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Текст лекції
Вступ
Боротьба з кіберзлочинністю неможлива без глибокого розуміння правових проблем
регулювання інформаційних мереж. Саме аналіз взаємозв'язку між технічними
характеристиками мережі та зумовленими цими характеристиками правовими і соціальними
складнощами, з якими стикаються правоохоронні органи та законодавці, є першим кроком до
можливого розроблення механізмів адекватного реагування на розвиток і зростання
кіберзлочинності.
Можливі державні механізми боротьби з кіберзлочинністю
Кібернетичний простір справив величезний вплив на всі верстви суспільства, наше
повсякденне життя, основні права, адже соціальна та економічна взаємодія залежить від
безперебійної роботи інформаційних і комунікаційних технологій. Відкритий та вільний
кіберпростір сприяв політичній та соціальній інтеграції в усьому світі. Він знищив бар'єри
між країнами, громадами та громадянами, дозволяючи взаємодіяти та обмінюватись
інформацією та ідеями по всьому світі. Це забезпечує свободу вираження думки та
здійснення основних прав, надаючи сили людям в їхньому прагненні створити більш
демократичне суспільство.
Для забезпечення прозорості та свободи використання кіберпростору необхідно, щоб
норми права, якими ЄС користується повсякденно, також було застосовано і до
кібернетичного простору. Основні права, демократія і верховенство закону повинно бути
максимально захищено в кіберпросторі.
Наші свобода та успіх усе більше залежать від надійності та розвитку кіберпростору,
який надалі процвітатиме, якщо розвиватимуться приватний сектор і громадянське
суспільство. Проте свобода онлайн також вимагає охорони та безпеки. Кіберпростір повинно
бути захищено від випадків зловмисних дій та від зловживань, тому уряди держав відіграють
значну роль у забезпеченні вільного та безпечного кіберпростору. Уряди повинні
здійснювати захист доступу та відкритості, поважати і захищати основні права в Інтернеті та
підтримувати надійність і безпечність Інтернету.
Нині приватний сектор володіє та оперує значною частиною кіберпростору, і тому будьяка ініціатива в цій сфері може бути успішною тільки при визнанні приватного сектора
головним її учасником. Незважаючи на те, що в останні роки цифровий світ надає значну
користь, він не став безпечнішим. Випадки вразливості Інтернету, будь то від навмисних чи
випадкових дій, зростають тривожними темпами і можуть порушити постачання основних
послуг, які ми сприймаємо як належне, наприклад, постачання води, електрики, послуг
охорони здоров'я або мобільного зв'язку. Загрози можуть мати різне походження, у тому
числі кримінальне, політично вмотивоване, терористичне, у вигляді проплачених певною
державою атак, а також природних лих і ненавмисних помилок.
1.

3

Отже, ефективний контроль негативних явищ (інцидентів) у кіберпросторі, таких як
злочинність, вимагає набагато інтенсивнішої міжнародної співпраці, ніж заходи боротьби з
будь-якими іншими формами транснаціональної злочинності.
Існують пропозиції вирішувати проблему національної кібербезпеки таким шляхом:

створення національної операційної системи та необхідних пакетів прикладних
програм, у тому числі й вітчизняного антивірусу,

створення та відновлення вітчизняних потужностей із виробництва матеріальнотехнічної телекомунікаційної бази;

автоматизовані робочі місця, інформаційно-телекомунікаційні системи повинні
бути суто внутрішніми та не мати прямого виходу до світової мережі Інтернет;

матеріально-технічну базу інформаційно-аналітичних систем, окремих
автоматизованих робочих місць формувати виключно через вітчизняних
постачальників, які мають необхідні сертифікати відповідних державних
уповноважених у системі захисту інформації;

повністю виключити функцію сервісу віддаленого оцінювання стану
роботоспроможності, виникнення позаштатних ситуацій окремих елементів
матеріально-технічної та програмно-операційної складових інформаційнотелекомунікаційної системи та окремих автоматизованих робочих місць;

