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вадим малиновський 

сУчасНий стаН та ПЕрсПЕктиви розвиткУ
криПтографічНих засоБів захистУ систЕм  

ЕлЕктроННого ДокУмЕНтооБігУ
Нині майже не існує систем електронного документообігу, які б

не містили засобів криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ),
зокрема засобів, що дозволяють використовувати в електронному до-
кументообігу електронний цифровий підпис.

Однак, як для суб’єктів захисту електронних документів, так і для
розробників засобів криптографічного (далі – криптозасобів) захисту
електронних документів до нині залишається ще не вирішеною низка
проблем:
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– створення об’єктивної і оптимальної системи оцінок безпеки 
електронних документів та криптографічної стійкості засобів шифру-
вання й електронного цифрового підпису;

– вдосконалення методів і способів ефективної апаратної та про-
грамної реалізації криптографічних алгоритмів;

– розробка високоефективних систем криптоаналізу для до слід-
ження сучасних систем криптозахисту даних;

– створення інформаційних систем у державних архівах та форму-
вання підходів і вимог до забезпечення їхньої безпеки.

Найнадійнішими криптосистемами є системи, засновані на апа-
ратних засобах КЗІ. Вони реалізуються на основі програмованих та 
апаратно-орієнтованих процесорах. Апаратно-програмні та програмні 
засоби з точки зору криптографії переваг перед апаратними засобами 
КЗІ не мають.

Тепер активно досліджується проблема вразливості й атак на кін-
цеві реалізації криптоалгоритмів через побічні канали витоку інфор-
мації.

Програмні засоби шифрування є реалізацію одного або декіль кох 
криптоалгоритмів на мові програмування високого або низького рівня, 
у вигляді модулів, бібліотек, окремих програм із функцією криптогра-
фічного захисту.

Для успішного проходження сертифікації програмний засіб захис-
ту повинен обов’язково відповідати певним критеріям, зокрема вимо-
гам безпеки.

Вимоги до програмних засобів КЗІ встановлюються нормативни-
ми документами. В кожній країні розробляються власні нор мативні 
документи з даного напряму діяльності, найчастіше – стан дарти.

Склад та структура засобів криптографічного захисту електро-
нних документів залежить від призначення системи електронного до-
кументообігу, середовища функціонування та наявності документів 
з обмеженим доступом. Засоби КЗІ застосовуються не тільки в захи-
щених системах, де є потреба в високому рівні конфіденційності, а 
й в системах, де є певні вимоги до забезпечення цілісності, ідентифі-
кації та автентифікації, наприклад у системах електронного докумен-
тообігу органів виконавчої влади.

Порівняння вітчизняної нормативної бази (не враховуючи керівні 
документи, що мають гриф обмеження доступу) з закордонною дає 
підстави зробити висновок, що в законодавстві України відсутня низка 
документів, які б відкрили можливість унормувати деякі важливі пи-
тання щодо засобів КЗІ.
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На нашу думку, враховуючи особливості вітчизняного законодав-
ства, передовий досвід інших країн (Сполучені Штати Америки, Ні-
меччина) та досягнення вітчизняних та закордонних учених у галузі
криптології, актуальним питанням є розроблення власних стандартів,
в яких були б детально викладені вимоги до технічної реалізації як
криптозасобів у цілому, так і засобів електронного підпису.
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