
Медіабезпека 
Як безпечно 
використовувати 
медіапростір 



Медіа технології – комплекс різноманітних 

засобів передачі інформації на спільній основі 



Основні небезпеки 
• Використання цифрового забезпечення, пошти, соцмереж російського 

виробництва. 
• Найбільші та найвпливовіші медіа належать олігархам, які передовсім 

дбають про власні інтереси, а не інтереси держави чи свободу слова. 
• Український сегмент Інтернету має невисокий рівень саморегуляції. З 

одного боку, працюють асоціації, що представляють інтереси інтернет-
провайдерів. З другого —  інтернет-провайдери схильні розглядати 
свою діяльність насамперед з позицій ведення бізнесу. Відповідно, 
інтереси громадянського суспільства стають вторинними, а державні 
інтереси розглядають переважно з точки зору уникнення конфліктів з 
органами влади як регуляторами. 

• Довіра населення до органів влади дуже низька. 
• В органах влади тривають розмови про можливість досудового 

блокування сайтів. 
• Соцмережі переповнені замовними дописами, активно 

використовуються тролі та боти. 



Інтернет-троль 

людина, яка розміщує 
брутальні або 
провокаційні 
повідомлення 
в Інтернеті, наприклад, 
у дискусійних форумах, 
перешкоджає 
обговоренню або ображає 
чи тонко глузує з його 
учасників 



Як убезпечити свої пристрої 

• Встановіть паролі на всі пристрої, 
якими користуєтеся 

• Періодично робіть резервні копії 
важливих файлів через хмарні сервіси 
або на зовнішні переносні пристрої. 

• Блокуйте пристрій щоразу, коли 
відходите від нього. 



Як убезпечити аккаунти 

• Встановіть надійний пароль для входу в 
соціальну мережу. 

• Увімкніть функцію двофакторної 
автентифікації. 

• «Логіном» у соціальній мережі має бути 
поштова адреса надійного сервісу. 

• Не заходьте в акаунти соцмереж з 
незнайомих чи незахищених пристроїв. 



Вас спробують шантажувати,  залякати 

чи дезінформувати. Що робити? 
• Не публікуйте інформації, що може поставити під загрозу ваше або 

чиєсь життя чи здоров’я. 

• Публікуйте часткову або несправжню інформацію про себе.  Так 
само вказування імен та профілів родичів може поставити під  
загрозу ваше та їхнє здоров’я чи життя. 

• Обмежте доступ до приватної інформації в налаштуваннях 
конфіденційності соціальної мережі. Соцмережі зазвичай 
дозволяють налаштувати різні рівні конфіденційності для різних 
типів даних. У Facebook, наприклад, доступні такі опції: «для всіх 
користувачів», «для друзів друзів», «тільки для друзів», «тільки для 
себе», «тільки для певних друзів» або «для всіх, окрім певних осіб». 

• Перегляньте список ваших друзів у соціальній мережі. Якщо серед 
них є незнайомі або сумнівні особи —  видаліть їх. Статус «друга» 
відкриває багато приватної інформації про вас: список друзів, 
близьких, фотографії та відео тощо. Якщо в друзях залишаються 
незнайомі вам люди —  ризики приватності зростають. 



Пароль до вашого сервісу чи пристрою 

можуть викрасти 
• Фішинг —  найпоширеніший спосіб, коли шахраї змушують вас 

добровільно передавати цінні дані. Такі повідомлення часто приходять 
під виглядом спаму від довіреного/перевіреного джерела. Зазвичай 
лист чи повідомлення пропонують вам ввести конфіденційну 
інформацію після переходу на веб-сайт, ззовні й адресою схожий на 
«справжній», що заслуговує на довіру. 

 приходять від «офіційних» компаній, на кшталт Google, Facebook, банків тощо; 
 намагаються залякати (наприклад, що хтось нібито вже заволодів паролем, 

зафіксовано  
 підозрілу активність, акаунт буде заблокований); 
 просять перейти за посиланням і ввести пароль, номер банківської карти тощо. 

• Заразити вірусом пристрій, який вкраде пароль і надішле 
зловмисникам. 

