки
ризків

Ідентифікування методології оцінки
ризику з нормативними вимогами

Ідентифікація ризиків

Аналіз та оцінка ризиків

Оцінка альтернативних
оброблення ризуів

Можливі дії

та

Оцінка
бізнес-впливу
на
організацію банку внаслідок
порушення ІБ

Застосування належних заходів
безпеки

цим

Оцінка ймовірності виникнення
порушень безпеки

Об'єктивне прийняття ризиків,
якщо вони чітко задовольняють
політиці безпеки

Визначення
ризиків

Уникнення ризиків

Ідентифікація ресурсів
власників ресурсів СУІБ
Ідентифікація загроз
ресурсам СУІБ

Визначення цілей заходів
безпеки та заходів безпеки для
оброблення ризиків

Визначення підходу щодо
оцінки ризику

Ідентифікація уразливостей,
які можуть бути використані
загрозами

величини

рівнів

Визначення можливості
обробки даних за ризиками

Ідентифікація значних
впливів на ІБ СУІБ

Перенесення відповідних
бізнес-ризиків на інші сторони

Рис. 5. Етапи побудови СУІБ комерційного банку
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ризиків, визначення пріоритетів
та обов'язків щодо управління
ризиками
Впровадження
плану щодо
досягнення
цілей
заходів
безпеки з розглядом фінансових
питань та розподілу обов'язків
Використання заходів безпеки
Визначення
ефективності
обраних методів безпеки
Проведення навчання та
поінформування персоналу
Управління функціонуванням
СУІБ
Управління ресурсами СУІБ
Впровадження інших заходів
для уможливлення
термінового виявлення подій
безпеки та реагування на
інциденти безпеки

Підтримання та вдосконалення
СУІБ

Моніторинг та перегляд СУІБ
Моніторинг з метою
Виявлення
помилок
результатах оброблення

Перегляд з метою
в

Терміново
ідентифікувати
спроби порушень
Оцінка керівництвом
продуктивності роботи
персоналом
Сприяти виявленню подій
безпеки
Встановлення ефективності
дій безпеки

Впровадження ідентифікованих
удосконалень

Оцінки ефективності СУІБ
(перевірка відповідності
політиці і цілям СУІБ)
Оцінки ефективності заходів
безпеки
Перегляду
оцінки
враховуючі зміни в:

ризиків

Організації банку
технології

Застосування практичного
досвіду щодо дій та
вдосконалень інших банків
Доведення до зацікавлених
сторін дій щодо удосконалень
СУІБ з обговоренням та
деталізацією
Забезпечення що
вдосконалення досягали
намічених цілей

Цілях та процесах бізнесу
Ідентифікованих загрозах

Проведення внутрішніх аудитів
Оцінки адекватності й
вдосконаленості СУІБ з боку
керівництва
Оновлення планів
впровадження заходів безпеки
Реєстрування дій та подій що
впливають на ефективність СУ

Ефективності
впроваджених заходів
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Змінах в нормативному
середовищі, соціального
клімату
Проведення внутрішніх аудитів

Рис. 6. Основні функції СУІБ комерційного банку
Основні механізми забезпечення цілісності та
автентичності інформації в ВПС на різних рівнях
засновані на використанні стандартів блочносиметричних шифрів (3DES, ГОСТ 28147-89).
Прикладом програмної реалізації розглянутих
механізмів є програмні засоби криптографічного
захисту інформації “Грифон-Б” та “Грифон-Л” при92

значених для криптографічного захисту конфіденційної інформації в автоматизованих банківських
системах та застосовується для обміну інформацією
всередині корпоративної мережі банку, з клієнтами,
що працюють з системою “Клієнт-Банк”, в системах
обслуговування пластикових карт [2 – 5, 16, 17].
Програмний засіб криптографічного захисту інфор-

