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Текст лекції

Вступ
Організація забезпечення інформаційної безпеки в Україні згідно чинних
нормативно-правових документів має певні недоліки, тому потрібно
подивитися на організацію інформаційної безпеки в іншій країні. Друга частина
дисципліни присвячена організації інформаційної безпеки у США.
Інформаційна безпеки тісно переплітається із поняттями кіберпростору і та
кібербезпекою, тому розглянемо загальне визначення цих понять і їх
регулювання у законодавстві США.
1. Поняття кіберпростору
Що таке кіберпростір?
Вперше цей термін було введено у вжиток письменником Вільямом Гібсоном
(William Gibson) у 1982 р. в новелі «Зпалення Хром» («Burning Chrome»). У
1984 році це поняття було більш детально розкрито у творі «Нейромант»
(«Neuromancer»). На думку Гібсона, кіберпростір (суberspace) – це злагоджена
галюцинація, яку щодня зазнають мільярди звичайних операторів у всьому
світі. Це логічне представлення відомостей, збережених в пам’яті та на
магнітних носіях комп'ютерів всього розумного людства. Потоки даних, що
протікають у просторі розуму; скупчення та сузір’я інформації1.
Термін «кіберпростір» став синонімом поняття «комп'ютерна віртуальна
реальність».
Для того аби розібратися у значенні слова кіберпростір у сучасному його
контексті необхідно дослідити його етимологію.
Як бачимо термін кіберпростір є сполученням двох слів кібер та простір.
Слово кібер походить від грецького κυβερ та означає над. Згідно одному з
визначень, наданому у великому тлумачному словникові сучасної української
мови2, під простором розуміють вільний великий обшир; просторінь;
територію. Таким чином буквально кіберпростір – це якась надтериторія.
Можна також розглядати кіберпростір як скорочення словосполучення
«кібернетичний простір». Тоді, скориставшись відомостями з тлумачного
словника, кіберпростір – це простір (територія), який створений, працює на
основі принципів, методів кібернетики (науки про загальні закони одержання,
зберігання, передачі та обробки інформації). Обидва визначення слова не
повною мірою характеризують сутність кіберпростору, тому звернемося до
думок різних вчених стосовно цього поняття.
Й.М. Дзялошинський: кіберпростір – це сукупність певних структур
(індивідів, їх груп і організацій), об’єднаних інформаційними відносинами,
тобто відносинами збору, виробництва, розповсюдження і споживання
інформації3.
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В.Д. Гавловський: кіберпростір – це комп`ютерний інформаційний простір4.
В.О. Голубєв: кіберпростір - інформаційний простір, що моделюється за
допомогою комп’ютера, в якому існують визначеного роду об’єкти або
символьне уявлення інформації – місце, де діють комп’ютерні програми і
переміщуються дані5.
О. Шмідтке: кіберпростір - царина машинних процесів комунікації, в якій
комунікаційні процеси здійснюються настільки незалежно, що комуніканти
звільнені від необхідності зустрічатися фізично»6.
С.В. Бондаренка: кіберпростір - деяке узагальнене визначення технічних
систем, в яких користувачі здійснюють комп'ютерно-опосередковані інтеракції,
одержують інформацію у візуальній, слуховій і тактильній формах про
середовище, яке існує у формі даних, представлених в цифровому вигляді в
комп'ютерних і аналогічних їм пристроях7.
В. Недбай: кіберпростір - нова форма співтовариства8.
Р.І. Вилков: кіберпростір - новий, різоматичний за своєю топологією, вид
семіотичного простору, в якому операції зі знаками здійснюються за
допомогою сучасних комп’ютерних технологій, які полегшують та суттєво
прискорюють розумову діяльність людей9.
Верховний суд США, – унікальний носій, відомий його користувачам як
кіберпростір, що не знаходиться на певній території, але доступний кожному в
будь-якій точці cвіту через Інтернет10.
Рекомендації «Про розвиток та використання багатомовності та загальному
доступі до кіберпростору», прийняті на 32-й сесії Генеральної конференції
ЮНЕСКО у 2003 р.: кіберпростір - віртуальний світ цифрової та електронної
комунікації, пов’язаної з глобальною інформаційною інфраструктурою11.
Проаналізувавши наявні нормативно-правові документи та думки різних
вчених щодо тлумачення поняття кіберпростір можна сформулювати його
комплексне визначення (компаративістський підхід).
Отже, кіберпростір характеризується трьома основними ознаками:
- це інформаційний простір;
- він є комунікативним середовищем;
- утворюється за допомогою технічних систем.
Таким чином, кіберпростір – це інформаційне середовище (простір), яке
виникає (існує) за допомогою технічних (комп'ютерних) систем при
взаємодії людей між собою, взаємодії технічних (комп'ютерних) систем та
управлінні людьми цими технічними (комп'ютерними) системами.

4

Гавловський, В. Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах (організаційно-правовий аспект) [Текст] / В. Гавловський // Правове,
нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2000. – С. 50-53.
5
Голубєв, В.О. Боротьба з комп’ютерними злочинами – проблема транснаціонального масштабу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crimeresearch.ru/library/Cybercr.htm.
6
Schmidtke, O. Berlin in the Net: Prospects for Cyberdemocracy From Above and From Below [Текст] / O. Schmidtke; In R. Tsagarousianou D. Tambini & C. Brya
(Eds.), Cyberdemocracy: Technology, Cities and Civic Networks. – London: Routledge, 1998. –pp. 60-83.
7
Бондаренко, С.В. К вопросу о таксономии киберпространства [Текст]. / С.В. Бондаренко // Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия.
Материалы Третьего российского философского конгресса (16-20 сентября 2002 г.). Том. 4. – Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2002. – С. 130-131.
8
Недбай, В. Віртуальні співтовариства як нова форма суспільної самоорганізації [Електронний ресурс] / В. Недбай // Освіта регіону. Політологія, психологія,
комунікації, 2008. – № 1-2. – С. 154-157. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Or/2008_1_2.pdf.
9
Вылков, Р.И. Киберпространство как социокультурный феномен, продукт технологического творчества и проективная идея [Текст]: автореферат дис. ...
кандидата философских наук: 09.00.01 / Ур. гос. ун-т им. А.М. Горького / Р.И. Вылков. – Екатеринбург, 2009. – 24 с., C. 7
10
Reno v. ACLU [Текст] / 117 S.Ct. 2329, 2334–35 (1997).
11
Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.unesco.ru/docs/multilingv-ciberspace-recom-rus.pdf.

