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Передмова
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) здійснює свою діяльність понад 30 років у більше ніж 145
країнах світу з метою підтримки права громадян на вільні та чесні вибори в усьому світі. Забезпечення
цього права є основною частиною нашої роботи. В міру того, як змінюються технології, уряди та
органи адміністрування виборів (ОАВ) повинні змінювати своє уявлення про безпеку. Суб’єкти зі
злочинними намірами, як іноземні, так і вітчизняні, використовують технології для підсилення своєї
діяльності та збільшення шкоди, якої вони можуть завдати. Боротьба за непорушність виборчого
процесу дедалі частіше відбувається в кіберпросторі, і один невеликий недолік у технології або в
способах її використання може поставити вибори під загрозу. Таким чином, зміцнення кібербезпеки
в демократичних країнах стає дедалі важливішим, а IFES продовжує посилювати свою підтримку
кібербезпеки на виборах в усьому світі.
Незважаючи на те, що кібератаки стають дедалі частішими, виборчі процеси стають все більш
залежними саме від тих видів технологій, які зазнають цих атак. У проведенні виборів дедалі більше
покладаються на цифрові списки виборців та електронні результатів виборів, біометричну реєстрацію
виборців та електронні машини для голосування. Країни продовжують використовувати ці технології,
тому необхідність ефективної системи захисту від кіберзлочинності стала важливою як ніколи. У
виборчому процесі це питання має бути вирішене заздалегідь, до проведення виборів. Дискусія про
реалії загроз виборам, які постійно змінюються, повинна стати джерелом інформації для процесу
державних закупівель будь-якої виборчої технології. У протилежному разі виникає ризик того, що
існуючі або уявні вразливості будуть використані з метою підриву довіри до виборчого процесу.
Баланс між прозорістю і безпекою, напевно, є наріжною проблемою кібербезпеки на виборах.
Незважаючи на те, що технологія повинна бути достатньо закритою для злочинних суб’єктів,
суспільство може швидко втратити довіру до будь-якої системи, якщо вона є «чорною скринькою» для
тих, хто на ній не розуміється. Захист такої технології – це дещо більше, ніж просто надійне програмне
та апаратне забезпечення – він також означає захист технології від людських, політичних, правових та
процедурних аспектів виборів. Технологія може бути захищеною лише тією мірою, якою є захищеними
процеси та люди, які її використовують. Ґрунтуючись на тематичних дослідженнях та широкому
огляді літератури, IFES перетворила здобуті уроки на методологію сприяння ОАВ у їхньому захисті від
кібератак, спрямованих проти демократичного процесу.
Методологія, викладена в цьому документі під назвою «Комплексне тестування вразливостей та
адаптування систем» (Holistic Exposure and Adaptation Testing (HEAT), — це цілісна концепція для
розуміння та реагування на загрози в галузі кібербезпеки на виборах.
Спираючись на широкий огляд літератури та наші технічні знання, IFES розробила цю методологію з
урахуванням постійних змін технологій. Природа технічних інновацій означає, що повністю уникнути
кібератак не можливо, але до них можна й потрібно якнайкраще готуватися. Процес HEAT розроблений
для допомоги ОАВ під час проведення оцінки кіберзагроз та захисту від них.
Захист фундаментального права на вільні й чесні вибори наразі вимагає вироблення стратегії та
інфраструктури кібербезпеки. З цією метою IFES підготувала цей документ і буде продовжувати
захищати демократичні виборчі процеси від кібервтручань задля підтримки права громадян на
політичну участь і представництво.
Уільям Р. Свіні молодший
Президент і головний виконавчий директор IFES
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Кібербезпека на виборах:
Розробка процесу комплексного тестування вразливостей та адаптування систем (HEAT)

I.

Вступ

У червні 2017 року 100 експертів з проведення виборів з різних частин США написали відкритого
листа до Конгресу, в якому зазначалося, що багато юрисдикцій були «недостатньо підготовленими
для боротьби з ризиками в сфері кібербезпеки, що дедалі більше зростають»1. Ця проблема
відлунює в усьому світі, оскільки все більша залежність від складних технологічних систем у
виборчих процесах створює бази конфіденційної та потенційно вразливої інформації, які можуть
стати об’єктом нападів зловмисників2. Досвід декількох нещодавніх виборів у світі свідчить про
наявність загроз кібербезпеці, а також про те, як впровадження деяких електронних технологій
управління даними може вплинути на пост-електоральні спори3. Проте, багатьом ОАВ бракує
спроможності, ресурсів або відповідної системи для перевірки того, чи їхні системи управління
даними захищені від вразливостей, а також для вжиття заходів заздалегідь – до виборів – для
захисту цілісності даних.
Питання про систему кібербезпеки4 повинно бути розглянуто та вирішено на початковому етапі
створення або модернізації будь-якої виборчої системи, що залежить від технологій, як головного
компоненту в оцифровуванні окремих елементів системи адміністрування виборів. Разом з тим,
провідні міжнародні практики в сфері кібербезпеки та відкритих даних вимагають, щоб ОАВ діяли
прозоро та забезпечили можливість перевірки результатів виборів, щоб у кінцевому підсумку їх
прийняли виборці. З огляду на це, важливо подбати як про кібербезпеку, так і про прозорість у
виборчому контексті – це проблема, яка є особливо характерною саме для ОАВ5.
Окрім завдання забезпечити такий баланс кібербезпеки та прозорості, ОАВ повинні зосередитися
на кібербезпеці як постійному об’єкті уваги, характер якого до того ж постійно змінюється.
Щойно найкращі практики в галузі кібербезпеки сформуються, вони можуть відразу виявитися
застарілими, оскільки технології розвиваються дуже швидко та так само швидко прогресують
у плані володіння знаннями технологій ті, хто бажає знайти та використати вразливі місця
цих технологій. Незважаючи на те, що важливо вчитися на досвіді, швидкість виникнення
технологічних інновацій означає, що ОАВ повинні намагатися захистити наступні вибори, а не
фокусуватися на вразливостях останніх виборів. Тобто потрібно визначити потенційні майбутні
вразливості, вирішуючи не лише проблеми, які були визначені або які виявилися в минулому.

