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Висновки. Встановлено, що додавання іонів фосфору в стандартний 

електроліт нікелювання призводить до аморфізації покриттів, підвищення 

мікротвердості та відбівної здатності. 
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Вступ. Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку 

цивілізації є лавинний зріст обсягу інформації та залучення інформаційних 

ідей, засобів та технологій майже до кожної галузі людської діяльності. 

Швидкий розвиток технічних і програмних можливостей персональних 

комп’ютерів, розповсюдження інформаційно-комунікаційних і креативних 
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технологій створюють реальні можливості для їх використання не тільки у 

багатогалузевій індустрії,  в системі освіти, а і забезпечують розвиток творчого 

потенціалу кожної людини, прискорюють її комунікаційні можливості. 

Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій відкрило 

розповсюдження такої кількості інформації, яка стрімко зростає, що людина 

вже не в силах зберігати її у власній пам’яті. На допомогу до неї приходять 

сучасні засоби зберігання інформації системи.  

У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених представлено 

чисельні дослідження інформаційної безпеки [1, 2, 3]. Однак питання побудови 

ефективної політики забезпечення інформаційної безпеки залишаються все ще 

маловивченими через багатовекторність використання інформаційних систем у 

життєдіяльності суспільства. 

Мета роботи. В умовах інформаційної ери інформаційна безпека грає все 

більше вагому роль, а питання її забезпечення стають дедалі гострішими. 

Метою роботи є дослідження проблеми інформаційної безпеки, які 

обумовлюють активний вплив на економічну, соціальну, політичну складову 

життєдіяльності суспільства. 

Викладення основного матеріалу. Високу ефективність захисту 

інформації можна визначити як сукупність наступних факторів: своєчасність, 

активність, безперервність та комплексність. Дуже важливо проводити 

профілактичні захисні заходи комплексно, тобто гарантувати нейтралізацію 

всіх небезпечних каналів витоку інформації. Не можна забувати, що один 

відкритий канал витоку інформації може звести нанівець ефективність всієї 

системи захисту. 

Дослідження випадків впливу на інформацію і несанкціонованого 

доступу до неї показують, що їх можна розділити на навмисні, пасивні та 

активні. Навмисні загрози часто можуть бути приведені у виконання, шляхом їх 

систематичного застосування через довготривалі, масовані атаки, 

несанкціоновані запити або віруси. 
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Пасивні загрози – це в основному несанкціоноване використання 

інформаційних ресурсів, не надаючи при цьому впливу на нормальну роботу 

самої системи. До пасивних загрозам можна віднести несанкціонований доступ 

до баз даних, прослуховування каналів зв'язку. 

Активні загрози – мають мету порушення нормальної роботи системи, 

шляхом цілеспрямованого впливу на її компоненти. До активних загроз можна 

віднести виведення з ладу операційної системи комп'ютера, руйнування ПЗ 

комп'ютерів, порушення роботи ліній зв'язку і т.д. 

Витік конфіденційної інформації – це безконтрольний вихід 

конфіденційної інформації за межі контрольованої зони або кола осіб, яким 

вона була довірена по службі або стала відома в процесі роботи. 

Протидія економічному та промисловому шпигунству є постійним і 

адекватним процесом розвитку методів, засобів і способів захисту інформації 

від нових типів загроз. Теорія інженерно-технічною захисту інформації описує 

основні принципи, засоби та методи забезпечення інформаційної безпеки 

об’єктів [4]. 

Для запобігання підключення зловмисників, які мають спеціальну 

техніку, було запропоновано використовувати внутрішні силові металеві 

конструкції оптоволоконних кабелів в якості сигнальних проводів.  

Приховування інформації методом криптографічного перетворення 

полягає в перетворенні її складових частин. Незахищене конфіденційне 

інформаційне повідомлення зашифровується і тим самим перетвориться в 

шифрограму, тобто в закритий текст або графічне зображення документу. 

Проблема захисту інформації з'явилася задовго до розробки комп'ютерної 

техніки, а поява ЕОМ лише перевела її на новий рівень. Не можна захист 

інформації обмежувати тільки технічними методами. Основний недолік захисту 

– це людський фактор і тому надійність системи безпеки залежить від 

ставлення до неї. 