Правове регулювання відносин в кіберпросторі має велике значення,
особливо у питаннях, що стосуються застосування національного права та
компетенції держави (юрисдикції) в цій сфері.
Для того, аби з’ясувати питання компетенції в кіберпросторі, перш за все,
необхідно визначитися зі змістом поняття юрисдикція.
Юрисдикція (лат. jurisdictio – судочинство, від jus (juris) – право і dicere –
говорити, проголошувати) – це повноваження давати правову оцінку фактам,
розв’язувати правові питання12.
У юридичній енциклопедії зазначено, що юрисдикція (в тому значенні, що
нас цікавить) поділяється на
 юрисдикцію держави
 та юрисдикцію міжнародну.
Юрисдикція держави поділяється на
 територіальну
 та особисту (національну).
Юрисдикція територіальна зумовлюється суверенністю влади держави в
межах її території, де вона має абсолютну юрисдикцію, за винятком випадків,
коли відповідними міжнародними угодами не передбачається інше.
Особиста (національна) юрисдикція держави поширюється на своїх
громадян, які перебувають за межами її території (наприклад, у відкритому
морі, в Антарктиці, в космічному просторі). В окремих випадках, передбачених
національним законодавством, юрисдикція держави поширюється на громадян
цієї держави, які перебувають на території іншої держави, однак здійснюватися
така юрисдикція може лише на території своєї держави, якщо інше не
передбачено міжнародними угодами.
Юрисдикція міжнародна – це підсудність певної категорії справ
міжнародним органам. Даний вид юрисдикції на відміну від юрисдикції
держави є певним обмеженням державного суверенітету. Цей фактор зумовлює
те, що для визнання юрисдикції будь-якого міжнародного органу необхідна
явно виражена згода відповідної держави13.
Одним з основних завдань для визначення юрисдикції в сфері кіберпростору
є встановлення факту поширення внутрішньодержавних правових норм на
відносини в цьому середовищі.
На даний момент під територією держави розуміється не лише певна земна
область (сухопутна територія), але й води (внутрішні та територіальні води),
повітряний простір, розташований над сушею і водами (тропосфера,
стратосфера, іоносфера, а також значна частина вищерозміщеного простору).
Надра, що знаходяться під сухопутною і водною територією, є приналежністю
даної держави до технічно доступної глибини14.
Виходячи з наведених тверджень та самого визначення терміну кіберпростір,
з певною долею умовності, його можна розглядати як специфічний вид
території, що не має геологічної основи, з усіма відповідними правовими
наслідками.
12
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Отже, ми визначилися, що кіберпростір у широкому сенсі можна
співвіднести з поняттям територія, тож тепер необхідно з’ясувати, якого виду є
ця територія:
 міжнародною,
 державною
 або зі змішаним статусом.
Крім того необхідно проаналізувати правові концепції, що можуть
застосовуватися до кіберпростору.
Слід зазначити, що досить часто кіберпростір асоціюють з поняттям
Інтернет. Однак це дуже велике узагальнення, яке не враховує окремі випадки.
А саме, кіберпростір можна розглядати як
1. локальне середовище, у випадку функціонування засобу комп’ютерної
техніки, який не підключено до мережі, та
2. як розосереджене середовище, яке виникає в разі підключення ЗКТ до
локальної або
3. глобальної мережі передачі даних (Інтернет).
У першому та другому випадках на кіберпростір безумовно має
поширюватися відповідна територіальна юрисдикція.
Щодо третього випадку, то багато юристів схиляється до думки про
необхідність оголошення кіберпростору, який має транскордонні масштаби
(Інтернету), міжнародною територією на кшталт Антарктиди або космічного
простору.
Найбільш обґрунтовану позицію щодо цього питання було викладено в
роботі Даррелла Менте «Юрисдикція в кіберпросторі: теорія міжнародних
просторів». В ній Менте пропонує вважати Інтернет територією, на яку не
поширюється суверенітет окремої держави. В якості аналогії автор порівнює
існуючі відносини в кіберпросторі з відносинами в Антарктиді, космосі та
нейтральних водах.
У той же час в ряді держав спостерігалися спроби встановити власну
компетенцію над частиною Інтернету15 або поширити особисту юрисдикцію на
окремі сфери діяльності в цьому середовищі16.
Таким чином, зараз намітилися три шляхи вирішення питання щодо
правового режиму Інтернет і відповідно визначення компетенції держави в цій
сфері:
1) Інтернет є міжнародним простором, і його правовий режим має
визначатися нормами міжнародного права;
2) Інтернет є територією зі змішаним правовим режимом на кшталт
континентального шельфу прибережних держав;
3) в окремих випадках Інтернет можна віднести до державної території.
Оскільки питання регулювання відносин в Інтернет залишається
невирішеним на міжнародному рівні, то з цього питання слід керуватися
основними принципами міжнародного права та чинним законодавством
держави.
2. Огляд основних законів щодо інформаційної безпеки кіберпростору
15

Великий китайский фаервол [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc., 1996 WL 767431 (Minn. Dist. Ct. 1996) [Електронний ресурс] / Court File No. C6-95-7227. – Режим доступу:
http://www.loundy.com/CASES/Minn_v_Granite_Gate.html
16

У 1986 р. Конгрес США прийняв спеціальний закон, метою якого був захист
комп'ютерів і що міститься в них, - Закон про комп'ютерне шахрайство та
комп'ютерних зловживаннях (Computer Fraud and Abuse Act of 1986). Це був
один з перших в світі нормативних актів, що регламентують поведінку в
кіберпросторі.
Закон визначає три види кримінальних злочинів (felonies) і стільки ж
різновидів інших правопорушень (misdemeanors) і таким чином захищає певні
сегменти кіберпростору, в яких функціонують різні види комп'ютерів і певні
типи інформації.
Цей Закон страждав рядом недоробок, основна з яких полягала в тому, що не
могли вважатися злочинними деякі види незаконного використання
комп'ютерів. Дійсно, за цим Законом правопорушником вважається особа, яка
використовує комп'ютер без дозволу, внаслідок чого було завдано шкоди.
Таким чином, людина, що працює в даній установі та має дозвіл на роботу на
комп'ютері, не може вважатися відповідальною за заподіяну їм шкоду, навіть
якщо його дії носили навмисно деструктивний характер.
У 1994 р. в США був прийнятий новий законодавчий акт, який розширив
сферу застосування Закону 1986 р. і підсумовувати поправки до нього, - Акт
поправок до Закону про комп'ютерні зловживаннях (Computer Abuse
Amendments Act of 1994). У ньому було враховано поширення комп'ютерних
вірусів і схожих з ними програм [9].
У 1986 р. було прийнято також Закон про конфіденційність електронних
повідомлень (Electronic Communications Privacy Act of 1986, ЕСРА). Згідно
сформульованим у ньому визначенню під електронними повідомленнями треба
розуміти будь-яку передачу сигналів, знаків, письмового тексту, зображень,
звуків, інформації чи відомостей будь-якої природи, що пересилаються цілком
або частково з використанням проводового зв'язку, радіо, електромагнітних,
фотоелектронних або фотооптичні систем, яка впливає на комерційні відносини
між штатами або зовнішню торгівлю.
Закон ЕСРА забороняє несанкціонований доступ до електронних
повідомлень і деякі форми ознайомлення з їх змістом. Підкреслювалося, що
перехоплення радіоповідомлень і підслуховування телефонних розмов можливі
лише у виняткових випадках (наприклад, службою контррозвідки) або за
спеціальним рішенням суду. В той же час в Законі перераховані види вільного
доступу до електронних повідомлень, перш за все до повідомлень, що
передаються по всих відкритих каналах зв'язку. До останніх, зокрема, були
віднесені передачі ряду спеціалізованих радіостанцій (наприклад, оповіщають
про надзвичайні ситуації). Закон ЕСРА передбачав відносно м'які міри
покарання за порушення його положень: не більше одного року тюремного
ув'язнення; штраф у розмірі не більше 500 $ [10]. Згодом у цей Закон
неодноразово вносилися зміни та доповнення.
Виняткове значення мали законодавчі акти США про захист медичної
інформації, оскільки практично вся вона існує в електронному вигляді.
Основоположним став прийнятий у 1996 р. Закон про звітність і перенесення
даних про страхування здоров'я громадян (Health Insurance Portability and
Accountability Act of 1996, HIPAA), згодом у нього були введені додавання, які
також мають статус федеральних законів.