1
Відкритий лист до Конгресу щодо цілісності виборів», Національна коаліція захисту виборів, https://www.
electiondefense.org/election-integrity-expert-letter/.

Reuters, «Двоє 11-річних осіб змінили результати виборів у репліці системи голосування у США, створеній групою
хакерів», CBC, 14 серпня 2018 року, https://www.cbc.ca/news/technology/def-con-hacking-convention-voter-village-1.4784803.

2

Наприклад, електронна передача результатів на рівні виборчих дільниць або ведення національної бази даних
біометричної реєстрації виборців, але також впровадження менш важливих баз даних, як-от системи ведення
реєстру тимчасових працівників, залучених за контрактом, що можуть підірвати довіру громадськості до ОАВ та його
спроможність захистити більш конфіденційні бази даних.

3

Примітка щодо визначення: У цьому документі IFES терміни «кібербезпека», «безпека даних» та «захист даних»
вживаються як взаємозамінні, відповідно до стандартів ISO та академічної літератури. Див., наприклад, публікацію
Basie Von Solms, Rossouw von Solms, «Cyber security and information security – what goes where?», Information & Computer
Security [Базі Фон Солм, Россув фон Солмс, «Кібербезпека та інформаційна безпека – що куди йде?», Інформаційна
й комп’ютерна безпека], https://doi.org/10.1108/ICS-04-2017-0025, у якій запропоновано визначення: «Кібербезпека
– це частина інформаційної безпеки, яка зосереджена на захисті конфіденційності, цілісності та доступності (CIA)
цифрових інформаційних активів від будь-яких загроз, які можуть виникнути у випадку пошкоджень таких активів через
(використання) Інтернету».

4

Наприклад, інші установи, як-от оборонні установі, або заклади на зразок банків або страхових компаній, можуть
зосереджувати свою увагу головним чином на кібербезпеці, не дбаючи про те, як забезпечити прозорість.

