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Одним із значних досягнень України за роки її незалежності є побудова 
загальнонаціональної платіжної системи, центральне місце в якій займає 
система електронних платежів (СЕП). Її впровадження поклало початок 
періоду автоматизованих платіжних систем в Україні. Технологічні правила 
функціонування СЕП фактично визначили напрямок розвитку внутрішніх 
платіжних систем (ВПС) національних комерційних банків, оскільки 
Нацбанк визначає правила й задає стандарти на взаємодію ВПС і СЕП [1]. 

Перше покоління системи СЕП НБУ забезпечувало обмін електронними 
платіжними повідомленнями, створюваними в автоматизованих банківських 
системах комерційних банків, у файловому режимі. В 2006 р. впроваджена в 
експлуатацію система електронних міжбанківських розрахунків нового 
покоління (СЕП-2). Така необхідність продиктоване моральною застарілістю 
системного програмного забезпечення, з використанням якого була 
реалізована СЕП НБУ [2]. 

Система електронних міжбанківських розрахунків нового покоління, 
побудована на базі новітніх апаратних і програмних засобів, забезпечує 
необхідний рівень, надійності, швидкості, відмовостійкості. Система 
побудована з використанням архітектури “клієнт-сервер”, являється 
централізованою системою – бази даних із платіжною інформацією 
розміщені в Центральній розрахунковій палаті. 

З кожним роком неухильно зростає обсяг безготівкових розрахунків, що 
передбачає широке використання пластикових карт міжнародних платіжних 
систем. Пластикові картки є зручним платіжним засобом для виконання 
розрахунків у торговельних підприємствах, засобом отримання готівки в 
банкоматах, а також для виконання операцій за вкладами в різних фінансових 
установах. 
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Тому, всім учасникам безготівкових розрахунків необхідно постійно 
підвищувати ефективність обміну конфіденційною інформацією для 
вдосконалення системи інформаційної безпеки безготівкових розрахунків з 
використанням даного виду фінансових інструментів. 

Така ефективність обміну може бути досягнута за рахунок раціонального 
застосування засобів захисту інформації, які включають технологічні, 
апаратні, програмні й організаційні заходи захисту. 

Одним з можливих рішень даного питання є використання засобів 
криптографічного захисту інформації. Характерною особливістю цих коштів 
є те, що при побудові інформаційно-телекомунікаційних систем саме 
криптографічні методи забезпечують найбільш високий рівень ефективності 
обміну конфіденційною інформацією між учасниками безготівкових 
розрахунків. 

Апаратно-програмні засоби криптографічного захисту інформації в СЕП 
забезпечують аутентифікацію відправника та одержувача електронних 
банківських документів і службових повідомлень у СЕП, гарантують їх 
вірогідність і цілісність, неможливість підробки (перекручування). 
Інформація в СЕП захищається шифруванням і накладенням електронного 
цифрового підпису [3]. 

При апаратній реалізації всі процедури шифрування і дешифрування 
виконуються спеціальними електронними схемами в окремих пристроях. 
Найбільшого поширення набули комбіновані модулі, що реалізують 
одночасно криптографічні алгоритми DES (Data Encryption Standard), RSA 
(Rivest, Shamir, Aldeman). Можливість програмної реалізації обуславлено 
тим, що всі методи криптографічного перетворення формальні і можуть бути 
представлені кінцевим детермінованим алгоритмом. Однак слід зазначити, 
що між програмними і апаратними способами захисту інформації є ряд 
істотних відмінностей. 

C точки зору інформаційної безпеки в системах електронних платежів 
існують наступні вразливі місця: пересилання платіжних та інших 
повідомлень між банками, між банком і банкоматом, між банком і клієнтом; 
обробка інформації всередині організацій відправника і одержувача 
повідомлень; доступ клієнтів до засобів, акумульованих на рахунках. 

Пересилання платіжних та інших повідомлень пов'язана з такими 
особливостями: 

внутрішні системи організацій відправника і одержувача повинні 
забезпечувати необхідний захист при обробці електронних документів 
(захист кінцевих систем); 

взаємодія відправника і одержувача електронного документа 
здійснюється опосередковано – через канал зв'язку. 

Ці особливості породжують наступні проблеми: 
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взаємне впізнання абонентів (проблема встановлення взаємної 
автентичності при встановленні з'єднання); 

захист електронних документів, переданих по каналах зв'язку (проблема 
забезпечення конфіденційності та цілісності документів); 

захист процесу обміну електронними документами (проблема докази 
відправлення та доставки документа); 

забезпечення виконання документа (проблема взаємної недовіри між 
відправником та одержувачем через їхню приналежність до різних 
організацій і взаємної незалежності). 

Для забезпечення функцій захисту інформації на окремих вузлах системи 
електронних платежів мають бути реалізовані наступні механізми захисту: 
управління доступом на кінцевих системах, контроль цілісності 
повідомлення, забезпечення конфіденційності повідомлення, взаємна 
аутентифікація абонентів, неможливість відмови від авторства повідомлення, 
гарантії доставки повідомлення, неможливість відмови від прийняття заходів 
по повідомлення, реєстрація послідовності повідомлень, контроль цілісності 
послідовності повідомлень. 

Використання програмних засобів криптографічного захисту інформації 
для забезпечення ефективного обміну конфіденційною інформацією дозволяє 
отримати значний економічний ефект завдяки наданню зручних і надійних 
засобів програмного шифрування, що спрощують вирішення численних 
практичних завдань захисту конфіденційної інформації та замінюють більш 
дорогі апаратні засоби. 

Однак, практика функціонування системи безготівкових розрахунків 
показує, що досягнення майже стовідсоткового рівня ефективності обміну 
конфіденційною інформацією не завжди виправдано економічно. Вартість 
засобів захисту інформації складає, як правило, близько 10-15% від загальних 
витрат на побудову та експлуатацію інформаційних систем в цілому [4]. 

Враховуючи глибоку диференційованість банківських структур за 
масштабами бізнесу, а також економічний аспект у співвідношенні вартості 
організації ефективного обміну конфіденційною інформацією і величини 
збитків, що виникають в результаті шахрайського використання даної 
інформації, необхідно оцінювати доцільність вкладення коштів в організацію 
ефективності її обміну. 

Таким чином, методика оцінки інформаційної безпеки в системах 
електронних платежів повинна базуватися на вирішенні задачі оптимального 
проектування системи безпеки інформації, тобто вибору такого набору 
засобів захисту інформації, який найбільшою мірою відповідає заданим 
обмеженням. Це передбачає вирішення двох видів оптимізаційних задач – 
прямої задачі: знаходження максимального досяжного рівня захищеності при 
заданому ресурсі вартості та зворотної задачі: вибору системи з мінімальною 
вартістю, що забезпечує необхідний рівень захищеності. 
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При цьому, необхідно враховувати, що нерентабельно вкладати в 
організацію ефективного обміну конфіденційною інформацією або її 
добування коштів більше, ніж становить реальна величина збитків або, 
відповідно, фінансового прибутку. Крім цього, слід також враховувати і 
ймовірності того, що атакуючої стороні вдасться отримати доступ до 
конфіденційної інформації, а той, що захищається, вдасться забезпечити її 
захист. 
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