Закон HIPAA гарантував громадянам схоронність пов'язаних зі страхуванням
відомостей про здоров'я, включаючи перерви під час переходу з однієї роботи
на іншу. Він зобов'язував провайдерів медичних послуг впровадити стандартні
заходи, що забезпечують надійну конфіденційність електронної інформації про
здоров'я. Закон передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоноване
розкриття персональної інформації про здоров'я: до року тюремного ув'язнення
і штраф до 50 тис. дол; в особливих випадках, якщо доступ до інформації
зроблений із застосуванням обману, - до 5 років в'язниці і 100 тис. дол штрафу .
Якщо ж незаконне використання інформації заподіяло тяжка шкода або значної
шкоди, термін ув'язнення може бути збільшений до 10 років, а штраф - до 250
тис. дол Закон передбачає також відповідальність за невиконання його вимог (у
вигляді штрафів від 25 тис. до 225 тис. дол) [11].
Крім того, в Законі НIРАА містилася вимога виробити спеціальні федеральні
приписи, які повинні захищати персональну медичну інформацію і вказувати
установам системи охорони здоров'я та іншим організаціям, яким чином вони
повинні здійснювати всі види електронної комунікації, що стосується пацієнтів.
Для цього міністрові охорони здоров'я (Secretary of Health and Human Services)
пропонувалося до квітня 2005 р. розробити три види правил (regulations):
 типові форми електронного діловодства;
 типові норми секретності відомостей про здоров'я;
 стандарти, що забезпечують безпеку інформації.
З урахуванням масштабів сегмента кіберпростору США, зайнятого
медичними відомостями (включаючи бази даних страхових компаній), значення
нових правил важко переоцінити, оскільки вони встановлюють порядок дії
стандартизованих механізмів обороту, конфіденційності та охорони інформації
про здоров'я десятків мільйонів громадян.
Наступним кроком у розвитку федерального законодавства США,
присвяченого захисту кіберпростору, став прийнятий у 1996 р. Закон КлінжераКоена (Clinger-Cohen Act of 1996, CCA), званий також Законом про реформу
управління інформаційними технологіями (Information Technology Management
Reform Act). У зв'язку з тим, що в юридичній практиці з'явилися різночитання,
пов'язані з тлумаченням терміну «інформаційна технологія», в законі ССА
дається його визначення.
Термін «інформаційна технологія» охоплює комп'ютери, їх допоміжне
обладнання, програми, післяпродажне обслуговування і пов'язані з цим
ресурси; стосовно до діяльності федерального агентства він має на увазі будьяке устаткування або систему (підсистему) обладнання, які використовуються в
цьому агентстві для автоматизованих операцій з інформацією: збір , зберігання,
оброблення, управління, переміщення, контроль, переклад (на інший носій),
спостереження, обмін, передача і прийом. Мається на увазі обладнання, яке
використовується як безпосередньо в діяльності даного агентства, так і для
діяльності чинної за договором з ним підрядної організації, якщо є необхідність
використання цього обладнання.
У Законі ССА містився перелік доручень чолі відомства менеджменту і
бюджету (Director of the Office of Management and Budget), пов'язаних з
розвитком інформаційних технологій і захистом кіберпростору.

Істотно, що федеральні відомства зобов'язувалися приділяти більше уваги
ефективності використання і охорони їх комп'ютерних систем. Кожне
федеральне відомство повинно було призначити головного інспектора з
інформації (Chief Information Officer), відповідального за придбання та
використання інформаційних технологій. Глава кожного відомства спільно з
головним інспектором за інформацією і головним бухгалтером повинен був
визначити політику інтеграції фінансових і інформаційних систем в межах
свого відомства і виробити необхідні для цього організаційні заходи. У той же
час Закон застерігав федеральні відомства від невиправданих фінансових
витрат на інформаційні технології [16].
У 1998 р. в США був прийнятий Федеральний закон про усунення роботи з
паперовими документами (Government Paperwork Elimination Act of 1998), [1]
згідно з яким паперова форма складання, зберігання та передачі документів
повинна повсюдно замінюватися електронної. При цьому законність
електронних документів, електронних підписів та інших форм електронного
посвідчення автентичності не повинна піддаватися сумніву; також не може
бути відмови в їх прийнятті через те, що вони знаходяться в електронному
вигляді. У зв'язку з цим закон містив визначення терміна "електронний підпис".
Під ним належало розуміти метод підписування електронного документа
(повідомлення), який:
1) встановлює автентичність і ідентифікує дану особу як джерело
електронного послання;
2) показує, що ця особа схвалює (санкціонує) інформацію, що міститься в
електронному посланні.
Закон доручав главі відомства менеджменту і бюджету (Director of the Office
of Management and Budget) спільно з Національною адміністрацією з
телекомунікацій і інформації (National Telecommunications and Information
Administration) протягом 18 місяців розробити комплекс конкретних заходів,
необхідних для надання законності електронній формі підпису документів і
використання її всіма виконавчими відомствами.
Правило стандартного діловодства (Standard Transaction Rule, STR)
призначене для використання в загальнонаціональному масштабі, воно
встановлює типову форму системи обмінів електронними даними про стан
здоров'я та лікуванні. Мета правила - знизити витрати на роботу з
документацією про здоров'я та лікуванні, включаючи сферу страхового
діловодства, шляхом повного переходу на електронний спосіб роботи з
документами. За цим правилом всі страхові компанії повинні переглянути
бізнес-плани і перепрограмувати комп'ютери з тим, щоб виконати приписи
закону HIРАА. Правило STR діє з жовтня 2003 р., воно стандартизує
електронний процес укладення договорів про страхування здоров'я за певною
програмою, перевірку відповідності умовам страхування, підтвердження
діагнозу захворювання, запити про компенсацію витрат на лікування та про
виплату відповідних грошових сум [12]. Практика показує явні переваги
електронного способу ведення справ.
Друге правило, Правило конфіденційності (Privacy Rule; повна назва Стандарти для конфіденційної та індивідуально ідентифікованої інформації,
Standards for Privacy and Individually Identifiable Information), було опубліковано