5

3

Міжнародна фундація виборчих систем

Це також свідчить про необхідність
Параметри кібервразливостей на виборах
розгляду питань кібербезпеки комплексно,
Технологічний – наприклад, вразливість через
оскільки доки вирішуватиметься проблема
хакерську атаку або відмову системи
вразливості одного типу, зловмисники можуть
використовувати вразливість іншого типу.
Людський – наприклад, вразливість через
Або ж різні параметри кібервразливостей
те, що посадові особи виборчих комісії,
можуть виявитися одночасно, що призведе до
які використовують бази даних, погано
виникнення унікальної вразливості, яка може
підготовлені або мають зловмисні наміри
спричинити серйозні проблеми, або ж через
некомпетентність (недбалість чи помилки),
Політичний – наприклад, вразливість через
або ж шахрайство (навмисне використання
відсутність належного впливу на процес
вразливості)6. Незважаючи на те, що існуючі
закупівлі виборчої технології
керівні принципи кібербезпеки, про які йдеться
в наведеному нижче огляді літератури, містять
Правовий – наприклад, вразливість через
обґрунтовані рекомендації щодо зменшення
відсутність належного законодавства чи
технологічного параметру кібербезпекових
зловживання законодавством, яке обмежує
вразливостей на виборах (наприклад, шляхом
незалежність ОАВ або робить процес
дотримання найкращих практик кібергігієни та
вразливим до оскарження
запровадження двохфакторної аутентифікації),
у них можуть бути не враховані інші види
Процедурний – наприклад, вразливість через
впливу, як-от обмежувальні закони, недостатньо неналежним чином розроблені процедури, які
ефективні процедури чи некваліфікований
створюють вразливості в управлінні даними
персонал, що може призвести до підриву
системи кібербезпеки та зривів виборчих процесів, або до підриву довіри громадськості до
результатів виборів.
З огляду на всі ці міркування, як ОАВ можуть захистити системи від виявлених технічних
вразливостей, що можуть призвести до проблем після виборів, одночасно захищаючи принципи
відкритості даних та прозорості?
У цьому документі IFES окреслює стратегії, які допоможуть ОАВ зміцнити свої технології та
процедури, щоб протистояти виникненню вразливостей, на основі використання того, що ми
назвали процесом HEAT. Незважаючи на те, що жодний виборчий процес чи технологія не є
бездоганними, процес HEAT спрямований на захист автоматизованих або електронних виборчих
IFES наводить більш детальні визначення цих термінів у публікації Chad Vickery and Erica Shein, Assessing Electoral Fraud
in New Democracies: Refining the Vocabulary [Чед Вікері й Еріка Шейн, Оцінка шахрайства на виборах у нових демократіях:
уточнення термінів], травень 2012 року http://www.ifes.org/sites/default/files/assessing_electoral_fraud_series_vickery_shein.
pdf. Шахрайство на виборах відрізняється від некомпетентності на виборах, за кількома ключовими показниками. Коло
потенційних суб’єктів є ширшим у випадку шахрайства, оскільки до нього може належати будь-яка особа чи група, яка
зацікавлена у певних результатах виборів. До кола потенційних зловмисників у випадку шахрайства можуть належати
виборці, політичні партії, державні службовці, які залучені до проведення виборів, кандидати та ЗМІ, на додачу до
посадових осіб виборчих комісій. З іншого боку, некомпетентність переважно аналізується у контексті діяльності
посадових осіб виборчих комісій (постійний і тимчасовий персонал), хоча інші суб’єкти (наприклад, політичні партії,
засоби масової інформації) можуть підривати виконання ними своїх обов’язків, оскільки це пов’язано зі спробами
дотримуватися кодексів поведінки, керівних принципів або міжнародно визнаних провідних практик. Характер дії та
наявність намірів є найважливішим: шахрайство здійснюється навмисне та з наміром втручання у виборчий процес
(виявляється як дія або бездіяльність, якщо мова йде про суб’єкта, уповноваженого виконувати обов’язки, пов’язані
з організацією та проведенням виборів), тимчасом як некомпетентність є результатом недбалості або ігнорування
службових обов’язків).
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процедур — наскільки це можливо — від непередбачених загроз, протиправних вторгнень, відмов
системи або необґрунтованого юридичного оскарження.
Як постає з самої назви, процес HEAT зосереджується на параметрах вразливостей, з якими ОАВ
може зіткнутися при впровадженні різних типів технологічних систем (власне технологічний,
людський, політичний, правовий і процедурний, як зазначається в таблиці).
Цей процес заохочує більш комплексне тестування дій, що можуть призвести до небажаних
результатів з точки зору управління даними та технологіями, та дозволяє ОАВ визначити стратегії
систематичного зменшення або усунення різних параметрів вразливостей.
Оскільки процес HEAT спрямований на забезпечення цілісного підходу до кібербезпеки на
виборах, ми сформували висновки на основі вивчення міжнародних принципів, тематичних
досліджень забезпечення кібербезпеки на виборах, методологій зниження ризиків та судових
рішень, пов’язаних із технологіями. В основі запропонованого нами процесу також лежать
найкращі міжнародні практики в галузі управління даними та кібербезпеки, а також забезпечення
прозорості, відкритості даних та конфіденційності.
Ретельне проведення процесу HEAT, як описано в цьому документі, вимагає значних часових та
фінансових ресурсів. Проте, якщо такий процес не буде проведений, ОАВ може спіткати криза
виборчого процесу, витрати на подолання якої значно перевищать часові та фінансові ресурси,
які ОАВ міг би інвестувати в процес зменшення ризиків. Важливо зазначити, що процес HEAT
підходить тільки для початкової частини виборчого циклу, коли ОАВ має значний час для вжиття
заходів для усунення виявлених недоліків. Незважаючи на те, що сам процес HEAT може бути
проведений за короткий проміжок часу, дуже часто виявляється, що кіберазливостей не можна
позбавитися за допомогою «швидких рішень», натомість, для належного усунення недоліків може
знадобитися багато часу. Наприклад, якщо виявлено певні вразливості в правовій або процедурній
галузях, може знадобитися декілька місяців або навіть більше часу, щоб підготувати або прийняти
на законодавчому рівні поправки, або відрегулювати процедури, а потім провести навчальні
програми та оприлюднити інформацію про нові процедури. Якщо процес HEAT проводиться та
вразливості виявляються в період, що надто наближений до дня виборів, це унеможливлює
виправлення недоліків, що може негативно вплинути на довіру зацікавлених сторін до процесу
виборів7. Це особливо актуально в умовах, коли має місце низька довіра до виборчого процесу
загалом.
У цьому документі наводиться огляд літератури з питань кібербезпеки та захисту даних на
виборах, зокрема викладені міжнародні стандарти, керівні принципи з запровадження найкращих
практик, основи кібербезпеки, керівні принципи спостереження за виборами та судові практики.
Ця література далі застосовується на практиці під час обговорення різних параметрів вразливостей,
з якими може зіткнутися ОАВ при впровадженні технології та намаганні захистити дані та системи
обробки даних на виборах. Таке застосування отриманих знань є важливим, оскільки, попри
те, що значна частина стандартів встановлюється в Північній Америці та в Європі, з досвіду IFES,
у багатьох демократіях, що розвиваються поза межами цих регіонів також розглядаються та
використовуються виборчі технології. Насамкінець, у документі представлений процес HEAT як
цілісний інструмент для визначення та зменшення різних типів кібервразливостей на виборах.
Кодекс найкращих практик у виборчих справах Венеціанської комісії http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e, містить положення про те, що основний кістяк виборчого законодавства не
повинен змінюватися за один рік до майбутніх виборів.
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II.