під час придбання відповідних операційних систем, пакетів прикладних програм
необхідно обумовлювати питання постачання вихідних текстів модулів;

суттєво підвищити рівень свідомості дій та операцій усіх, без винятку,
безпосередніх учасників роботи з критичною інформацією в умовах
автоматизованого робочого місця, інформаційно-аналітичної пошукової системи,
а також усіх учасників програмно-технічного забезпечення цієї роботи;

обов’язкове ознайомлення працівників з можливими засобами забезпечення
несанкціонованого витоку інформації та шляхами запобігання цьому.
Україна не може захиститися самотужки, але повинна самостійно реалізувати цілу низку
узгоджених кроків:

сформувати чітку політику в сфері кібербезпеки;

змінити ставлення громадян до сфери інформаційної безпеки держави;

налагодити тісну співпрацю з приватним сектором, громадянським суспільством
та звичайними громадянами.
Кібернетичні командування та системи безпеки, як органи державного управління, було
створено в багатьох країнах світу. До їх типової структури входять підрозділи:

мережевих операцій;

інформаційних операцій та інформаційної безпеки;

підтримки і забезпечення операцій у кіберпросторі;

радіоелектронної боротьби;

операційні (командні) центри (центри управління у кризових ситуаціях)
тощо.
Для забезпечення кібербезпеки, перш за все, необхідно забезпечити захист від
деструктивних впливів у цій сфері та протидію їм. Отже, основними складовими
кібербезпеки повинні бути кібернетична розвідка, кібернетичний захист та відповідні
кібернетичні впливи.
Можлива структура державного механізму взаємодії у сфері боротьби з
кіберзлочинністю
Для країни, що має намір посилити кібербезпеку і забезпечити безпеку своєї
найважливішої інформаційної інфраструктури, першим кроком є надання кібербезпеці
статусу національної політики. Програмна заява країни, що стосується кібербезпеки,
зазвичай:
2.
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1) визнає важливість запобігання та протидії кіберзлочинності для країни;
2) визначає ризики, з якими вона стикається (здебільшого використовується підхід, що
враховує всі ризики);
3) визначає мету політики у сфері кібербезпеки;
4) у загальних рисах визначає шляхи її реалізації, включаючи співпрацю з відповідними
структурами.
Після того як загальну політику в сфері кібербезпеки чітко визначено, її може бути
детальніше сформульовано в національній стратегії, у якій розподіляються ролі та сфери
відповідальності, визначаються пріоритети, встановлюються часові межі та показники
реалізації. Крім того, політика і стратегія можуть включати національні зусилля в контекст
інших видів міжнародної діяльності у сфері кібербезпеки. Для реалізації загальної політики у
сфері кібербезпеки, можливо, потрібно буде підвищити обізнаність ключових постатей, які
приймають рішення, відносно цих проблем. Особи, які приймають рішення, повинні
розуміти, що для досягнення погоджених цілей кібербезпеки може знадобитися тривалий
період часу.
Національна структура кібербезпеки не повинна складатися з непорушних стратегій.
Навпаки, і структура, і стратегії мають бути гнучкими і реагувати на динамічне середовище
ризиків. Ця структура повинна визначати мету (цілі) політики. Встановивши чіткі напрями
реалізації політики, урядові установи і неурядові організації можуть найефективніше
співпрацювати в досягненні заявлених цілей.
Таку національну політику слід розробляти спільно, консультуючись з представниками
усіх зацікавлених груп учасників, включаючи урядові установи, приватний сектор, наукове
співтовариство і відповідні асоціації. Цю політику має бути проголошено на національному
рівні, переважно главою уряду.
Єдина загальнодержавна система запобігання і протидії кіберзлочинності з відповідним
нормативно-правовим забезпеченням досі перебуває у процесі розроблення. Державні органи
сектору безпеки вживають низку заходів з метою подолання зазначених недоліків на рівні
робочих груп з розроблення концептуальних нормативно-правових актів у даній сфері.
Існують пропозиції [2] щодо створення повноцінного Центру боротьби з
кіберзлочинністю, із наданням йому статусу міжвідомчої координаційної установи у сфері
запобігання і протидії загальнокримінальним кіберзлочинам, їх розкриття й розслідування.
Пропонується створення в даній організації таких структур:

відділ боротьби зі злочинами у сфері інформаційної безпеки (ВБЗСІБ), що
займатиметься виявленням і документуванням виготовлення й поширення спеціальних
технічних засобів;

відділ боротьби зі злочинами у сфері платіжних систем (ВБЗСПС);

відділ боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності (ВБЗСІВ);

відділ боротьби зі злочинами у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій
(ВБЗСІТТ);

відділ боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності (ВБЗСГД);

відділ міжнародної співпраці (ВМС).
На нижньому рівні працюють навчальні центри боротьби з кіберзлочинністю.
Пропоновану структуру взаємодії державних органів подано на рис. 1.
Має бути збільшено увагу до систем раннього попередження та сповіщення про
кіберінциденти. У цьому контексті, крім активізації робіт із розбудови Єдиної
загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності, доцільно розглянути перспективу
збільшення кількості CERT. За даними Європейського агентства з мереж та інформаційної
безпеки (ENISA), лише вісім країн мають на своїй території по одному CERT центру:
Ісландія, Мальта, Болгарія, Словаччина, Грузія, Латвія, Словенія та Україна. Це дуже мало
для країни, яка щорічно готує значну кількість ІТ-спеціалістів та має дуже високий рівень
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проникнення інформаційних та комп’ютерних технологій у всі сфери суспільного та
громадського життя.
Україна потребує проведення комплексних навчань із протидії тяжким злочинам у
кіберпросторі з метою як практичної підготовки технічного персоналу профільних служб та
відомств, так і налагодження взаємозв'язків між інституціями, що відповідають за
кібербезпеку країни. Крім навчань на національному (державному) рівні, необхідною є
участь нашої країни в загальноєвропейських навчаннях (на зразок “Cyber Europe 2014”) з
кібербезпеки. Також необхідним є ініціювання Україною таких навчань та тренувань і в
межах програми “Партнерство заради миру”.