в кінці 2000 р. і після внесення ряду поправок вступило в дію в квітні 2003 р [13
]. Його мета - надати громадянам більший контроль за використанням їх
особистої інформації. У тексті правила містяться вимоги, адресовані всім
зацікавленим організаціям: розробити і впровадити в практику програми щодо
забезпечення конфіденційності відомостей про здоров'я громадян. Для цього
кожна організація повинна мати адміністративні, технологічні і фізичні
ресурси. Організація повинна приймати всі розумні заходи для охорони
інформації про здоров'я від будь-яких навмисних і ненавмисних спроб її
використання або розкриття. Ці вимоги відносяться як до електронного, так і до
паперового варіанту запису і зберігання інформації.
Спеціально для електронного варіанта було введено ще одне правило Правило захисту (Security Rule). Його призначення полягає в наступному:
гарантувати конфіденційність, цілісність і в той же час доступність для
легального використання всієї захищеної інформації про здоров'я в
електронному вигляді, яку зацікавлені організації створюють, отримують,
зберігають і передають; захистити цю інформацію від будь-яких очікуваних в
розумних межах загроз і небезпек [14].
Незважаючи на дію Закону HIPAA і додатків до нього в юридичній практиці
США зустрічаються випадки, які вказують на наявність певних прогалин у
формулюванні гарантій захисту персональної інформації громадян, що
міститься в кіберпросторі.
На початку 2003 р. один з окружних судів прийняв до розгляду позов від
імені величезної кількості військовослужбовців (570 тис.) до TriWest Health
Care Alliance Corporation, що працює за контрактом з федеральним урядом.
Компанія звинувачувалася в порушенні конфіденційності медичних відомостей
і, відповідно, у порушенні Закону про конфіденційність від 1974 р. (Privacy Act
of 1974). У жовтні 2003 р. суд відхилив позов на тій підставі, що в результаті
дій компанії не було заподіяно ніякої шкоди. У постанові суду сказано, що
якщо немає шкоди, то допущена відповідачем деяка недбалість не має значення
[15].
Важливою віхою в розвитку американського законодавства був Закон
Гремма-Ліча-Блілі (Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, GLBA), або Акт про
модернізацію фінансових послуг (Financial Services Modernization), підписаний
президентом Клінтоном в листопаді 1999 р. [17]. Його розробка і прийняття
були викликані випадками крупного шахрайства, вчиненого в результаті
отримання від банків відомостей про їх вкладників. У США інформація, яку
вважають конфіденційною (наприклад, номери банківських рахунків
вкладників), насправді може продаватися і купуватися. У цьому процесі, що
відбувається в кіберпросторі, беруть участь банки, компанії з продажу
кредитних карт і інші організації (наприклад, рекламні агентства). Так, банкам
не заборонялося продавати номери кредитних карток своїх клієнтів торговим
фірмам.
У листопаді 1997 р. каліфорнійський Чартер Пасифік Банк (Charter Pacific
Bank) продав кілька мільйонів номерів кредитних карток фірмі, що займалася
бізнесом в мережі Інтернет. Ця фірма розіслала на номери кредитних карток
вимоги про оплату фіктивних послуг, включаючи перегляд порносайтів. Такі
вимоги отримали навіть ті володарі кредитних карток, у яких взагалі не було

комп'ютерів. Щоб замести сліди, фірма використовувала кілька назв та номерів
своїх банківських рахунків. Незважаючи на це шахрайство вдалося викрити, і у
вересні 2000 р. в результаті судового розгляду фірмі довелося виплатити
37500000 дол Чартер Пасифік Банк стверджував, що не допустив протиправних
дій, але продавати номери кредитних карт перестав.
Інший випадок шахрайства у фінансовій сфері мав місце після того, як
Нейшнз Банк (Nation's Bank) передав відомості про вкладників своїй філії, який
переконав цих вкладників перевести накопичені гроші в інвестиції з вельми
високим ризиком. У результаті численні клієнти Нейшнз Банк, особливо
пенсіонери, понесли значні втрати. У 1998 р. цей банк виплатив їм компенсацію
[18].
Закон GLBA був покликаний забезпечити безпеку і конфіденційність
персональної інформації клієнтів «фінансових інститутів». Визначення таких
інститутів, дане в ньому, охоплює досить широке коло організацій. Під
фінансовими інститутами маються на увазі не тільки банки, страхові компанії,
брокерські фірми, інвестиційні фонди та інші організації, що надають фінансові
послуги, але також університети і коледжі.
До прийняття цього Закону громадяни піддавалися фінансовим ризикам у
зв'язку з можливістю злиття фінансових інститутів. Наприклад, якщо страхова
компанія (де знаходяться медичні дані), брокерська фірма (яка управляє
акціями) і банк (видав кредит на придбання житла) діють окремо один від
одного, то загроза безпеці фінансової інформації порівняно мала. Однак така
погроза різко зростає після злиття перерахованих інститутів, коли нова
структура володіє багатосторонній інформацією про клієнтів і може
розпорядитися нею на шкоду їм. Маючи на увазі роль подібних ризиків, Закон
GLBA формулює три основні вимоги щодо захисту персональних відомостей
про громадян:
1) фінансові інститути зобов'язувалися розробити систему заходів щодо
забезпечення безпеки і конфіденційності відомостей про клієнтів, захист
відповідних документів та інформації від будь-яких небезпек, які загрожують їх
збереження або цілісності, щодо запобігання несанкціонованого доступу до них
і такого використання інформації і документів, яке може завдати істотної
шкоди клієнтам;
2) фінансові інститути зобов'язувалися інформувати клієнтів про свою
політику щодо обміну інформацією з компаніями-партнерами взагалі і щодо
захисту при обміні відомостей, що не підлягають розголосу, зокрема; до
останніх віднесено не тільки всі заявки на надання фінансових послуг
(оформлення кредитних карт або позик) , але також імена і прізвища, адреси,
номери телефонів, номери карток соціального страхування;
3) клієнт має право забороняти фінансовому інституту передачу
персональної інформації деяким компаніям, що є партнерами цього інституту
(дане право не поширюється на філії фінансового інституту).
Закон GLBA також зобов'язував фінансові інститути розробити програми
забезпечення безпеки інформації і скласти плани по їх впровадженню,
підтримці і розвитку. Кожна така програма повинна:

- передбачати реальні можливості зовнішніх і внутрішніх загроз
несанкціонованого доступу до персональних відомостей про клієнтів,
коректного використання, зміни або знищення цих відомостей;
- оцінювати ризики у вигляді відповідних ймовірностей і величин
потенційного збитку від реалізації цих загроз;
- оцінювати ступінь достатності комплексу вжитих заходів по контролю за
можливими ризиками [19].
Відзначається, що, незважаючи на дію акта GLBA законодавча база США,
необхідна для забезпечення конфіденційності фінансової інформації, не може
вважатися досконалою. В значній мірі це обумовлено особливостями операцій
в кіберпросторі. Тому в Конгресі розглядаються нові законопроекти,
спрямовані на усунення виявлених недоліків. [20]
У 2000 р. в США був прийнятий закон про посилення боротьби з
комп'ютерними вірусами - Акт про контамінації комп'ютерів (Computer
Contaminant Act of 2000). Закон визначав міри покарання за зараження
комп'ютерів вірусами, комп'ютерними «черв'яками» та іншими програмами, що
завдають шкоди («хробаком» називають впроваджену в комп'ютер програму,
здатну до розмноження і поширення по інформаційній мережі). Передбачалися
покарання за такі віруси, як «троянський кінь» (введена в комп'ютер, але
захована шкідлива програма) та «салямі» (програма, що «відщипує» одну за
одною невеликі порції від масиву інформації; її назва походить від дрібних
крадіжок у магазинах, що торгували делікатесами, коли деякі відвідувачі
непомітно відкушували від виставлених ковбас, після чого повертали їх на
полиці).
У 2001 р., через 45 днів після терористичних актів 11 вересня, через Конгрес
США практично без обговорення пройшов надзвичайний закон зі складною
назвою - Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (USA PATRIOT Act of
2001 ), який для стислості стали називати Патріотичним актом
(використовується абревіатура USAPA). Закон значно розширив повноваження
американських правоохоронних органів. Ряд його положень стосувався
безпосередньо електронного листування і конфіденційності відомостей в
кіберпросторі. [21]
Закон USAPA розширив сферу легального нагляду при виявленні дій з
підготовки та проведення терористичних актів. Закон додав пов'язані з
тероризмом повідомлення до встановленого раніше списком підлягають
перехопленню звичайних і електронних послань. Органам розслідування
дозволялося збирати відомості, включаючи електронну інформацію, про будь
пов'язаних з тероризмом злочинах (застосування хімічної зброї, використання
зброї масового ураження, вбивства громадян США за кордоном, фінансування
терористичних організацій).
Закон дозволяє власникам комп'ютерів, на які здійснена кібератака, вимагати
правового захисту. Він прирівняв порушників кіберпростору до зломщиків, що
орудують в звичайному, фізичному просторі. Подібно до того як особа, яка
потерпіла від злому будинку, квартири або офісу, має право звернутися в
поліцію з метою затримання злочинців, так і жертва кібератаки може тепер
розраховувати на допомогу влади.

