
 



НАУКОВИЙ КОЛЕКТИВ АВТОРІВ 

 

Литвинчук А. О. (перший заступник директора, к.е.н.), Терещенко Г. М. 

(заступник директора з науково-організаційної роботи, с.н.с., к.е.н.), Кир’янов А.В. 

(заступник директора з науково-проектної роботи та IT), Гайдук І. С. (науковий 

співробітник сектору організації автоматизованого збору освітньої статистики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ЗМІСТ 

 
Вступ ......................................................................................................................... 3 

Організація функціонування АС «ІРЦ» під час воєнного стану ........................ 5 

Типи сучасних загроз інформаційній безпеці в АС «ІРЦ» ............................... 10 

Організаційні заходи із захисту інформації в АС «ІРЦ» для забезпечення 

потреб освітнього процесу осіб з ООП в умовах збройної агресії рф ..................... 14 

Висновки ................................................................................................................ 22 

Список використаних джерел .............................................................................. 24 

 

  



3 

 

ВСТУП 

 

На сьогодні автоматизована система «Інклюзивно-ресурсний центр» (далі – 

АС «ІРЦ») працює відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.11.2020 № 1353 «Про затвердження Положення про систему автоматизації 

роботи інклюзивно-ресурсних центрів» [1]. Згідно із цим Положенням, 

користувачі АС «ІРЦ» – це працівники уповноважених суб’єктів, яким наказом 

керівника уповноваженого суб’єкта надано право доступу до АС «ІРЦ», 

уповноважені суб’єкти – розпорядник АС «ІРЦ», технічний адміністратор АС 

«ІРЦ», місцевий адміністратор АС «ІРЦ», державні органи, органи управління у 

сфері освіти та сфері соціального захисту, суб’єкти освітньої діяльності, 

підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління 

розпорядника АС «ІРЦ», інші особи, яким надається доступ до АС «ІРЦ» у 

порядку та обсягах, визначених законодавством [2]. 

Додатковими нормативно-правовими документами, які більш детально 

описують механізм функціонування АС «ІРЦ» та висвітлюють нормативну базу 

щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу різного рівня, є: закони 

України «Про інформацію»; «Про телекомунікації»; «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах»; «Про доступ до публічної 

інформації»; «Про захист персональних даних»; «Про електронні документи та 

електронний документообіг»; «Про електронні довірчі послуги»; «Про освіту» та 

ін. 

Міністерство освіти і науки України є розпорядником АС «ІРЦ», а також 

володільцем інформації, що міститься в АС «ІРЦ», та визначає порядок доступу 

користувачів до цієї системи. Технічним адміністратором АС «ІРЦ» є Державна 

наукова установа «Інститут освітньої аналітики» (далі – ДНУ «ІОА»), що 

належить до сфери управління розпорядника АС «ІРЦ», яка забезпечує ведення 

обліку користувачів та надання їм доступу до інформації, що в ній обробляється, а 

також технічну підтримку та методичний супровід користувачів системи. 
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На АС «ІРЦ» покладено функції із забезпечення комплексної оцінки дітей з 

особливими освітніми потребами, надання їм необхідної підтримки тощо. ДНУ 

«ІОА» забезпечується безперебійна робота мобільних додатків зазначеної системи 

на платформах IOS та Android у середовищі Play Market і App Store. 

Складовими системи АС «ІРЦ» є: вебсайт, що функціонує на домені 

http://ircenter.gov.ua; центральний програмно-технічний комплекс; автоматизовані 

робочі місця користувачів; телекомунікаційна мережа доступу; комплексна 

система захисту інформації. 

До складу центрального програмно-технічного комплексу АС «ІРЦ» 

входять: центральне сховище даних – програмно-технічний комплекс, який 

складається із серверів, систем керування базами даних та іншого програмного 

забезпечення, призначених для безперервного виконання операцій, записування, 

зберігання, знищення, приймання та передавання інформації, зберігання 

системних архівів, журналів аудиту роботи користувачів та системних архівів, 

журналів реєстрації роботи програмних засобів; автоматизовані робочі місця 

технічного адміністратора та адміністратора безпеки. 