Рис. 3.1. Структура державного механізму взаємодії у сфері боротьби з кіберзлочинністю
ВРБ – відділ радіоелектронної боротьби; ДІАЗ – департамент інформаційно-аналітичного
забезпечення СБУ; ДКЗІДСІБ – департамент контррозвідувального захисту інтересів держави
у сфері інформаційної безпеки СБУ; ДСФМ – державна служба фінансового моніторінгу;
МОН – Міністерство освіти і науки України; НЦ БК – навчальні центри боротьби з
кіберзлочинністю; ЦАЗІ – Центр антивірусного захисту інформації ДСССЗІ; ЦБК – центр
боротьби з кіберзлочинністю.
Україна повинна мати активнішу позицію на міжнародній арені з питань кіберозброєнь та
кібербезпеки . Україна має домагатися визначення на міжнародному рівні (передусім на рівні
ООН у відповідних Резолюціях) основних термінів кібербезпекової проблематики:
“кібертероризм”, “кіберпростір”, “кібервійна”, “кібернапад”. Крім того, потрібно інтенсивно
домагатись визначення на міжнародному законодавчому рівні юридичного статусу
кіберпростору, зони відповідальності держав за власний кіберпростір, його правового
міжнародного статусу (за аналогією з водними та повітряними просторами країни, її
земельними ресурсами тощо). До вжиття вищезазначених заходів офіційна позиція нашої
держави щодо можливості визнання кібернападів як актів війни має бути заперечною.
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У результаті змін у суспільстві необхідно приділяти істотно більше уваги співпраці
органів державного управління, комерційних структур, інших організацій і окремих
користувачів, які розробляють інформаційні системи і мережі, володіють ними, надають
послуги, управляють ними, здійснюють їх обслуговування й використовують їх. Хоча за
органами державного управління часто зберігається провідна роль у розробленні державної
політики відносно безпеки мереж, необхідно домогтися того, щоб інші зацікавлені сторони, у
тому числі оператори і розробники інфраструктури, також брали участь у загальному процесі
планування і розроблення політики. Працюючи разом, Уряд і приватний сектор можуть
ефективно використовувати свої спеціальні знання й управляти ризиками. Така інтеграція
сприяє зміцненню довіри і забезпечує найбільш ефективне розроблення й застосування
політики і технологій. На міжнародному рівні захист найважливіших інформаційних
інфраструктур і зміцнення кібербезпеки вимагають встановлення співпраці й координації дій
між державами, а також з міжнародними партнерами.
Напрями розвитку системи запобігання кіберзлочинності в Україні
Для органів державного управління важливо створити або визначити національну
організацію, що була б координаційним органом із забезпечення безпеки кіберпростору і
захисту найважливішої інформаційної інфраструктури, з основним завданням у вигляді
діяльності зі спостереження, запобігання, реагування й відновлення, а також сприяння
співпраці між урядовими органами, приватним сектором, науковими колами і міжнародним
співтовариством.
Однією з основних функцій органів державного управління при забезпеченні
кібербезпеки на національному рівні є забезпечення готовності до кіберінцидентів, їх
виявлення, реагування на інциденти, що виникають, та їх усунення. Упровадження механізму
з усунення інцидентів вимагає врахування аспектів, що стосуються фінансування, наявності
людських ресурсів, професійної підготовки, технічного потенціалу, взаємин між органами
державного управління і приватним сектором, а також правових вимог.
Потрібна співпраця на всіх рівнях державного управління, а також співпраця з приватним
сектором, науковими колами і міжнародними організаціями в цілях узгодження наявних
можливостей і спеціальних знань для усунення інцидентів і підвищення обізнаності про
можливі атаки і способи боротьби з ними. Уряд відіграє ключову роль у забезпеченні
координації діяльності між цими організаціями.
Створення національного потенціалу для усунення інцидентів вимагає здійснення цілої
низки взаємопов'язаних видів діяльності, що включають:
- розроблення погодженої загальнодержавної системи реагування на порушення безпеки
кіберпростору для запобігання, виявлення, стримування кіберінцидентів, реагування на них і
відновлення після таких інцидентів;
- створення координаційного органу з усунення кіберінцидентів, що об'єднав би
найважливіші елементи урядових структур (включаючи органи правопорядку) і основний
потенціал операторів та постачальників інфраструктур, аби зменшити ризик і серйозність
інцидентів;
- участь у діяльності механізмів зі спільного використання інформації щодо інцидентів,
пов’язаної зі спостереженням, запобіганням та реагуванням;
- розроблення, перевіряння й відпрацювання планів, процедур і протоколів для
надзвичайних обставин з метою створити умови довіри та ефективної координації діяльності
урядових і неурядових органів в умовах кризи.
У межах органів державного управління необхідно створити механізми координації
діяльності цивільних установ, правоохоронних органів, структур оборони й розвідки.