Закон допускає спостереження за приватною інформацією і за змістом
електронних повідомлень в тих випадках, коли є тверда впевненість, що це
обумовлено крайньою необхідністю, викликаною безпосереднім ризиком
смерті або важкого поранення людини. У зв'язку з цим вказано на необхідність
розробки спеціальної програми прослуховування телефонних розмов і
перехоплення електронних повідомлень (включаючи електронну пошту) при
спостереженні за підозрюваними особами.
Закон USAPA доручив голові секретної служби США (Head of the US Secret
Service) створити на всій території США мережу особливих підрозділів, які
спеціалізуються на виявленні та розкритті електронних злочинів (Network of
Electronic Crimes Task Forces).
Заходи, передбачені цими розділами Закону USAPA, носили тимчасовий
характер: термін дії відповідних параграфів завершувався 31 грудня 2005 р.
Проте в лютому 2006 р. Палата представників і Сенат США прийняли
законопроект про продовження терміну дії Патріотичного акту до 10 березня
2006 р. Спочатку адміністрація президента Буша розраховувала надати йому
статус постійно діючого закону, однак цьому заважає зростаюче обурення
порушеннями прав громадян, що стало результатом його застосування.
Жорсткі заходи, спрямовані на посилення контролю за збереженням
фінансової інформації, передбачені у прийнятому в 2002 р. законі, званому
Актом Сарбейнса-Окслі (Sarbanes-Oxley Act of 2002, SOX), інша назва - Закон
про реформування звітності компаній і захисту інвесторів (Public Company
Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002).
Закон SOX з'явився наслідком декількох великих скандалів, що вибухнули в
США на рубежі XX-XXI ст. Їх причиною були порушення корпораціями
ділової етики (приховування справжнього стану фінансів, неадекватні дані
аудиторських перевірок, факти прояву корупції та ін), в результаті чого
виявилося підірваним довіру інвесторів. Тому мета нового закону полягала в
переході до більш суворої звітності, зміцненні корпоративного менеджменту і
збільшенні прозорості фінансового стану корпорацій. Закон створює
обов'язкову для використання всебічно обґрунтовану форму звітності для всіх
компаній, що займаються бізнесом у Сполучених Штатах. Згідно з його
положеннями аудиторські компанії повинні бути повністю незалежні, вони
можуть на свій розсуд наймати і звільняти співробітників і консультантів.
Вважається, що положення Закону SOX істотно ускладнюють спроби
відмивання грошей.
У Законі SOX містяться конкретні рекомендації щодо зміцнення
інформаційної безпеки, що стосуються зберігання, зміни та знищення
документів, як паперових, так і електронних. Виконавчі директори компаній
повинні взяти на себе всю відповідальність за комп'ютерну безпеку і зобов'язані
представляти докази того, що заходи з внутрішнього контролю захисту
кіберпростору їх компаній є адекватними і знаходяться на належному рівні.
Закон вимагає також періодичного аудиту всій електронного листування
компаній. Порушення сформульованих вимог тягнуть суворе покарання, в тому
числі тюремне ув'язнення. Істотним результатом дії Закону можна вважати той
факт, що вже відомі випадки, коли аудитори включають перевірку стану
кібербезпеки компаній в свою роботу. [22]

У 2002 р. прийнято Закон про управління федеральної інформаційною
безпекою (Federal Information Security Management Act of 2002, FISMA), що
відображає намір уряду США захистити власні комп'ютерні мережі.
Охарактеризовані вище закони в цілому були спрямовані на вирішення
проблем тактичного характеру, в них фактично не викладалися стратегічні цілі
по зміцненню безпеки кіберпростору США і його критичних інфраструктур.
Однак ще при президентові Клінтоні, в січні 2000 р., було оприлюднено
об'ємний документ (близько 200 сторінок) під назвою «Захист кіберпростору
Америки - Національний план із захисту інформаційних систем. Версія 1.0 ».
(Defending America's Cyberspace - National Plan for Information System Protection.
Version 1.0). Включення в назву слів «перша версія» означало, що цей документ
треба розглядати в якості підготовчого, оскільки він був орієнтований на діалог
урядових структур з приватним сектором. В ході такого діалогу передбачалося
виробити основи національної стратегії по захисту кіберпростору.
Для оперативної роботи щодо вдосконалення документу була створена
особлива Група по готовності до надзвичайної ситуації з комп'ютерами (US
Computer Emergency Readiness Team, US-CERT), організована Міністерством
внутрішньої безпеки (Department of Homeland Security) спільно з Університетом
Карнегі-Меллона. Група US-CERT, в якій були представлені як урядові
установи, так і приватні організації, координувала свою діяльність із
Національним управлінням з кібербезпеки (National Cyber Security Division).
До січня 2003 р., вже при адміністрації Дж. Буша-мол., Група US-CERT
розробила першу в США національну координовану систему безпеки з
виявлення, аналізу та оцінки виникаючих загроз і вразливих зон з метою
зниження ризику кібератак та зменшення уразливості інформаційних систем.
Новий документ називався «Національна стратегія щодо захисту
кіберпростору» (National Strategy to Secure Cyberspace of 2003) [24] і набув
чинності в лютому 2003 р. У ньому констатувалося, що ніяка окремо взята
стратегія не може повністю усунути уразливість кіберпростору і обумовлені
цією вразливістю загрози. Не існує спеціальних технологій, які змогли б
абсолютно убезпечити ту чи іншу організацію чи підприємство. Тим не менш,
нація повинна діяти так, щоб управляти ризиком, адекватно реагуючи і
приймаючи відповідні заходи. Підкреслювалося, що управління ризиком - це
комплекс проблем, який включає в себе вирішення завдань з оцінки ризику,
його запобіганню, пом'якшення, передачі і затримці.
Національна стратегія США щодо захисту кіберпростору переслідує три
стратегічні цілі:
1) запобігти кібератаки, спрямовані на критичні інфраструктури
кіберпростору;
2) знизити вразливість національного кіберпростору для кібератак;
3) звести до мінімуму шкоду від можливих кібератак і час, необхідний для
ліквідації їх наслідків.
У зв'язку з цими цілями виділено п'ять національних пріоритетів:
1) система реагування на загрози національній безпеці кіберпростору, - тут
мається на увазі створення такої системи заходів по швидкому виявленню
загроз, оповіщенню про атаку, обміну інформацією про координацію дій у
відповідь і по відновленню порушень, яка повинна знизити збитки від