Захист інформації в АС «ІРЦ» забезпечується шляхом функціонування 

комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) з атестованою 

відповідністю вимогам технічного захисту інформації. КСЗІ АС «ІРЦ» забезпечує 

захист від порушень цілісності даних, різні види доступності (блокування) 

відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом, вимогу щодо захисту 

якої встановлено законодавством України. Обробка і захист інформації 

здійснюються в АС «ІРЦ» відповідно до вимог законодавства у сфері захисту 

інформації, що перебуває у власності держави [1]. 

АС «ІРЦ» обладнана технічними засобами та програмним забезпеченням, 

призначеним для моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних 

та технічних засобів, аналізу порушень в роботі АС «ІРЦ», налагодження 

параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та 

технічних засобів, визначення повноважень користувачів АС «ІРЦ».  
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Організація функціонування АС «ІРЦ» під час воєнного стану 

 

В умовах воєнного стану важливо забезпечити продовження навчання осіб з 

особливими освітніми потребами (далі – осіб з ООП) за місцем їх тимчасового 

перебування, максимально можливе збереження кадрового потенціалу 

педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечували навчання дітей з 

ООП, та інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ). 

У зв’язку з безпідставною російською військовою агресією, бойовими діями 

на території України та виникненню обставин, що становлять загрозу життю та 

здоров’ю мирних громадян, рекомендується організовувати роботу ІРЦ у 

залежності від конкретної ситуації на тій території, де вони розміщені. 

З метою збереження кадрового потенціалу фахівців ІРЦ по всій території 

України місцевим управлінням (відділам) освіти рекомендується використовувати 

ресурс педагогічних працівників ІРЦ та допомагати (в межах своїх можливостей) 

забезпечувати умови для їх роботи, повідомляти заклади освіти про наявні 

людські ресурси, інформувати батьків осіб з ООП про можливість отримання 

кваліфікованої підтримки та допомоги [3]. 

Враховуючи специфіку виконання фахівцями ІРЦ своїх функцій, які 

переїхали на тимчасове місце проживання в межах та за межі України і можуть 

здійснювати свою роботу в частині надання (проведення) корекційно-розвиткових 

занять (послуг), участі у Командах психолого-педагогічного супроводу осіб з 

ООП та інших завдань ІРЦ, виконання яких можна забезпечити віддалено за 

допомогою інформаційних технологій за дистанційною формою, засновникам або 

керівникам ІРЦ необхідно перевести фахівців ІРЦ на дистанційну форму роботи. 

У ст. 602 Кодексу законів про працю України зазначено, що дистанційна 

робота може бути запроваджена на підставі заяви фахівця ІРЦ наказом засновника 

та/або керівника без обов’язкового укладення трудового договору про 

дистанційну роботу в письмовій формі. Засновникам або керівникам ІРЦ 

рекомендується ознайомити фахівців ІРЦ з наказом через можливі засоби зв’язку, 

домовитись із фахівцями ІРЦ про умови комунікації та взаємодії між сторонами 
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під час виконання дистанційної роботи, звітності працівника про виконану роботу 

(за необхідності), повідомлення фахівцем про виникнення ситуацій, що 

унеможливлюють належне виконання дистанційної роботи, інші умови, які 

впливають на роботу фахівця ІРЦ. Оплата праці таких фахівців здійснюється у 

встановленому законодавством порядку [6]. 

З метою максимального забезпечення продовження навчання осіб з ООП, 

які вимушено переїхали на тимчасове проживання до інших регіонів України, 

місцевим управлінням (відділам) освіти за місцем нового проживання осіб з ООП 

у співпраці з органами соціального захисту населення рекомендується: 

 під час взяття на облік та надання довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» 

інформувати батьків (інших законних представників) осіб з ООП, повнолітніх 

осіб з ООП про можливість продовження навчання у закладах освіти, в яких 

організовано освітній процес, та за їх заявою організовувати очну та/або змішану 

очно-дистанційну та дистанційну форми навчання; 

 інформувати про діючи ІРЦ, заклади освіти, де особа з ООП може 

продовжити навчання; 

 сприяти залученню осіб з ООП до освітнього процесу; 

 за їх заявою організовувати очну та/або змішану очно-дистанційну та 

дистанційну форми навчання для осіб з ООП; 

 сприяти забезпеченню проведення (надання) додаткових психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг) (індивідуальних та 

групових) особам з ООП, які тимчасово проживають на території громади; 

– проводити психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття з 

використанням дистанційних технологій та за допомогою інших ресурсів, 

зручних для використання як батьками, так і працівниками центру, виходячи з 

фактичних можливостей; 
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– створювати та систематично оновлювати «Банк ресурсних матеріалів» 

для педагогів, батьків дітей з ООП, що відвідують корекційно-розвиткові заняття 

в ІРЦ; 

– з боку ІРЦ надавати консультативні послуги, проводити методично-

просвітницьку діяльність в онлайн-режимі, телефонному режимі та за допомогою 

інших засобів зв’язку згідно із запитом закладів освіти [6]. 

На підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) особи з 

ООП та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, 

що надається ІРЦ, керівник закладу освіти повинен утворити інклюзивний клас 

(групу) та організувати інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, 

рекомендованого ІРЦ [4; 5]. 

У разі, якщо під час воєнного стану висновок, що надавався ІРЦ до 

введення воєнного стану було втрачено, батьки (інші законні представники) особи 

з ООП можуть отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» 

(https://ircenter.gov.ua/) або у відповідному мобільному додатку. Якщо самостійно 

отримати копію висновку неможливо, батьки (інші законні представники) особи з 

ООП можуть звернутися до ІРЦ за місцем тимчасового проживання особи, 

отримати копію висновку з допомогою фахівців ІРЦ або провести первинну 

(повторну) комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. 

Місцевим управлінням (відділам) освіти необхідно забезпечити (за 

можливості) проведення (надання) особам з ООП додаткових психолого-

педагогічних, корекційно-розвиткових занять (послуг), використовуючи для цього 

в тому числі кадровий потенціал фахівців ІРЦ, педагогічних працівників закладів 

освіти, до яких особи з ООП зараховані на навчання та педагогічних працівників 

спеціальних закладів освіти, в томі числі тих, які тимчасово проживають на даній 

території [7]. 

Що стосується безпосередньо інформаційно-телекомунікаційної роботи 

ІРЦ, то в цьому процесі значну роль відіграє саме ДНУ «ІОА», функціональні 

обов’язки якої щодо адміністрування АС «ІРЦ» представлено на рис. 1. 
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У період воєнного стану АС «ІРЦ» в цілому не повинна втрачати 

працездатність у разі виникнення збоїв, аварій і відмов, що виникають на робочих 

місцях, серверах, програмному та мережевому апаратному забезпеченні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функціональні обов’язки ДНУ «ІОА» щодо адміністрування 

АС «ІРЦ» 

Джерело: складено авторами 

 

АС «ІРЦ» фізично розміщено за послугою «collocation» на одному із 

найнадійніших дата-центрів України. 

Зокрема, вимоги щодо безпеки в процесі експлуатації АС «ІРЦ» повинні 

бути наведені в експлуатаційних документах на конкретні типи обладнання та 

Взаємодія АС «ІРЦ» з іншими автоматизованими системами, інформаційними 

ресурсами та державними реєстрами у випадках та у порядку, визначених 

законодавством 

Ведення обліку користувачів та надання їм доступу до інформації, що в ній 

обробляється 

Функціональні обов’язки ДНУ «ІОА» щодо адміністрування 

АС «ІРЦ» 

Функціонування АС «ІРЦ» у порядку, визначеному розпорядником АС »ІРЦ» 

Здійснення заходів із технічного і технологічного забезпечення АС «ІРЦ», 

створення, модернізації і супроводження її програмного забезпечення та вебсайту 

АС «ІРЦ» 

Захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та 

блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, 

впровадження засобів та методів технічного захисту інформації 

Координація функціонування складових системи 

Виконання інших заходів із забезпечення функціонування АС «ІРЦ» у порядку та 

обсягах, передбачених відповідно до законодавства розпорядником АС «ІРЦ» 
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забезпечувати безпеку згідно з існуючими нормами. Дії користувачів АС «ІРЦ» 

також не повинні призводити до виникнення позаштатних режимів роботи. 