Огляд літератури

a)
Міжнародні та регіональні стандарти забезпечення кібербезпеки на
виборах
Міжнародні стандарти проведення виборів створюють основу для оцінювання запровадження
технології у виборчий процес. Будь-яке запровадження технології повинно слугувати ствердженню
основних принципів проведення виборів: прозорість та підзвітність виборчого процесу, а також
цілісність та забезпечення можливості перевірки результатів виборів. З іншого боку, в міру того,
як суспільство еволюціонує й технології стають дедалі більш розвиненими, міжнародні інституції
постійно оновлюють та удосконалюють стандарти кібербезпеки, прозорості, відкритості даних і
конфіденційності.
Ці стандарти, що постійно еволюціонують, випливають із фундаментальних політичних прав,
встановлених у Загальній декларації прав людини (УДПЛ) та Міжнародному пакті про громадянські
та політичні права (МПГПП8), та повинні повністю їм відповідати.
Окрім цих універсальних документів, міжнародні організації та керівні органи дедалі частіше
встановлюють міжнародні стандарти проведення виборів, відповідно до яких будь-які дані про
вибори зберігаються в цифровій формі. Хоча це був і не перший форум, присвячений визначенню
керівних принципів управління даними, визнані міжнародні стандарти узагальнені в Керівних
принципах щодо регулювання комп’ютерних файлів даних9 Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй (ООН). Затверджені Генеральною Асамблеєю в 1990 році, ці керівні принципи
містять загальні принципи управління даними, які покладають відповідальність за дані на тих
осіб, які їх збирають, зокрема вимагаючи, щоб збирачі даних несли відповідальність за точність,
прозорість та правомірність [збирання] даних, обмеження доступу до них належним чином для
запобігання дискримінації, надійне зберігання та законне розповсюдження10. Керівні принципи
ООН не передбачають конкретних технічних вимог для забезпечення дотримання цих принципів,
а також керівні принципи застосовуються тільки до «урядових міжнародних організацій»11. У цих
Керівних принципах засада безпеки визначається як вжиття відповідних заходів для «захисту
файлів від природних небезпек, як-от випадкова втрата чи знищення та небезпека, яка виникає
через людський фактор, як-от несанкціонований доступ, неправомірне використання даних або
зараження комп’ютерними вірусами»12. Хоча в Керівних принципах чітко не згадуються виборчі
технології, на їхній основі можна зробити висновки щодо управління електронними даними у
виборчих процесах та накреслити систему захисту, яка повинна застосовуватися до широкого кола
учасників виборчого процесу – виборців, кандидатів, посадових осіб виборчих комісій, з-поміж
інших, чиї дані можуть бути зібрані.

У Статті 21 УДПЛ зазначається, що воля народу «повинна знаходити своє вираження в періодичних і
несфальсифікованих виборах, які повинні проводитися на основі загального й рівного виборчого права, шляхом таємного
голосування або інших рівнозначних форм, що забезпечують свободу голосування».

8

Генеральна Асамблея ООН, Керівні принципи для регулювання комп’ютерних файлів даних, 14 грудня 1990 року, рез.
45/95.

9

10

Там само.

11

Там само, розділ В.

12

Генеральна Асамблея ООН, Керівні принципи для регулювання комп’ютерних файлів даних, розділ A(7).
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Існують додаткові стандарти для впровадження технології конкретно в процес голосування
або процес підрахунку голосів. Найбільш важливим є той факт, що стандарти електронного
голосування Ради Європи, прийняті в 2017 році, передбачають особливу відповідальність ОАВ
за «доступність, надійність, зручність та безпеку системи електронного голосування»13. Рада
Європи також має низку необов’язкових стандартів для електронного голосування, які охоплюють
застосування загальних принципів до технологій електронного голосування, серед яких загальне
виборче право та підзвітність. Принцип загального виборчого права, наприклад, вимагає, щоб
інтерфейси голосування були простими у використанні та зрозумілими для усіх виборців. Принцип
підзвітності вимагає, щоб система була відкритою для проведення аудиторських перевірок і щоб
ОАВ ніс відповідальність за забезпечення відповідності вимогам безпеки «навіть у разі відмов і
атак»14.
Кожна країна може встановити свої власні рекомендаційні стандарти чи закони. Наприклад,
Комісія зі сприяння виборам США розробила добірку рекомендацій, яких варто добровільно
дотримуватися, щоб допомогти ОАВ перевірити, чи їхні системи відповідають певним стандартам
функціональності, доступності та безпеки. Багато судових округів у США запровадили ці стандарти
як обов’язкові15. У Керівних принципах Ради Європи також йдеться про сертифікацію виборчих
технологій, що передбачає сертифікацію систем електронного голосування, та детально
висвітлюється питання про вибір структур, відповідальних за проведення сертифікації, поновлення
сертифікації та проведення аналізу ефективності витрат16.
Право на захист приватного життя особи, дані якої збираються, є ще одним невід’ємним аспектом
управління даними, який став особливо важливим з моменту нещодавнього прийняття Загального
регламенту захисту даних Європейського Союзу (GDPR)17, який набрав чинності в травні 2018 року.
Цей Регламент регулює питання про персональні дані резидентів ЄС, які компанії та організації
збирають, зберігають або обробляють, а також вимагають більшої відкритості щодо того, які
дані вони мають та кому вони їх передають18. ООН прийняла різні загальні резолюції щодо
конфіденційності даних19 для забезпечення конфіденційності персональних даних приватних
осіб або груп, інформація про яких збирається. Загалом ці принципи мають на меті забезпечити
прозорість збирання даних для захисту їхнього належного використання та запропонувати
можливість визначити, чи є інформація точною та недискримінаційною.
Щоб забезпечити прозорість виборів, важливо надати виборцям, політичним партіям та
Рада Європи, CM-Rec (2017)5, 17 червня 2017 року, Додаток I, розділ VIII. Це перегляд стандартів 2004 року, які були
першими стандартами такого типу
13

14

Рада Європи, CM-Rec. (2017)5, Додаток I, розділ VIII.