зловмисних дій в кіберпросторі; система повинна мати загальнонаціональний
статус, в її створенні повинні брати участь як урядові організації, так і приватні
компанії;
2) програма щодо запобігання загроз національній безпеці кіберпростору і
зниженню його вразливості, - мається на увазі розширення можливостей
законодавчої бази, пов'язаної із запобіганням кібератак та відповідних дій, і
необхідність розробки заходів по оцінці вразливості кіберпростору (в
особливості - по уразливості комп'ютерних програм) і по забезпечення безпеки
механізмів, що діють в Інтернеті;
3) програма поглиблення знань про національну безпеку кіберпростору, уразливість кіберпростору в значній мірі обумовлена нестачею знань про
кібербезпеку, що характерно для використання комп'ютерів на різних рівнях;
так рядові клерки, приватні особи, і адміністратори з широкими
повноваженнями потребують спеціальному тренінгу, направленому на
отримання знань про уразливість критичних інфраструктур в кіберпросторі, про
пов'язаний з цим ризик; планується створити нові освітні програми та
розробити умови видачі сертифікатів, що засвідчують отримання знань про
основи кібербезпеки;
4) охорона урядового кіберпростору, - з урахуванням важливості урядового
кіберпростору передбачається підвищити рівень його захисту на всіх рівнях федеральному, штатному, окружному і т. д.; заходи щодо захисту урядового
кіберпростору повинні стати зразком для застосування подібних заходів в
інших сферах, причому особливе значення надається стимулюванню розвитку
ринкових відносин, що сприяють впровадженню в практику технологій з більш
високим ступенем безпеки;
5) національна безпека і міжнародне співробітництво по зміцненню безпеки
кіберпростору, - кіберпростір пов'язує США з рештою світу, вся планета вкрита
численними мережами, що дозволяють зловмисникам наносити удар з відстані
в тисячі кілометрів, при цьому кібератаки перетинають кордони зі швидкістю
світла, що робить дуже важким виявлення джерела загрози; очевидна
необхідність міжнародного співробітництва щодо зміцнення безпеки
кіберпростору; намічено посилити роботу розвідувальних служб, вжити заходів
щодо більш ефективному виявленню кібератак і відповідям на них, розширити
координацію роботи з іншими країнами з метою створення спеціальної мережі
безперервного спостереження за кіберпростором, виявлення кібератак та
можливого їх запобігання.
Закон про національну стратегію по захисту кіберпростору викликав у США
певну критику. Відзначається, що, оскільки документ покликаний зміцнити
економічну безпеку країни, в ньому слід було б відобразити економічні аспекти
проблеми захисту кіберпростору. У зв'язку з цим необхідні хоча б приблизні
оцінки ймовірного збитку від кібератак різних видів і його співвідношення з
можливостями реальних витрат на запобігання кібератак або на ліквідацію їх
наслідків. Крім того, висловлюється думка про необхідність більш чітких
вказівок на актуальність подальшого розвитку законодавства щодо захисту
кіберпростору. Тут, зокрема, мається на увазі усунення різночитань при
визначенні ступеня відповідальності (кібервідповідальності ) посадових осіб за
невиконання обов'язків щодо забезпечення безпеки інформаційного простору.

Критики також зазначають, що документ мав обґрунтувати і зафіксувати
вимушену необхідність деяких поступків у сфері гарантій громадянських прав
(перш за все, у вигляді зниження вимог абсолютної конфіденційності
відомостей про приватне життя громадян і таємниці листування, телефонних
розмов, поштових та електронних відправлень). Нарешті, висловлюється
побажання про поглиблення наукової бази національної стратегії по захисту
кіберпростору [25].
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3. Federal Information Security Management Act of 2002, FISMA
FISMА (Federal Information Security Management Act of 2002) - Закон
Федерального Уряду по Управлінню Інформаційною Безпекою, федеральний
закон введений в дію 2002 р. Закон по своїй суті являється 3-м розділом Закону
про Електронний уряд (E-Government Act of 2002). FISMА) — має відношення
до комп’ютерної безпеки в федеральних агентствах і особливо акцентує увагу
на політиці, яка базується на оцінці ризиків для обґрунтування затрат на захист
інформації.
FISMA встановлює обов’язки з інформаційної безпеки федеральним агенціям
та структурам.
FISMA вимагає від
 начальників,
 відповідальних за проведення програм з захисту інформації,
 офіцерів з інформації і
 головних інспекторів
проводити щорічні огляди програм із захисту інформації в цих агентствах та
звітувати до Бюро управління та бюджету (Office of Management and Budget,
OMB), останнє в свою чергу використовує ці дані у своїх наглядових функціях і
на їх основі готує річну доповідь (рапорт) до Конгресу США, на відповідність
цих агентств вимогам FISMA.
FISMA здійснює свою управлінську функцію та забезпечує інформаційну
безпеку наступними діями.
1. Визначенням спеціальних обов’язків федеральним агентствам, визначення
обов’язків працівникам в середині цих агентств, встановленням
відповідальності начальників цих агентств по впровадженню політик,
яких вимагає FISMA, та проведення ревізій актуальності стану систем
захисту інформації та процедур із захисту інформації, а також створення

спеціальної посади старший інформаційний офіцер, яка була
встановлена розділом 3506 FISMA [section 3506 of Federal Information
Security Management Act of 2002].
2. Покладенням на Національний Інститут Стандартів і Технологій (National
Institute of Standards and Technology, NIST) відповідальності за методичне
та документальне забезпечення. NIST визначає основну структуру захисту
інформації, якої має притримуватись кожне агентство, за допомогою
розроблення стандартів і рекомендацій [Section 303 Federal Information
Security Management Act (FISMA)].
3. Покладенням на Бюро
управління та бюджету
(Office of Management and
Budget, OMB) наглядової
та контролюючої функції
за
надзором
по
впровадженню
та
дотриманню вимог FISMA
у всьому федеральному
уряді. [Section 302 Federal
Information
Security
Management Act (FISMA)].
Розглянемо ряд заходів та
вимог, що встановлені FISMA
та відповідними федеральними
стандартами, які визначають
основу для приведення системи
захисту
інформації
до
належного
стану
та
її
підтримання
при
функціонуванні інформаційних
систем федеральних структур.
Інвентаризація інформаційних систем
FISMA вимагає від федеральних агентств інвентаризації інформаційних
систем. Керівник кожного федерального агентства повинен організовувати та
підтримувати інвентаризацію головних інформаційних систем, які
експлуатуються цими агентствами. Ідентифікація інформаційних систем також
повинна включати ідентифікацію зв’язку (інтерфейсу) між кожною такою
системою і іншими інформаційними системами та мережами включаючи і ті,
що не обов’язково експлуатуються (знаходяться під контролем) федеральними
агентствами. Детально інвентаризація прописана в "NIST SP 800-18, Revision 1,
Посібник по розробці плану захисту для федеральних інформаційних систем
(Guide for Developing Security Plans for Federal Information Systems)".
Класифікація інформації і інформаційних систем відповідно до рівня
ризику.
Вся інформація і інформаційні системи повинні бути класифіковані,
виходячи з цілей забезпечення належного рівня інформаційної безпеки у