Розвиток інформаційних технологій сприяє веденню ефективного бізнесу 

та створює для цього нові інструменти та можливості, проте водночас створює 
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нові інструменти та можливості для несанкціонованого доступу зловмисників 

до інформації, а також створює необхідність у підвищенні кваліфікації осіб, 

працюючих на підприємстві чи установі. Процедура впровадження системи 

захисту інформації на підприємстві є складним комплексним завданням, при 

вирішенні якого потрібно враховувати різні типи загроз для безпечного 

функціонування інформаційних систем, а головне – актуальність та сучасність 

систем захисту [5]. 

Розглядаючи загальні проблеми захисту інформації, доцільно відзначити, 

що комплексний захист інформації передбачає використання спеціальних 

правових, фізичних, організаційних і програмно-апаратних засобів захисту 

інформації, які повинні забезпечувати ідентифікацію й аутентифікацію 

користувачів, розподіл повноважень доступу до технічних, інформаційних 

ресурсів і сервісів інформаційних систем, реєстрування та облік несанкційних 

дій. Соціальні мережі з кожним днем набирають все більшої популярності, 

об’єднуючи людей з різних куточків світу і надаючи змогу безперервного 

обміну інформацією. Таким чином даний процес має як позитивний, так і 

негативний характер. Негативний характер полягає в тому що, соціальні мережі 

становлять потенційну загрозу конфіденційності, оскільки мають змогу 

відстежувати взаємодію користувачів на своїх сайтах і зберігати відповідну 

інформацію для подальшого використання. 

Щодо атак в кіберпросторі, то якщо у 1994 році за годину з'являвся тільки 

один новий вірус, то у 2006 році новий вірус з'являвся кожну хвилину, а у 2011-у – 

в секунду. У 2017 році Kaspersky Security Lab виявляє понад 310000 нових уні-

кальних вірусів щодня. Галузь швидко зростає, і якщо раніше атаки в основному 

були спрямовані на ПК то сьогодні під прицілом і мобільні пристрої [6]. 

Навіть експерти з кібербезпеки з величезним досвідом не застраховані від 

атак вірусів, оскільки повністю уникнути загроз у кіберпросторі неможливо. 

Проте передбачити їх можливо за допомогою шифрування end-to-end, яке стає 

популярним по всьому світу. Все більше інтернет-сервісів встановлюють цей 

режим шифрування даних користувачів за замовчуванням. До загальних 
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механізмів безпеки, які не прив'язані до соціальних мереж, відноситься 

використання захищеного протоколу взаємодії з Web- серверами. Тобто при 

вході і перебування в соціальній мережі повинен використовуватися протокол 

https. Це гарантує безпечну передачу інформації по мережі, в тому числі зв'язки 

логін-пароль.  

Висновки. Інформаційна безпека має одне з першочергових значень для 

соціально-економічного розвитку держави. При побудові системи захисту 

інформації на підприємстві чи установі необхідно враховувати організаційні 

аспекти, чіткий розподіл доступу до інформації між особами які з нею 

працюють у відповідності до обов’язків та необхідності, необхідно організувати 

структуру підприємства чи установи так щоб система ЗІ діяла ефективно. 

Оскільки “персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про 

фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікованою” 

як визначено в Законі України “Про захист персональних даних” основну увагу 

слід приділити саме розробці та покращенню нормативно-правової бази, яка 

надає визначення та напрямок захисту таких даних. Інструментів захисту 

багато, лише потрібно їх використовувати і переконатися, що їх також 

використовують ваші знайомі. Тому що якщо вони не будуть цього робити, 

доступ до вашої інформації можна отримати через них. У майбутньому, коли 

вся інформація в світі буде зашифрована методом end-to-end, хакер зможе 

отримати доступ тільки в одному місці, де вона все ще вразлива. І це місце 

власний комп’ютер або мобільний пристрій, доступ до яких повинен мати 

тільки його власник. 

Важливими заходами в цьому процесі мають стати організація і 

проведення інформаційних операцій, а також розвиток системи сертифікації 

інформаційних продуктів. 
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У загальному випадку регресійний аналіз це розділ математичної 

статистики і машинного навчання. Передбачається, що залежна змінна є сумою 

значень деякої моделі випадкової величини. Щодо характеру розподілу цієї 

величини робляться припущення, звані гіпотезою породження даних. Для 

підтвердження або спростування цієї гіпотези виконуються статистичні тести, 

звані аналізом залишків.Регресійний аналіз використовується для прогнозу, 

аналізу і тестування гіпотез.  

Метод регресивного аналізу може застосовується для аналізу та 

обґрунтування рівня та інших властивостей сигналів, що характеризується 

наявністю одного або декількох параметрів, що показує основні властивості 