«Рекомендовані керівні принципи щодо системи голосування», Обладнання для голосування, Комісія зі сприяння
виборам США (EAC), https://www.eac.gov/voting-equipment/voluntary-voting-system-guidelines/.
15

16

Рада Європи, Сертифікація систем електронного голосування, 2011.

Положення (EU) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:0201
6R0679-20160504.
17

«Що регулює Загальний регламент захисту даних?», Європейська комісія, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform/what-does-general-data-protection-regulation- gdpr-govern_en.
18

Резолюція Генеральної Асамблеї 44/132, 44 Офіційні протоколи ГА ООН (U.N. GAOR Supp). (No. 49) з 211, U.N. Doc.
A/44/49 (1989). Див. також Резолюції Генеральної Асамблеї 68/167 від 18 грудня 2013 року та 69/166 від 18 грудня 2014
року, а також резолюції Ради з прав людини 28/16 від 26 березня 2015 року щодо права на конфіденційність у цифрову
епоху та 32/13 від 1 липня 2016 року щодо заохочення, захисту та дотримання прав людини в Інтернеті
19
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організаціям громадянського суспільства доступ до певних видів даних. Наприклад, доступ до
попередніх списків виборців є важливим для перевірки деталей та видалення тих зареєстрованих
осіб, які не мають права на участь у голосуванні. Також доступ до остаточних списків виборців
є важливим для того, щоб їх могли використовувати довірені особи партій у день голосування,
а виборці могли знати, до якої виборчої дільниці їм потрібно йти, щоб проголосувати. Зазвичай
накладаються обмеження щодо доступу до даних, наприклад, обмежений доступ політичних
партій до повного реєстру виборців або його підписаної версії20.
У 2011 році 75 країн підписали Декларацію відкритого уряду, зобов’язуючись сприяти прозорості
та відкритості в межах уряду21. Декларація містить положення про розширення доступу до нових
технологій та їхнього використання з метою забезпечити прозорість урядових практик, захист
онлайн-простору та платформ і надання «альтернативних механізмів громадянської участі в
процесі»22.
Декларація відкритого уряду також містить стандарти, які вимагають від підписантів «збільшити
доступність інформації про діяльність уряду». До цих стандартів належить відкритий доступ
до урядових даних, для того щоб забезпечити легкий пошук та використання інформації.
Важливість відкритості даних закріплена в декларації: «Ми визнаємо важливість відкритих
стандартів для сприяння доступу громадянського суспільства до публічних даних, а також для
полегшення взаємодії державних інформаційних систем»23. Ці стандарти будуть важливими під
час впровадження технології для голосування й підрахунку голосів, у межах якої персональна
інформація повинна зберігатися в надійний і прозорий спосіб та перевірятися, щоб забезпечити
справжність як виборців, так і голосів.

б)

Керівництво з провідних практик впровадження виборчих технологій

Неналежне управління та впровадження технологій може дискредитувати весь виборчий
процес, що призведе до розчарування громадськості у виборах та навіть спалахів насильства.
Незважаючи на те, що є ціла низка різних принципів збору та управління даними, немає єдиного
набору рекомендацій щодо ефективної практики їхньої реалізації. Значна кількість міжурядових
та міжнародних неурядових організацій, до яких належать Рада Європи, Європейська комісія,
IFES, Міжнародний проект International IDEA, Національний демократичний інститут (NDI) та Бюро
демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ /
БДІПЛ), розробили рекомендації та посібники з виборчих технологій.
Існує три останні публікації, які поєднують кібербезпеку та вибори. Всі вони є цінним внеском
в організацію та проведення майбутніх виборів у всьому світі та використання в них технологій.
У лютому 2018 року Центр Інтернет-безпеки (CIS) надрукував Посібник з безпеки виборчої
інфраструктури, в якому визначаються ризики виборчої системи та способи їхнього уникнення
за допомогою належного використання найкращих практик, які можуть реалізувати ОАВ в межах
Ed. Michael Yard, Civil and Voter Registries: Lessons Learned from Global Experiences [За ред. Майкла Ярда, Цивільний
реєстр та реєстр виборців: уроки, здобуті із світового досвіду], IFES, 2011, 15.
20

Відкрите партнерство уряду, Відкрита декларація уряду, 2011, https://www.opengovpartnership.org/open-governmentdeclaration. Після приєднання в 2011 році, Угорщина та Туреччина відмовилися від участі. Статус Азербайджану
неактивний з 2015 року.
21

22

Там само.