відповідності до шкали рівня ризику. Детально порядок класифікації інформації
визначено у
 "FIPS PUB 199 (Federal Information Processing Standard) Федеральний
стандарт по обробці інформації - Стандарт класифікації для захисту
федеральної інформації та інформаційних джерел «Standards for Security
Categorization of Federal Information and Information Systems»,
 NIST SP 800-60 Посібник віднесення типів інформації та інформаційних
систем до категорій захисту «Guide for Mapping Types of Information and
Information Systems to Security Categories».
Безпека управління.
Федеральна інформаційна система повинна відповідати мінімуму вимог з
питань захисту інформації. Ці вимоги визначені в другому обов’язковому
стандарті з захисту інформації, який встановлений FISMA, а саме "FIPS 200
Мінімальні вимоги з захист для федеральної інформації та інформаційних
систем «Minimum Security Requirements for Federal Information and Information
Systems»".
Організація повинна відповідати мінімальному набору вимог з захисту за
допомогою вибору найбільш підходящих заходів безпеки і вимог гарантій, які
описані в "NIST Special Publication 800-53, Рекомендовані заходи безпеки для
федеральних інформаційних систем, «Recommended Security Controls for Federal
Information Systems»".
Агентства мають гнучкість в впровадженні базових заходів безпеки
відповідно до вимог Special Publication 800-53.
Оцінка ризиків.
FIPS 200 і NIST Special Publication 800-53 встановлюють базовий рівень
захисту для всієї федеральної інформації та інформаційних систем. Оцінка
ризиків федеральних агентств, затверджують набір заходів безпеки і
визначають потребу у будь-яких додаткових заходах в федеральній агенції та
інших організацій. Результатом впровадження набору заходів безпеки є
встановлення «належної захисної обережності» (security due diligence) для
федеральних агентств і їх представництв. Оцінка ризиків починається
встановленням потенційних загроз, вразливостей і оцінки реалізації загроз
через вразливості. Після чого ризик визначається шляхом підрахунку
вірогідності і втрат, що будь-яка вразливість може викликати, беручи до уваги
існуючі заходи безпеки. Накопичення результатів оцінки ризиків, показує
підраховані ризики для всіх вразливостей і показує - чи може ризик бути
прийнятим чи його необхідно зменшити.
За ініціативою NIST було розпочато проекти під назвою "Програма
Автоматичного Захисту Інформації (Information Security Automation Program
(ISAP))" та "Протокол Автоматичного Захисту Змісту (Security Content
Automation Protocol (SCAP))".
План захисту системи.
Згідно до вимог кожне федеральне відомство повинно здійснювати
планування процесу захисту системи. NIST SP 800-18 представляє концепцію
плану з захисту інформаційної системи. Згідно цього документу, план з захисту
інформаційної системи являється діючим документом, що вимагає

періодичного перегляду, модифікації плану дій по впровадженню заходів
безпеки.
План захисту системи це головний вхідний документ для проведення
процесу сертифікації і акредитації системи по рівню її захищеності. На протязі
всього цього процесу план захисту інформаційної системи аналізується,
обновлюється та приймається. Агент по сертифікації підтверджує, що контроль
безпеки що зображений в плані з захисту інформаційної системи складений у
відповідності з федеральним стандартом по обробці інформації FIPS 199, який
встановлює порядок класифікації для інформаційних систем, а також гарантує,
що загрози, вразливості і початковий ризик відображені в плані з захисту
інформаційної системи, в оцінюванні ризиків або іншому еквівалентному
документі.
Сертифікація та акредитація.
Після інвентаризації системи, оцінювання ризиків, впровадженні заходів
безпеки потрібна сертифікація інформаційної системи на функціональну
відповідність. Акредитація системи проводиться базуючись на результатах
огляду. Процес сертифікації та акредитації визначений "NIST SP 800-37
Керівництво для Сертифікації та Акредитації Федеральних Інформаційних
Систем на предмет їх захищеності (Guide for the Security Certification and
Accreditation of Federal Information Systems)".
Акредитація захищеності інформаційної системи являється серйозним
управлінським рішенням, яке приймається керівництвом агентства щодо
дозволу на експлуатацію інформаційної системи, чим самим приймаються
ризики, пов’язані з її функціонуванням.
Акредитація інформаційної системи по суті своїй це покладення на
керівництво агентства відповідальності за всі можливі збитки системи в
наслідок виникнення пробоїн в системі захисту. Ця відповідальність якраз і
характеризує основу акредитації захищеності інформаційної системи.
Надзвичайно важливим являється інформованість керівництва агентства
найбільш
повною,
точною
і
достовірною інформацією про стан
захищеності інформаційної системи
для своєчасного прийняття рішення на
основі рівня ризиків чи дозволяти
експлуатацію системи.
Інформація і супровідні дані
потрібні для акредитації захищеності
розроблюються в процесі детального
обзору захищеності системи.
Сертифікація
захищеності
інформаційної системи це всебічна
оцінка управління, експлуатації і
технічного контролю доступу в
інформаційній
системі,
яка
виконується
для
підтвердження
акредитації захищеності системи, для
визначення погрішностей в межах

яких безпека забезпечуюється коректно, експлуатація системи здійснюється, як
і планувалося і продуктом цієї діяльності буде бажаний результат з
дотриманням відповідності вимогам безпеки для інформаційних систем.
Результатом сертифікації захищеності є переоцінка рівня ризиків і обновлення
плану захищеності (безпеки) системи.
Постійний моніторинг (перевірка).
Від усіх акредитованих системах вимагається проводити моніторинг
(перевірку) набору заходів безпеки і обновлення системи документування для
відображення змін і модифікацій системи. Значні зміни профілю стану безпеки
інформаційної системи повинні приводити в дію операцію модернізації оцінки
ризиків і засобів безпеки, які зазнали значних змін, що може потребувати
повторної сертифікації.
Під моніторинг підпадає: управління компонентами інформаційної системи,
процес аналізу можливих збитків у разі пошкодження системи, оцінка ризиків
стану системи в реальному часі. Федеральна організація встановлює порядок
моніторингу.
4. Класифікація нормативних документів з інформаційної безпеки
У США питаннями регламентації забезпечення інформаційної безпеки
займається Національний Інститут стандартів і технологій (The National Institute
of Standards and Technology (NIST)), який є підрозділом Департаменту торгівлі
США (United States Department of Commerce).
У NIST входять дослідні лабораторії, однією з яких є Information Technology
Laboratory (ITL). У ITL крім інших входить підрозділ Computer Security Division
(CSD), який безпосередньо розробляє різні типи документів з інформаційної
безпеки.
У CSD працює три дослідницькі групи:
- Cryptographic Technology (CT) (криптографічних технологій);
- Systems and Emerging Technologies Security Research (SET) (Дослідження
безпеки систем і нових технологій);
- Security Management & Assurance (SMA) (Керування безпекою та
гарантування безпеки).
CSD як і інші підрозділи NIST публікують наступні типи документів:
- Draft Publications (чорнові публікації);
- Federal Information Processing Standards (FIPS) (стандарти обробки
федеральної інформації);
- Special Publications (SPs) (спеціальні публікації);
- NIST Interagency Reports (IRs) (внутрішні звіти NIST);
- Information Technology Laboratory (ITL) Security Bulletins (бюлетені безпеки
ITL).
FIPS є офіційною серією стандартів та настанов, прийнятих відповідно до
Federal Information Security Management Act of 2002, і являються нормативними
для федеральних структур США.
Special Publications є результатом діяльності ITL у співпраці з урядовими,
промисловими і академічними організаціями.
ITL Bulletins являють собою результати досліджень по окремим і актуальних
питань безпеки.