На рис. 2 згруповано вимоги щодо надійності функціонування АС «ІРЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вимоги щодо надійності функціонування АС «ІРЦ» 

Джерело: складено авторами 

  

Забезпечення режиму автоматичного аналізу поточного стану (в реальному часі) та 

відновлення працездатності 

Резервування апаратних модулів та їх елементів 

Вимоги щодо надійності функціонування АС «ІРЦ» 

Використання сучасних технологій розробки прикладного ПЗ та забезпечення його 

якісного тестування 

Організація систематичного резервного копіювання та архівного збереження 

інформації 

Апаратно-програмний захист системи від стороннього несанкціонованого 

програмно-апаратного втручання 

Архівування та резервування будь-яких внесених даних 
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Типи сучасних загроз інформаційній безпеці в АС «ІРЦ» 

 

Зважаючи на сучасні виклики, які стоять перед Україною, варто особливу 

увагу приділити сучасним загрозам, які потенційно спроможні нанести їй 

непоправних збитків. Зокрема розглянемо та згрупуємо за типами загрози, що 

мають вплив на інформаційно-телекомунікаційні системи, а саме на АС «ІРЦ» 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Типи сучасних загроз інформаційній безпеці в АС «ІРЦ» 

Джерело: складено авторами 

 

Аналізуючи рис. 3 більш детально, слід описати кожен тип загроз з позиції 

конкретного виклику, який має місце в тій чи іншій ланці механізму АС «ІРЦ». 

Також під терміном «інформація, що обробляється або зберігається в АС «ІРЦ»», 

розуміється відкрита та конфіденційна інформація. 

1. В межах конфіденційності інформації, що обробляється та зберігається в 

АС «ІРЦ», розрізняють отримання несанкціонованого доступу сторонніх осіб 

внаслідок: 

 несанкціонованого фізичного доступу до обладнання; 

 навмисного підключення до обладнання, помилок при настроюванні 

комутаційного обладнання або апаратних збоїв; 

 

Інформація, що обробляється та зберігається в АС «ІРЦ» 

ТИПИ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ В АС «ІРЦ» 

Загрози 

конфіденційності 

інформації 

Загрози доступності 

інформації 

Загрози цілісності 

інформації 

Технологічна інформація 
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 навмисного підключення до каналів зв’язку чи обладнання з наступним 

використанням для несанкціонованого доступу відомих вразливостей програмно-

технічних засобів системи; 

 навмисного підключення до каналів зв’язку чи обладнання з наступним 

використанням для несанкціонованого доступу (далі – НСД) перехоплених 

атрибутів доступу авторизованих користувачів; 

 фізичного доступу до носіїв інформації (змінних носіїв, носіїв, що 

вийшли з ладу, носіїв, що підлягають утилізації). 

В частині порушення конфіденційності технологічної інформації (атрибутів 

доступу користувачів) сторонніми особами виділяють загрози внаслідок: 

 необережного поводження авторизованих користувачів з атрибутами 

доступу; 

 ескалації прав доступу до ресурсів АС «ІРЦ» та виконання 

несанкціонованих дій від імені іншого користувача; 

 порушення конфіденційності технологічної інформації (атрибутів 

доступу користувачів системи) з боку авторизованих користувачів системи із 

застосуванням відомих вразливостей програмно-технічних засобів АС «ІРЦ»; 

 фізичного доступу до носіїв інформації (змінних носіїв, носіїв, що 

вийшли з ладу, носіїв, що підлягають утилізації). 

2. В межах визначення цілісності інформації, що обробляється та 

зберігається в АС «ІРЦ», розрізняють загрози внаслідок: 

 апаратного або програмного збою; 

 отримання фізичного доступу до обладнання (навмисне чи внаслідок 

необережного поводження з обладнанням або системами, що забезпечують його 

функціонування); 

 навмисних дій авторизованого користувача будь-якого рівня в межах 

його повноважень; 

 ненавмисних (помилкових) дій авторизованого користувача будь-якого 

рівня; 
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 ураження комп’ютерним вірусом. 

В частині порушення цілісності технологічної інформації (конфігураційні 

файли, виконувані файли програмного забезпечення) сторонніми особами або 

авторизованими користувачами із застосуванням відомих вразливостей 

програмно-технічних засобів АС «ІРЦ» або перехоплених атрибутів доступу 

співробітників з адміністративними правами виділяють загрози з метою: 

 приховування несанкціонованих дій в системі у рамках реалізації інших 

загроз, спрямованих на порушення цілісності або конфіденційності інформації; 

 створення умов для подальшого несанкціонованого доступу до інших 

компонентів системи; 

 ураження системи комп’ютерним вірусом. 