Однією з основних функцій таких структур, створених на національному рівні, є
поширення серед зацікавлених сторін інформації, зокрема, про різні аспекти вразливості та
можливі загрози. До кола зацікавлених сторін, які повинні брати участь у діяльності з
реагування, належать відповідні урядові установи.
3.
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Ефективна координація з цими структурами може здійснюватися в різних формах,
включаючи підтримку веб-сайту для обміну інформацією; надання інформації через списки
поштової розсилки, у тому числі інформаційні бюлетені, звіти щодо тенденцій і результатів
аналізу; розроблення публікацій, у тому числі попереджень, повідомлень та інформації з
різних аспектів кібербезпеки, включаючи нові технології, вразливість, загрози та їх наслідки.
Органи державного управління повинні співпрацювати з приватним сектором. Оскільки
приватному сектору в багатьох країнах належить значна частина активів, що стосуються
найважливішої інформаційної інфраструктури та інформаційних технологій, органи
державного управління повинні діяти спільно з приватним сектором для вирішення
основного завдання – ефективного усунення інцидентів.
Відносини співпраці з приватним сектором, засновані на довірі, дають органам
державного управління можливість отримати уявлення про більшу частину найважливішої
інфраструктури, що належить приватному сектору та експлуатується ним. Приватнодержавна співпраця може допомогти в управлінні ризиками, пов'язаними з кіберзагрозами,
аспектами вразливості та їх наслідками, а також у тому, щоб домогтися розуміння ситуації за
допомогою обміну інформацією, інформаційно-пропагандистської роботи і взаємодії.
Потрібно стимулювати розвиток практики обміну інформацією між приватним сектором і
урядовими органами, створюючи можливості для обміну оперативною інформацією в режимі
реального часу.
Серед способів заохочення такої співпраці можуть бути визначення зисків як для органів
державного управління, так і для приватного сектора, розроблення й реалізація програм, що
забезпечують захист секретних даних, що є власністю компаній, створення робочих груп, до
яких би входили представники державного і приватного секторів, для управління ризиками в
кіберпросторі й усунення інцидентів, обміну передовим досвідом щодо реагування на
інциденти/усунення інцидентів і навчальними матеріалами, а також спільне визначення
функцій і відповідальності органів державного управління і приватного сектору відносно
усунення інцидентів.
Необхідно створити контактні центри в межах державних установ, приватного сектору і
міжнародних партнерів для сприяння проведенню консультацій, співпраці й обміну
інформацією.
Визначення відповідних контактних центрів і встановлення робочих стосунків співпраці
для консультацій, спільної роботи й обміну інформацією є засадничим аспектом
скоординованого та ефективного національного і міжнародного механізму реагування на
інциденти. Ці взаємини можуть сприяти ранньому попередженню про можливі
кіберінциденти і обміну інформацією про тенденції та загрози, а також реагуванню на них
державними структурами, що займаються реагуванням на інциденти, та іншими
зацікавленими сторонами.
Підтримка контактних центрів і каналів зв'язку із зацікавленими сторонами в змозі
сприяти активному і своєчасному обміну інформацією про тенденції та загрози і
прискорювати реагування на них. Важливо в міру можливості встановлювати контакти на
підставі службових функцій, а не на особистих зв'язках, з тим щоб забезпечити відкритість
каналів зв'язку, навіть якщо та або інша особа покине організацію. Взаємини часто спочатку
ґрунтуються на довірі до конкретної особи, але потім вони повинні перетворюватися на
більш офіційні, інституціональні домовленості.
Урядам слід стимулювати співпрацю з організаціями, постачальниками та іншими
відповідними експертами в цій галузі, для того щоб прискорити реагування на інциденти по
всьому світу. Для ефективного усунення інцидентів також потрібні розроблення і реалізація
напрямів політики, процедур, методик, засобів контролю у сфері безпеки та інструментів для
захисту державних кіберактивів, систем, мереж і функцій.
Як координатор реагування на інциденти державні структури у сфері боротьби з
кіберзлочинністю повинні узгоджувати свої дії та сприяти співпраці з іншими структурами,
відповідальними за реагування на інциденти. Органи державного управління повинні також
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забезпечувати на постійній основі професійну підготовку з питань реагування на інциденти
для тих, які вже працюють, і нових співробітників.
Якщо той чи інший інцидент розростеться до національних масштабів, то знадобиться
головний координатор для узгодження діяльності з іншими урядовими установами, так само,
як і з іншими зацікавленими сторонами, наприклад, із приватним сектором.
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