Interagency Reports є тимчасовими проміжними внутрішніми документами,
які позиціонуються для замовника подальших досліджень (наприклад, для
урядових або неурядових організацій).
В якості основних регламентуючих документів можна вважати Federal
Information Processing Standards (FIPS) і Special Publications (SPs), різниця між
якими полягає в нормативній обов'язковості використання FIPS при обробці
федеральної інформації США.
Однозначна класифікація нормативних документів утруднена із-за того, що
кожен документ зачіпає кілька різних аспектів інформаційної безпеки. Тим не
менш, на одному з офіційних сайтів CSD NIST (csrc.nist.gov) зроблено спробу
класифікації документів за двома критеріями:
- за родом (By Family);
- за тематичними розділами (By Topic Clusters).
У табл. 10.1 наведено порівняння розділів цих двох класифікацій. Пошук цих
документів можна здійснити на сайті csrc.nist.gov.
Таблиця 10.1.
By Family (за родом)
Access Control (контроль доступу);
Audit
&
Accountability
(аудит
і
спостережність);
Awareness
&
Training
(підвищення
обізнаності і навчання персоналу);
Certification,
Accreditation
&
Security
Assessments (сертифікація, акредитація та
оцінка безпеки);
Configuration Management (конфігурація
управління безпекою);
Contingency
Planning
(планування
відновлення після порушення безпеки);
Identification & Authentication (ідентифікація
і аутентифікація);

By Topic Clusters (за тематичними
розділами)
Audit
&
Accountability
(аудит
і
спостережність)
Awareness
&
Training
(підвищення
обізнаності і навчання персоналу)
Certification
&
Accreditation
(C&A)
(сертифікація та акредитація)

Contingency
Planning
(планування
відновлення після порушення безпеки)
Authentication (аутентифікація)
Biometrics (біометрія)
Smart Cards (смарт-карти)
Personal Identity Verification (PIV) (перевірка
персональної ідентичності)
Incident Response (розслідування порушень Incident Response (розслідування порушень
безпеки);
безпеки);)
Maintenance (експлуатація систем безпеки);
Maintenance (експлуатація систем безпеки)
Media Protection (захист носіїв інформації);
Personnel Security (безпека персональних
даних);
Physical
&
Environmental
Protection
(фізичний захист і захист середовища);
Planning (планування);
Planning (планування)
Risk Assessment (оцінка ризиків);
Risk Assessment (оцінка ризиків)
System & Communication Protection (захист Communications & Wireless (дротова і
систем і комунікацій);
бездротові комунікації)
System & Information Integrity (забезпечення
цілісності систем та інформації);
System & Services Acquisition (введення Services & Acquisitions (сервіси та введення
систем і сервісів)
в експлуатацію)

By Family (за родом)

By Topic Clusters (за тематичними
розділами)
Forensics (судовий захист)
General IT Security (загальна IT безпека)
Research (дослідження)
Historical Archives (архівні документи)
Viruses & Malware (віруси і зловмисні
програми)
Cryptography (криптографія)
Digital Signatures (електронний цифровий
підпис)
PKI (інфраструктура відкритих ключів)
Annual Reports (щорічні звіти)

Висновки
Кіберпростір – це інформаційне середовище (простір), яке виникає (існує) за
допомогою технічних (комп'ютерних) систем при взаємодії людей між собою,
взаємодії технічних (комп'ютерних) систем та управлінні людьми цими
технічними (комп'ютерними) системами.
Кіберпростір можна розглядати як
1) локальне середовище, у випадку функціонування засобу комп’ютерної
техніки, який не підключено до мережі, та
2) як розосереджене середовище, яке виникає в разі підключення ЗКТ до
локальної або
3) глобальної мережі передачі даних (Інтернет).
У першому та другому випадках на кіберпростір безумовно має
поширюватися відповідна територіальна юрисдикція. Щодо третього
випадку, то багато юристів схиляється до думки про необхідність оголошення
кіберпростору, який має транскордонні масштаби (Інтернету), міжнародною
територією на кшталт Антарктиди або космічного простору.
Намітилися три шляхи вирішення питання щодо правового режиму Інтернет і
відповідно визначення компетенції держави в цій сфері:
1) Інтернет є міжнародним простором, і його правовий режим має
визначатися нормами міжнародного права;
2) Інтернет є територією зі змішаним правовим режимом на кшталт
континентального шельфу прибережних держав;
3) в окремих випадках Інтернет можна віднести до державної території.
Закони США щодо інформаційної безпеки кіберпростору беруть початок з
1986 року. У 2002 р. прийнято Закон про управління федеральної
інформаційною безпекою (Federal Information Security Management Act of 2002,
FISMA), що відображає намір уряду США захистити власні комп'ютерні
мережі. FISMA встановлює обов’язки з інформаційної безпеки федеральним
агенціям та структурам. FISMA вимагає здійснювати:
- інвентаризацію інформаційних систем;
- класифікацію інформації і інформаційних систем відповідно до рівня
ризику;
- управління безпекою;
- оцінку ризиків;
- розробку План захисту системи;

- сертифікацію та акредитацію;
- постійний моніторинг.
У США питаннями регламентації забезпечення інформаційної безпеки
займається Національний Інститут стандартів і технологій (The National Institute
of Standards and Technology (NIST)), який є підрозділом Департаменту торгівлі
США (United States Department of Commerce).
У NIST входять дослідні лабораторії, однією з яких є Information Technology
Laboratory (ITL). У ITL крім інших входить підрозділ Computer Security Division
(CSD), який безпосередньо розробляє різні типи документів з інформаційної
безпеки.
CSD як і інші підрозділи NIST публікують наступні типи документів:
Draft Publications (чорнові публікації);
Federal Information Processing Standards (FIPS) (стандарти обробки
федеральної інформації);
Special Publications (SPs) (спеціальні публікації);
NIST Interagency Reports (IRs) (внутрішні звіти NIST);
Information Technology Laboratory (ITL) Security Bulletins (бюлетені
безпеки ITL).
Контрольні питання
1. Якими основними ознаками характеризується кіберпростір?
2. Що таке юрисдикція?
3. Яким є правовий режим Інтернет?
4. Який закон США вперше містив визначення терміну «електронний підпис»?
5. Який закон США вперше дав офіційне тлумаченням терміну «інформаційна
технологія»?
6. Який закон США відображає намір уряду США захистити власні
комп'ютерні мережі?
7. Яка організація безпосередньо розробляє різні типи документів з
інформаційної безпеки?
8. Які типи документів з інформаційної безпеки публікує Computer Security
Division?