3. У межах доступності інформації, що обробляється та зберігається в АС 

«ІРЦ», розрізняють загрози внаслідок: 

 виходу з ладу комутаційного або серверного обладнання, або 

забезпечуючих елементів (найбільш імовірним вважається вихід з ладу системи 

електроживлення); 

 ураження системи комп’ютерним вірусом (перевантаження каналів 

зв’язку віддалених користувачів інтенсивним трафіком, що генерується вірусами 

типу «хробак» при розповсюдженні, вичерпанні дискового простору або 

процесорного часу на уражених деякими типами вірусів серверах, що призводить 

до неможливості обробки запитів та виникненні відмов у обслуговуванні) [8; 9]. 

В зазначеному переліку загрози розглядаються тільки із середнім та 

високим ефективним рівнем, який позначається як «високий» і повинен 

забезпечуватися можливостями не менш ніж двох різних програмних або 

програмно-технічних засобів, або сукупністю організаційних та технічних 

заходів. 

Основним припущенням під час аналізу загроз, що потенційно можуть 

існують для АС «ІРЦ», є те, що співробітники, які мають повний 

адміністративний доступ до компонентів системи і фізичний доступ до 

комутаційного та серверного обладнання, не розглядаються в якості можливих 
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порушників. Технічні заходи, спрямовані на захист від зловмисних дій 

співробітників з адміністративними правами, вважаються як додаткові. В якості 

основних заходів для захисту від таких загроз розглядаються організаційні заходи 

(кадрова політика, взаємний контроль адміністраторів при виконанні важливих 

технологічних операцій). 

Оскільки неможливо одержати достатньо об’єктивні дані про імовірність 

реалізації більшості з наведених загроз, імовірність їх реалізації визначено 

експертним методом та, для окремих випадків, що є типовими для інформаційно-

телекомунікаційних систем на зразок АС «ІРЦ», емпіричним шляхом, на підставі 

досвіду експлуатації подібних систем [10; 11; 12]. 
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Організаційні заходи із захисту інформації в АС «ІРЦ» для забезпечення 

потреб освітнього процесу осіб з ООП в умовах збройної агресії рф 

 

В умовах збройної агресії рф проти України в системі АС «ІРЦ» важливо 

сформувати стійкі до зовнішнього впливу організаційні заходи щодо забезпечення 

захисту інформації від: 

 несанкціонованих дій з інформацією (у т. ч. з використанням 

комп’ютерних вірусів); 

  витоку технічними каналами, до яких належать канали побічних 

електромагнітних випромінювань і наведень, акустично-електричні та інші 

канали, що утворюються під впливом фізичних процесів в ході функціонування 

засобів обробки інформації, інших технічних засобів і комунікацій; 

  спеціального впливу на засоби обробки інформації, який здійснюється  

шляхом формування фізичних полів і сигналів та може призвести до порушення її 

цілісності та блокування. [13]. 

Як було зазначено у вступі, в АС «ІРЦ» функціонує КСЗІ, що забезпечує: 

 розмежування доступу користувачів і програм користувачів до 

інформації; 

 виявлення та реєстрацію спроб порушення розмежування доступу; 

 автоматизовану ідентифікацію користувачів і експлуатаційного 

персоналу при зверненні до ресурсів АС «ІРЦ»; 

 реєстрацію фактів порушення доступу; 

 протоколювання дій користувачів, включаючи доступ із зовнішніх 

систем; 

 заборону на несанкціоновану зміну конфігурації АС «ІРЦ»; 

 виявлення, ідентифікацію та видалення комп’ютерних вірусів на серверах 

системи; 

 захист бази даних, звітної, архівної інформації від несанкціонованого 

доступу та фізичного руйнування; 
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 захист інформації від спотворення та несанкціонованого використання 

при взаємодії структурних складових АС «ІРЦ» через канали зв’язку; 

 захист цілісності даних від руйнувань при аварійних режимах і збоях в 

електроживленні АС «ІРЦ» [14]. 

У АС «ІРЦ» також передбачено захист інформації від несанкціонованого 

доступу засобами криптозахисту, для чого забезпечено: 

 шифрування з гарантованою стійкістю та імітозахистом інформації, яка 

передається через канали зв’язку між об’єктами автоматизації; 

 криптографічне перетворення інформації, що передається через відкриті 

IP-мережі загального користування; 

 авторизацію електронних документів засобами формування і перевірки 

кваліфікованого електронного підпису; 

 керування і розподіл ключової та ідентифікуючої інформації; 

 відповідність законодавству України у частині захисту інформації. 