23

Там само.
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округів або держави24. Академічні установи, як-от Центр Белфера Школи державного управління
ім. Кеннеді при Гарвардському університеті, також зробили свій внесок у створення літератури з
цього питання, надрукувавши книгу State and Local Election Cyber-Security Playbook [Інтерактивний
посібник з кібербезпеки на загальнодержавних і місцевих виборах], яка призначена для
американських посадовців виборчих комісій, але може також використовуватися в більш
широких контекстах25. У цій публікації запропоновано багато рекомендацій, систематизованих
за різними темами, та використано п’ятиступінчастий функціональний підхід, розроблений
Національним інститутом стандартів і технологій (NIST). Зовсім нещодавно, у липні 2018
року, Група зі співробітництва ЄС26 видала Compendium on Cyber Security of Election Technology
[Компендіум з кібербезпеки виборчих технологій], який має на меті класифікувати кіберзагрози
на європейському континенті та пропонує досвід, накопичений на виборах у країнах-членах ЄС
завдяки тематичним дослідженням27.
IFES стверджує, що одним з перших кроків у впровадженні виборчої технології є зважування
ефективності витрат від застосування певного інструменту28. На основі глобального досвіду IFES
виявила, що ОАВ або уряди часто концентруються на питаннях безпеки під час збору даних,
при цьому зосереджуючи менше уваги на тому, як дані будуть оброблятися, передаватися й
зберігатися. Незалежно від контексту країни, цей крок повинен завжди здійснюватися у взаємодії
із широкою групою зацікавлених сторін, як-от посадовці виборчих комісій, керівники урядів,
лідери політичних партій та організації громадянського суспільства, включаючи групи людей
з особливими потребами. Таке оцінювання також дає змогу визначити проблеми виборчого
процесу, які конкретна технологія може допомогти вирішити. У власній публікації IFES щодо
керівних принципів зазначається, що «конкретна технологія повинна розглядатися лише в тому
випадку, якщо існує специфічна проблема, яку можна вирішити за допомогою цієї технології»29.
Важливо, щоб існувала чітка потреба в технології, а також щоб технологія не впроваджувалася
«заради технології».
До початку перевірки, чи використання конкретної технології стане вдалим рішенням30, необхідно
проаналізувати техніко-економічне обґрунтування, потенційні переваги та імовірність прийняття
нової технології учасниками виборчого процесу. Загальноприйнята практика закупівлі виборчих
технологій від приватних постачальників, наприклад, дає потенційні вигоди, як-от світовий
24
Calkin et al., A Handbook for Elections Infrastructure Security, Center for Internet Security [Калкін та ін. Посібник з безпеки
інфраструктури виборів, Центр Інтернет-безпеки], 2018, https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2018/02/CISElections-eBook-15-Feb.pdf.
25
Harvard Kennedy School’s Belfer Center, Defending Digital Democracy Project (D3), The State and Local Election CyberSecurity Playbook [Центр Белфера Школи державного управління імені Кеннеді Гарвардського університету, Проект
«Захист цифрової демократії», Інтерактивний посібник з кібербезпеки на загальнодержавних та місцевих виборах],
https://www.belfercenter.org/publication/state-and-local-election-cybersecurity- playbook.
26

До групи входять експерти з держав-членів ЄС, Європейської Комісії та ENISA

Група співпраці ЄС – ННД, Compendium on Cyber Security of Election Technology [Компендіум з кібербезпеки виборчої
технології], липень 2018 року, https://www.ria.ee/public/Cyber_security_of_Election_Technology.pdf.
27

28
Ben Goldsmith and Holly Ruthrauff, Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies,
IFES and NDI [Бен Голдсміт і Холлі Рутрауф, Впровадження та нагляд за технологіями для електронного голосування й
підрахунку голосів, IFES та NDI], 2013, 23-24.
29
Michael Yard, ed., Direct Democracy: Progress and Pitfalls of Election Technology, IFES [Майкл Ярд, ред. Пряма демократія:
Прогрес та підводні камені виборчої технології, IFES], 2010, 20.
30
Ben Goldsmith, Electronic Voting and Counting Technologies, IFES [Бен Голдсміт, Технології електронного голосування й
підрахунку голосів, IFES], 2011, 13.
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рівень технічних знань та світовий досвід, але також і певні ризики. IFES, Європейська комісія
та Програма розвитку ООН (ПРООН) зазначають ймовірність того, що приватні постачальники
контролюватимуть операції ОАВ після встановлення технології, а ОАВ при цьому не зможе змінити
технологію, не зазнаючи великих витрат31. Оцінювання благонадійності приватних постачальників
також може стати проблемою.
Виборче законодавство може стати на заваді запровадженню нової технології до виборчого
процесу. Відповідні правові положення можна знайти в трьох місцях: «у Конституції, якщо вона є,
у законодавстві, що регулює вибори (або в положеннях інших законів, як-от нормах кримінального
кодексу, прямо чи опосередковано пов’язаних з виборами), а також у підзаконних нормативноправових актах (як-от у положеннях, правилах та процедурах, які часто приймаються ОАВ)»32. У
деяких випадках законодавство, що регулює ці технології, можна знайти в галузях поза рамками
виборів, зокрема, у положеннях про захист даних33. Перш ніж почати працювати в межах існуючої
нормативно-правової бази, необхідно вирішити питання «не лише про необхідні документи,
але також про системи й процеси, які необхідно реорганізувати для вироблення ефективного
рішення»34. Як зазначає Рада Європи, будь-які зміни, що вносяться до нормативно-правової бази,
повинні супроводжуватися чітким, публічним поясненням, чому ці зміни необхідні, що «посилить
довіру виборців та інших суб’єктів виборчого процесу до виборів»35.
Крім того, перед впровадженням будь-якої нової виборчої технології необхідно також розглянути
виборчу систему конкретної держави. Наприклад, перед використанням нової технології для
реєстрації виборців важливо знати, хто реєструє виборців (ОАВ, інша державна установа чи інша
організація), хто збирає дані про виборців, як ця інформація передається ОАВ (якщо збір даних
веде не ОАВ), а також хто є власником даних36. Нові технології зазвичай потребують додаткових
людських ресурсів, зокрема кращих навичок та
На основі глобального досвіду IFES виявив,
досвіду в сфері інформаційних технологій (ІТ).
що ОАВ або уряди часто концентруються
Багатьом працівникам виборчих комісій часто не
на питаннях безпеки під час збору даних,
вистачає навичок управління новими технологіями
при цьому зосереджуючи менше уваги
без походження спеціального навчання37. У 2010 році на тому, як дані будуть оброблятися,
на виборах у Косово було виявлено, що місцевому
передаватися й зберігатися.
персоналу виборчих комісій необхідно було
European Commission and UNDP, Procurement Aspects of Introducing ICTs solutions in Electoral Processes [Європейська
Комісія та ПРООН, Аспекти закупівель у запровадженні ІКТ-рішень до виборчих процесів] 2010,73; and Yard, ed., Direct
Democracy: Progress and Pitfalls of Election Technology, International Foundation forElectoral Systems [Майкл Ярд, ред.
Пряма демократія: Прогрес та підводні камені виборчої технології, IFES], 112.
31