• Підгледіти пароль візуально чи відзняти на камеру 
відеоспостереження під час користування пристроєм. 

• Підібрати пароль. 
 



Що робити, щоб уберегтися від 

крадіжки паролів? 

• Пам’ятайте головні ознаки шахрайських 
листів. 

• Захистіть пристрої від вірусів і шпигунських 
програм. 

• Обережно вводьте пароль, щоб хтось збоку не 
зміг його побачити. 



Як встановити надійний пароль? 

• Пароль з 10 символів кращий, 
аніж з 5-6. Та надійний пароль 
містить більше 16 символів. 

• Щоб не містив пов’язаних із 
користувачем даних (прізвища, 
імені, місця проживання, року 
народження). 

• Унікальний для кожного сервісу. 



Електронне листування 
Вашу електронну скриньку 
можуть зламати.  

• Увімкніть двофакторну 
автентифікацію за допомогою 
мобільного телефона. В такому 
разі зловмисники, діставши 
пароль, не зможуть потрапити до 
скриньки, а ви отримаєте 
попередження про спробу злому. 

• Встановіть надійний пароль  

• Не використовуйте для 
відновлення паролю російські 
сервіси (як Yandex.ru чи Mail.ru). 

• Не позичайте пристроїв, якщо не 
довіряєте власникам або не 
впевнені в рівні захисту. 

• Вчіться розпізнавати шахрайство. 
Пам’ятайте, саме фішинг —  
найпоширеніший спосіб злому 
електронних скриньок. 

Небезпечний вірус може 
заразити файли на вашому 
пристрої. 

• Не запускати на пристрої 
вкладення підозрілих листів, що 
містить виконуваний файл, як 
.exe, .bat, .cmd, .vbs, .docm, .xlsm. 
Якщо відкрити файл 
безпосередньо у веб-браузері в 
режимі передперегляду або 
зберегти на пристрої, вірус ще не 
активується. Такі файли краще 
зберегти на пристрої і 
просканувати за допомогою 
антивірусу; 

• Державні службовці та військові 
повинні пам’ятати, що службові 
електронні скриньки не слід 
використовувати для листувань 
приватного характеру. 



Ваш комп’ютер можуть заразити шкідливими 

програмами через зовнішні носії. 

• Користуйтеся ліцензійними операційними 
системами та програмами.. 

• Не працюйте без необхідності в обліковому 
записі з повними правами адміністратора; 

• Не встановлюйте непотрібних і 
«зламаних» програм. 

• Встановіть ліцензійний антивірус..  
• Перевіряйте антивірусом пристрої, які 

були підключені до іншого комп’ютера. 
Також вимкніть автоматичний запуск 
флешок. 



Дані можуть перехопити через Wi-Fi 

• По змозі, використовуйте 
ті Wi-Fi-точки, які мають 
протоколи безпеки для 
захисту бездротового 
з’єднання WPA чи WPA-2. 

• Краще вимкніть опцію 
«Автоматичне 
підключення до Wi-Fi-
мережі».  



Рекомендації від СБУ,  МІП  

для інтернет-користувачів 

 
1. Користувачі Інтернету повинні пересвідчитися в тому, що їхні 

публікації не порушують жодного з законів України, перед тим як 
розмістити щось у мережі. Важливо пам’ятати, що дія законів України 
поширюється на всі висловлювання в Інтернеті. 

2. Громадяни України повинні дотримуватися інформаційної гігієни. 
Поширюючи якусь інформацію, необхідно перевірити її щонайменше у 
двох джерелах, щоб не стати співучасником створення та поширення 
невірогідної інформації. 

3. Адміністратори груп у соцмережах —  співучасники поширення 
протизаконної інформації і несуть усю відповідальність згідно з 
законом. 

4. Перед тим як долучитися до суперечки з іншим інтернет-користувачем, 
варто переконатися, що він не троль. 

5. У разі виявлення антизаконних дій або висловлювань в Інтернеті, 
краще не намагатися переконати опонента, а зафіксувати потенційне 
порушення законодавства (зробити скриншот сторінки) і повідомити в 
Службу безпеки за безплатним номером 0 800 501 482 або на 
електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua 