Захист інформації на всіх етапах створення та експлуатації АС «ІРЦ» 

здійснюється відповідно до розробленого плану захисту інформації в системі, 

який містить: 

 перелік документів, згідно з якими здійснюється захист інформації; 

 визначення моделі загроз для інформації; 

 основні вимоги щодо захисту інформації та правила доступу до неї; 

 завдання захисту, класифікацію інформації, яка обробляється, опис 

технології обробки інформації; 

 перелік і строки виконання робіт службою захисту інформації [13]. 

В ході забезпечення повноцінного функціонування АС «ІРЦ» необхідно 

затвердити політику інформаційної безпеки, яка визначає: 

 опис критичних бізнес/операційних процесів (повинен включати схему 

кожного критичного бізнес-процесу з описом компонентів та користувачів); 

 вимоги до порядку формування, надання, скасування та контролю 

(аудиту) за використанням автентифікаційних атрибутів користувачів та 
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адміністраторів (повинні бути визначені вимоги до складності паролів, 

періодичності їх зміни, блокування роботи користувача за певної кількості спроб 

підбору пароля, порядок поводження із зовнішніми носіями автентифікаційних 

даних тощо); 

 політику проведення модернізації (оновлення) компонентів об’єкта, 

внесення змін до складу та в налаштування компонентів об’єкта (повинні бути 

визначені відповідальні особи, які мають право проводити ці робити, а також 

порядок дотримання політики безпеки); 

 вимоги до порядку визначення, надання, зміни та скасування прав 

доступу користувачів та адміністраторів до служб (функцій), інформації та 

компонентів об’єкта та порядок контролю (аудиту) використання прав доступу 

користувачами та адміністраторами; 

 політику управління обліковими записами в програмному та апаратному 

забезпеченні (політика повинна визначати порядок створення, блокування та 

зупинення облікових записів користувачів та адміністраторів); 

 політику забезпечення безперебійної роботи (зокрема, порядок 

резервування даних та компонентів об’єкта, зберігання резервних копій даних, 

відновлення даних з резервних копій та заміни компонентів об’єкта у випадку 

виходу їх з ладу тощо); 

 порядок дій персоналу у випадках відмов або збоїв в цілому чи окремих 

його компонентів; 

 порядок використання змінних (зовнішніх) пристроїв та носіїв 

інформації; 

 політику мережевого захисту, зокрема щодо сегментації мережі, захисту 

від вірусів, зловмисного коду, шкідливого програмного забезпечення, 

встановлення та налаштування засобів мережевого захисту тощо; 

 політику управління оновленнями (порядок отримання, перевірки, 

розповсюдження та застосування оновлень програмного забезпечення 

компонентів об’єкта); 
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 політику реєстрації та аудиту подій, що реєструються компонентами 

об’єкта; 

 політику управління інцидентами кібербезпеки (повинна містити перелік 

подій, що кваліфікуються як кіберінциденти, описи дій користувачів та 

адміністраторів у разі їх виникнення, порядок інформування посадових осіб); 

 політику використання електронної пошти користувачами та проведення 

внутрішнього аудиту інформаційної безпеки [16]. 

Відкрита інформація під час обробки в автоматизованій системі «ІРЦ» 

повинна зберігати цілісність, що забезпечується шляхом захисту від 

несанкціонованих дій, які можуть призвести до її випадкової або умисної 

модифікації чи знищення. Модифікувати або знищувати відкриту інформацію 

можуть лише ідентифіковані та автентифіковані користувачі, яким надано 

відповідні повноваження. Створення та/або обробка в системі електронних 

документів, аналоги яких на паперових носіях, повинні містити власноручний 

підпис відповідно до законодавства, мають здійснюватися із застосуванням 

кваліфікованого електронного підпису чи печатки. Ідентифікація та 

автентифікація користувачів, надання та позбавлення їх права доступу до 

інформації та її обробки, контроль за цілісністю засобів захисту в системі 

здійснюється автоматизованим способом. Передача конфіденційної інформації, 

службової та таємної інформації через незахищене середовище (середовище, в 

якому циркулює інформація, стосовно якої відсутнє підтвердження відповідності 

захисту від усіх можливих загроз, імовірність прояву яких існує у цьому 

середовищі) здійснюється у зашифрованому вигляді або захищеними каналами 

зв’язку згідно з вимогами законодавства у сфері технічного та криптографічного 

захисту інформації [13]. 