32
Goldsmith and Ruthrauff, Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies [Голдсміт і Рутрауфф,
Впровадження й нагляд за технологіями електронного голосування й підрахунку голосів], 106.
33
OSCE, Guidelines for Reviewing the Legal Framework for Elections, 2nd ed. [ОБСЄ, Керівні принципи огляду нормативноправової бази, що регулює проведення виборів], 2013, 65-69.

Yard, ed., Direct Democracy: Progress and Pitfalls of Election Technology [Ярд, ред. Пряма демократія: прогрес та підводні
камені виборчої технології, 2е вид.], 21.
34

Council of Europe, Guidelines on Transparency of E-enabled Elections [Рада Європи, Рекомендації щодо прозорості
виборів, що проводяться за допомогою електронних систем], 2011, 5. (джерело більше не знайдено).
35

Michael Yard, ed., Civil and Voter Registries: Lessons Learned from Global Experience [Майкл Ярд, ред. Цивільний реєстр та
реєстр виборців: уроки, здобуті зі світового досвіду ], 2011, 8; European
Commission, Methodological Guide on Electoral Assistance [Європейська комісія, Методичний посібник з надання допомоги
у виборах], 2006, 59-60.
36

37
Yard, ed., Civil and Voter Registries: Lessons Learned from Global Experience [Ярд, ред. Цивільний реєстр та реєстр
виборців: уроки, здобуті зі світового досвіду], 157.
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навчатися упродовж двох виборчих циклів, перш ніж вони здобули навички в сфері ІТ та досвід,
необхідний для того, щоб самим здійснювати управління відповідними технологіями38. Це вказує
на ризики в галузі безпеки: користувачі технології, які не мають належної підготовки, можуть стати
легкою мішенню для шкідливого програмного забезпечення, якщо вони працюють на окремих
терміналах, які підключені до більш широкої системи.
Наявність достатнього часу для закупівель, впровадження, тестування технологій та навчання
персоналу також є дуже важливим чинником при визначенні того, чи варто здійснювати перехід
на нову технологію. Часові рамки для забезпечення плавного переходу на нову технологію будуть
варіюватися залежно від країни та виборчого циклу. ОАВ повинні мати чіткий план, починаючи
від початкового визначення переваг технології, закінчуючи остаточним впровадженням виборчої
технології для проведення виборчого процесу. Якщо впроваджувати нову технологію занадто
швидко, це може зашкодити формуванню довіри громадськості до процесу та може призвести
до технічних помилок, а це здатне ще більше підірвати довіру до цього процесу39. Попри те, що
це часто ігнорується під час планування, наріжним каменем процесу впровадження технології
є тестування, яке повинно бути частиною стандартних операційних процедур. Інший ключовий
фактор, який потрібно враховувати, – це те, чи буде передбачено процес інтеграції системи,
зазвичай між апаратним та програмним забезпеченням, або ж чи планується повномасштабне
впровадження нового обладнання та програмного забезпечення у виборчий процес. Обидва
процеси можуть містити вразливості, проте інтеграція систем може породити унікальні проблеми,
особливо там, де нове рішення, по суті, «прикручується» до існуючої системи або платформи.
Приймаючи рішення про запровадження нової виборчої технології, необхідно також взяти до
уваги рівень довіри громадськості до виборчого процесу та, зокрема, до ОАВ40. Якщо рівень
суспільної довіри до виборчого процесу вже є занизьким, запровадження нової системи може
призвести до громадських заворушень41. Натомість, запровадження технології краще здійснювати
на етапі, коли всі суб’єкти виборчого процесу мають значну довіру до процесу, а не намагаються
використовувати технологію для маскування проблем. Що стосується заходів, спрямованих на
зміцнення довіри, то IFES раніше зазначала, що незважаючи на те, що цілком відкритий вихідний
код для технологічних платформ може бути не потрібним, це найкращий варіант для забезпечення
прозорості й довіри громадськості42. Дедалі більша кількість урядів потребує технологій на основі
відкритого коду, що уможливлює повторне використання, інтеграцію та стандартизацію, а також
допомагає зробити технологію більш стійкою та економічною. Технологічні рішення на основі
відкритого вихідного коду також є прозорими за своєю суттю, що може підвищити довіру до них з
боку зацікавлених сторін та запобігти зайвій залежності від постачальника або виконавця проекту
38
Yard, ed., Civil and Voter Registries: Lessons Learned from Global Experience [Ярд, ред. Цивільний реєстр та реєстр
виборців: уроки, здобуті зі світового досвіду], 42.