Захист інформації
мації “Грифон-Л” [16] призначене для використання
у сфері банківської діяльності, зокрема, для обміну
конфіденційною (у т.ч. фінансової) інформацією
всередині корпоративної мережі банку, з клієнтами,
які працюють за системою “Клієнт-Банк”, в системах обслуговування пластикових карт та ін.
Бібліотека процедур криптографічного захисту інформації “Тайфун-PKCS#11” містить процедури, призначені для забезпечення захисту цілісності й конфіденційності інформації, виконання автентифікації відправників повідомлень із використанням механізмів криптографічного захисту (електронний цифровий підпис, шифрування, вироблення
імітовставок і геш-функцій) шляхом вбудовування в
конкретні прикладні системи [10].
Процедури. які входять до складу бібліотеки
реалізують:
шифрування/розшифрування даних за алгоритмом ГОСТ 28147-89;
вироблення/перевірка імітовставки за алгоритмом ГОСТ 28147-89;
вироблення/перевірка ЕЦП за алгоритмами
ДСТУ 4145-2002, ГОСТ 34.310-95, 34.311-95;
вироблення ключів шифрування за схемою Діффі-Хеллмана (використовується відкритий розподіл ключів відповідно до вимог ISO 11166-94).
Швидкісні характеристики програмних засобів,
що реалізують алгоритми криптографічних перетворень ( для ПЕВМ на базі Intel Celeron 2,4 ГГц):
швидкість шифрування/ розшифрування даних
у режимі простої заміни БСШ ГОСТ 28147-89 не
менш 8 Мбайт/с;
швидкість обчислення геш-функції даних відповідно до ГОСТ 34.311-95 не менш 3 Мбайт/с;
час вироблення ЕЦП відповідно до ГОСТ
34.310-95 при довжині ключа 512 біт не більш 0,003
с;
час перевірки ЕЦП відповідно до ГОСТ 34.31095 при довжині ключа 512 біт не більш 0,006 с;
час вироблення ЕЦП відповідно до ГОСТ
34.310-95 при довжині ключа 1024 біт не більш 0,01
с;
час перевірки ЕЦП відповідно до ГОСТ 34.31095 при довжині ключа 1024 біт не більш 0,02 с;
час вироблення ЕЦП (з обчисленням предпідпису) згідно ДСТУ 4145-2002 для основного поля
степеня 163 не більш 0,0068 с;
час перевірки ЕЦП згідно ДСТУ 4145-2002 для
основного поля степеня 163 не більш 0,013 с.
Криптографічні перетворення в бібліотеці
“Тайфун-PKI PKCS#11” реалізуються з використанням об’єктної бібліотеки програмних процедур криптографічного захисту інформації “Тайфун-W32”
версії 2.01.
Система захищеної електронної пошти
“Бриз” призначена для здійснення обміну елект-

ронними повідомленнями у форматі SMF-70, захищеними з використанням механізмів криптографічного захисту (електронний цифровий підпис, шифрування/розшифрування, вироблення імітовставок),
між клієнтами електронної пошти (ЕП), зареєстрованими на вузлах ЕП, через мережу передачі даних
довільного типу й відповідає критеріям НД ТЗІ 2.5004-99 [9].
Проведений аналіз стандартів показав, що для
забезпечення конфіденційності, автентичності та
цілісності використовується БСШ Російський ГОСТ
28147-89 – застарілий алгоритм симетричного шифрування, розроблений в 1989 році, крім того крипостійкість БСШ, ґрунтується на крипостійкості Sбоксів, які для даного шифру “надходять” з Російської Федерації, що істотно впливає на безпеку ВПС в
цілому.
На сьогоднішній день в Україні немає національних стандартів на алгоритми БСШ та формування
геш-функцій, які використовуються в електронних
цифрових підписах.
Так національний стандарт ЕЦП ДСТУ 4145
використовується з Російським стандартом формування геш-коду ГОСТ 34.311-95.
Розроблені національні стандарти ДСТУ-76242014 “Інформаційні технології. Криптографічний
захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення” – встановлює криптографічний
алгоритм симетричного блокового перетворення для
забезпечення конфіденційності та цілісності (як додаткової послуги) інформації під час її обробки.
Стандарт пропонується використовувати під
час розробки засобів криптографічного захисту
інформації в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних системах, а
також при модернізації діючих систем для заміни
ДСТУ ГОСТ 28147:2009 дозволять суттєво змінити
рівень інформаційної безпеки в СЕП; національний
стандарт ДСТУ 7564-2014 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція
ґешування” установлює алгоритм обчислення ґешзначення для послідовностей двійкових символів,
що застосовують в криптографічних методах захисту, для забезпечення цілісності та автентичності
інформації під час її передавання, оброблення і
зберігання, зокрема під час використання електронного цифрового підпису, що визначений ДСТУ
4145.
Стандарт використовують під час розробки засобів криптографічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також при
модернізації діючих систем для заміни функції ґешування згідно з ГОСТ 34.311 [12, 13].
На рис. 7 наведений взаємозв’язок між механізмами і вживаними стандартами у підсистемі безпеки ВПС.
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ПОСЛУГИ ТА МЕХАНІЗМИ
БЕЗПЕКИ У ЕПС
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
ДАНИХ
з'єднання
без встановлення
з'єднання
виділеного поля даних