Варто також звернути увагу на постанову КМУ від 12 березня 2022 р. № 

263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних 

систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в 

умовах воєнного стану», яка містить деякі положення щодо інформаційно-

телекомунікаційних систем: 



18 

 

1) розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні 

реєстри на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розташовані за 

межами України, та реєструвати доменні імена у домені gov.ua для такого 

розміщення; 

2) створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів 

та публічних електронних реєстрів з дотриманням установлених для таких 

ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності;  

3) зберігати резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних 

електронних реєстрів у зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на 

хмарних ресурсах та/або окремих фізичних носіях, та/або в ізольованому сегменті 

центрів обробки даних з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог 

щодо цілісності, конфіденційності та доступності; 

4) зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-

комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних 

електронних реєстрів [15]. 

Зокрема, перелік базових вимог із забезпечення кіберзахисту АС «ІРЦ» 

може бути доповнено відповідно до технології обробки інформації, особливостей 

функціонування та програмно-апаратного складу, складу інформаційних ресурсів 

та компонентів, які підлягають захисту. Під час доповнення переліку базових 

вимог слід передбачити захід або комплекс заходів, що забезпечують блокування 

однієї чи декількох загроз або знижують ризик її реалізації. Якщо ж перелік 

мінімальних заходів не дає можливості забезпечити блокування (нейтралізацію) 

усіх загроз, повинні бути визначені додаткові заходи, які ці загрози блокують. 

Формування додаткових заходів із забезпечення кіберзахисту розробник 

КСЗІ повинен здійснювати з урахуванням вимог нормативних документів у сфері 

технічного захисту інформації, міжнародних стандартів з питань інформаційної 

безпеки. 

Якщо в результаті обстеження АС «ІРЦ» виявлено, що змінено технологію 

обробки інформації, впроваджено нові програмні або апаратні компоненти, 

змінено перелік критичних інформаційних ресурсів та компонентів, які 
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підлягають захисту, то необхідно переглянути перелік загроз, ризиків 

інформаційної безпеки та рівня прийнятного ризику. У випадку виявлення нових 

загроз та/або ризиків здійснюється оновлення технічного завдання на створення 

КСЗІ, іншої документації та впровадження оновлених вимог. 

Пропонуємо впровадити та удосконалити для потреб АС «ІРЦ» 

організаційні і технічні заходи із кіберзахисту, які застосовуються для об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Організаційні та технічні заходи із кіберзахисту АС «ІРЦ» 

Джерело: складено авторами на основі [16] 

 

Для захисту АС «ІРЦ» повинні використовуватися програмно-апаратні 

засоби, потужність яких визначається, виходячи із потужності трафіку, який 

передбачається в мережі, з урахуванням його потенційного збільшення. 

Управління доступом користувачів та адміністраторів 

Організаційні та технічні заходи із кіберзахисту АС «ІРЦ» 

Формування загальної політики інформаційної безпеки 

Ідентифікація та автентифікація користувачів і адміністраторів 

Реєстрація подій компонентами АС «ІРЦ» та їх періодичний аудит 

Мережевий захист компонентів та інформаційних ресурсів 

Доступність та відмовостійкість компонентів та інформаційних ресурсів 

Визначення умов використання змінних (зовнішніх) пристроїв та носіїв інформації 

Визначення умов використання програмного та апаратного забезпечення 

Визначення умов розміщення компонентів 
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У разі неможливості фізичного розділення зовнішньої мережі та АС «ІРЦ» 

на межі між зовнішніми мережами, іншими інформаційно-телекомунікаційними 

системами, повинні бути встановлені засоби мережевого захисту (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Засоби мережевого захисту АС «ІРЦ» 

Джерело: складено авторами на основі [16] 

 

Для забезпечення доступності та відмовостійкості компонентів і 

інформаційних ресурсів АС «ІРЦ» повинно здійснюватися: 

Фільтрація трафіку та розмежування доступу між мережею АС «ІРЦ» та 

зовнішніми мережами за критеріями дозволених та заборонених служб, 

протоколів, портів, мережевих адрес, мережевих з’єднань, небажаних веб-сайтів 

ЗАСОБИ МЕРЕЖЕВОГО ЗАХИСТУ АС «ІРЦ» 