ЗАСТОСОВУВАНІ СТАНДАРТИ В
ВПС УКРАЇНІ
ГОСТ 28147-89. Алгоритм криптографічного
перетворення
в режимах простої заміни, гамування та
гамування зі зворотним зв'язком для областей
пам'яті і файлів
формування іммітовставки довжиною
32 біт

трафіку

АВТЕНТИЧНІСТЬ
автентифікація об'єкта
автентифікація джерела

ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ
з'єднання без відновлення
з'єднання з відновленням
виділеного поля без
встановлення з'єднання
виділеного поля з
встановленням з'єднання
блоку даних без з'єднання

ГОСТ 34.311-95. Функція хешування;
ГОСТ 34.310-95. Процедура вироблення і
Перевірки ЦП;
Алгоритм Діффі-Хеллмана;
X9.17. Генерація сеансових ключів

Хешування,
формування
системних
параметрів, обчислення та перевірку ЦП

ГОСТ 28147-89;
DDC (Diebold Direct Connect - для
банкоматів Diebold і Wincor Nixdorf);
NDC (NCR Direct Connect - для банкоматів
NCR та Wincor Nixdorf).
Протокол Triple DES.
формування іммітовставки довжиною
32 біт, у режимах простої заміни, гамування та
гамування зі зворотним зв'язком для областей
пам'яті і файлів
мережеві
протоколи
повідомлень
авторизованими серверами

з

шифрування запиту на зняття готівкових

Рис. 7. Взаємозв’язок між механізмами і стандартами безпеки ВПС

Висновки
Таким чином, проведені дослідження показали,
що подальший розвиток обчислювальних і ITтехнологій приводять не тільки до збільшення зростання грошового обігу через банкомати та інші
СЕП, розширенню послуг, які надаються через глобальну мережу Internet населенню, але й до модернізації старих, і появі нових видів загроз на елементи
СЕП.
Для забезпечення безпеки банківської інформації у ВПС використовуються криптографічні симетричні й асиметричні алгоритми шифрування, що
стандартизовані й сертифіковані Національним банком України.
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Поява національних стандартів за спеціальними механізмами забезпечення інформаційної безпеки СЕП (шифрування, ЦП, цілісність даних, автентифікація) може суттєво вплинути на рівень забезпечення інформаційної безпеки банківських транзакцій і надійності СЕП у цілому.
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АНАЛИЗ УГРОЗ И МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКУ УКРАИНЫ
О.Г. Король
Рассматриваются основные угрозы и механизмы обеспечения безопасности банковских транзакций в системах
электронных платежей (СЭП) коммерческих банков Украины. Проводится анализ основных требований стандарта
СОУ Н НБУ 65.1 СУИБ 1.0: 2010 соответствующего стандарту ISO / IEC 27001: 2005 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements по формированию основных требований и
функций построения системы управления информационной безопасностью (СУИБ).
Ключевые слова: механизмы обеспечения безопасности, аутентичность, целостность, конфиденциальность,
внутриплатежные системы коммерческого банка Украины.
ANALYSIS OF THREATS AND SECURITY ARRANGEMENTS INFORMATION
IN ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS
UKRAINIAN COMMERCIAL BANKS
O.G. Korol
The main threats and security mechanisms of banking transactions in the electronic payment system (EPS) of commercial banks in Ukraine. The analysis of the main requirements of the standard SDA H NBU 65.1 ISMS 1.0: 2010 quality standard ISO / IEC 27001: 2005 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements for the formation and functions of the basic requirements of building information security management system
(ISMS).
Keywords: security arrangements, authenticity, integrity, confidentiality, commercial banking system of Ukraine.
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