Захист від атак «нульового дня» (вразливості програмного забезпечення, які ще 

невідомі користувачам чи розробникам програмного забезпечення та проти яких 

ще не розроблені механізми захисту), виявлення зловмисного коду та шкідливого 

програмного забезпечення 

Фільтрація та аналіз трафіку за визначеними відповідно до політики інформаційної 

безпеки критеріями 

Виявлення та запобігання атакам та вторгненням, спрямованим на програмні та 

апаратні компоненти 

Захист від атак типу «відмова в обслуговуванні» 

Балансування навантаження 

Маскування структури і мережевих адрес мережі 

Завершення з’єднання з вузлом у разі атаки 

 

Моніторинг трафіку на наявність зловмисного коду, вірусів зловмисного 

програмного забезпечення 
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 періодичне створення резервних копій інформаційних ресурсів, 

включаючи технологічну інформацію компонентів об’єкта та образів серверів, а 

також їх відновлення у випадку втрати або пошкодження; 

 резервування критичних для функціонування об’єкта програмних та 

апаратних компонентів для забезпечення його сталого функціонування у випадку 

виходу з ладу одного з критичних компонентів (у разі використання віртуальних 

серверів необхідно забезпечити їх резервування); 

 дублювання (кластеризація) критичних для функціонування програмних 

та апаратних компонентів об’єкта для забезпечення його сталого функціонування, 

зниження навантаження та збільшення продуктивності; 

 використання джерел безперебійного живлення для критичних 

компонентів об’єкта; 

 зв’язок з Інтернетом із використанням двох та більше каналів передачі 

даних, які надаються різними провайдерами [16].  
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ВИСНОВКИ 

 

Для забезпечення збереження інформації при аварійних режимах під час 

збройної агресії РФ у АС «ІРЦ» повинні бути передбачені засоби безперебійного 

живлення та дублювання інформації. Обов’язковою умовою також повинно стати 

резервне копіювання (архівування) інформації з баз даних із використанням 

спеціального ПЗ. 

Контроль, збереження, відновлення даних повинні бути регламентовані, а 

зберігання резервних даних – здійснюватися в місцях, що не допускають їх 

пошкодження у випадку знищення основних даних АС «ІРЦ». 

АС «ІРЦ» повинна забезпечувати відновлення даних при виході з ладу 

апаратного комплексу, при аварійних режимах і збоях в електроживленні. АС 

«ІРЦ» засобами системи управління базами даних, апаратними засобами 

серверного обладнання, прикладними засобами резервного копіювання має 

реалізовувати збереження інформації при відмові основного накопичувача. Для 

цього повинні бути передбачені резервні пристрої та носії, що архівуватимуть 

інформацію. 

Це, а також нововведення, привнесені Законом України «Про хмарні 

послуги» (набрання чинності відбудеться 16.09.2022), відкривають нові 

можливості для забезпечення безперебійного та захищеного функціонування АС 

«ІРЦ» в умовах збройної агресії РФ, при цьому не порушуючи побудовану та 

атестовану КСЗІ. 

Пропоновані локальні освітні реєстри, бази даних та копії державних 

реєстрів мають бути переміщені в безпечне місце/середовище на вільних 

територіях. Якщо ж вони зберігаються на окупованих та сусідніх до них 

територіях, вони мають бути знищені. 

Програмне забезпечення, що функціонує на робочих комп’ютерах освітян, 

може автоматично зберігати документи та дані на цих пристроях. Освітні 

персональні дані/програмне забезпечення, при небезпеці опинитися в руках 

ворога, мають бути заздалегідь видалені. 
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Необхідно забезпечити застосування механізму превентивного відключення 

з боку технічних адміністраторів, власників, операторів національних та 

локальних, державних та приватних освітніх інформаційних систем та освітніх 

інформаційних ресурсів доступу для користувачів на окупованих територіях до 

«чутливої» інформації. 

Варто врахувати, що для системи класу АС «ІРЦ» необхідно щонайменше 

3-4 дні щільної роботи задля її перенесення в хмару та налаштування дзеркальної 

реплікації, скриптів standby та повноцінної роботи після настання тригеру події 

(коли відмовить фізичний сервер). 

Рекомендуємо розглянути можливість переходу (або підготовки до 

переходу в будь-який час) та розміщення, розгортання і початок функціонування 

АС «ІРЦ» в хмарних системах (наприклад Amazon Web Services, Microsoft Azure 

чи Google Cloud), що забезпечить окрім надійності та незалежності від дій країни-

агресора, ще й гнучкість, маштабованість та інтероперабельність. 
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