European Commission and UNDP, Procurement Aspects of Introducing ICT Solution in Electoral Processes[Європейська
комісія та ПРООН, Аспекти закупівель у впровадженні ІКТ-рішень у виборчих процесах], 2010, 55.
39

European Commission and UNDP, Procurement Aspects of Introducing ICT Solution in Electoral Processes[Європейська
комісія та ПРООН, Аспекти закупівель у впровадженні ІКТ-рішень у виборчих процесах], 2010, 55.
40

Council of Europe, «Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation CM/Rec (2017) 5 on
standards for e-voting», CM-Rec(2017)50 [Рада Європи, «Керівні принципи щодо імплементації положень Рекомендації
CM/Rec (2017) 5 щодо стандартів для електронного голосування], 14 червня 2017 року.
41

Ben Goldsmith and Holly Ruthrauff, Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies,
IFES and NDI [Бен Голдсміт та Холлі Рутрауфф, Впровадження та нагляд за електронними системами для голосування й
підрахунку голосів, IFES та NDI], 2013, 175-176.
42
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впровадження технології, а також попередити конфлікт інтересів. Якщо буде прийнято рішення
не на користь технологічного рішення з відкритим вихідним кодом, IFES рекомендує «надавати
достатній доступ до перегляду початкового коду експертам, які представляють ключових суб’єктів
виборчого процесу (політичні діячі та громадянське суспільство), а також не обмежувати експертів
угодами про нерозголошення інформації, якщо вони бажатимуть оприлюднити власний аналіз
його вмісту»43. У випадках, коли технології з відкритим кодом не використовуються або не можуть
бути використані, слід провести переговори щодо угоди про нерозголошення інформації, що
має бути частиною процесу закупівлі з метою захисту інтелектуальної власності постачальників
технологій та забезпечення доступу ключових учасників виборчого процесу, як-от політичних
партій, спостерігачів та виборчих комісій до коду, щоб вони мали можливість прискіпливо
перевірити захист системи та функціональність технології, а також забезпечити належний рівень
довіри суспільства до неї.
Для того, щоб сформувати довіру, Рада Європи рекомендує публічні дебати або консультації,
які включають усіх виборців. Такі заходи комунікації із суспільством повинні призводити до
зростання довіри не лише до самої технології, а й до її розробників, що має не менш важливе
значення. Міжнародний проект IDEA виробив рекомендації із цього питання, серед яких –
обов’язкове оприлюднення результатів тестування технології до її офіційного запуску, проведення
регулярного аудиту нової технології та розробка й оприлюднення чіткої політики, «яка висвітлює
всі аспекти використання технології»44. Інші спеціальні методології, які забезпечують незалежні
способи тестування системи, зокрема перевірка виборцями «паперового сліду» голосування
та поствиборчий аудит технологічних систем, є також гарним способом збільшити довіру
суспільства та захистити результати виборів від фальсифікацій45. Окрім того, комунікування з
суспільством відносно того, що робити у випадку виникнення надзвичайних обставин, також
має надзвичайно важливе значення для того, щоб громадськість не сприймала будь-які зміни в
процедурі голосування, як-от, наприклад, перехід на паперові бюлетені у випадку відключення
електроенергії або зламу системи, як дещо підозріле.

в)

Документи та нормативно-правова база кібербезпеки

Сфера кібербезпеки на виборах все ще лише формується, як у розрізі національного
законодавства, так і в міжнародній юриспруденції та стандартах. Окрім Конвенції Ради Європи
про кіберзлочинність 2006 року (Будапештська конвенція), наразі не існує інших обов’язкових
міжнародних документів, які безпосередньо регулюють запобігання кібератакам та визначають
покарання за них46. Країни часто мають загальні положення, що регулюють безпеку, але не
охоплюють усіх питань, пов’язаних із кібербезпекою. Або ж часом положення, що регулюють
кібербезпеку, розкидані по різних розділах законодавства та затверджених урядом нормативноправових актах, при цьому деякі з них можуть виявитися застарілими. Важливо мати узгоджену
Ben Goldsmith and Holly Ruthrauff, Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies,
IFES and NDI [Бен Голдсміт та Холлі Рутрауфф, Впровадження та нагляд за електронними системами для голосування й
підрахунку голосів, IFES та NDI], 2013, 175-176.
43

44
Helena Catt, et al., Electoral Management Design, revised ed., International IDEA, (Stockholm, Sweden: 2014) [Хелена Катт та
ін. Розробка системи управління виборчими процесами, оновлено й доповнено, Міжнародний проект IDEA, (Стокгольм,
Швеція: 2014)],266-267.
45
European Commission, Methodological Guide on Electoral Assistance [Європейська комісія, Методичний посібник з
надання допомоги в проведенні виборів], 63.
46
«Budapest Convention and related standards» [«Будапештська конвенція та пов’язані з нею стандарти»], Рада Європи,
https://www.coe.int/web/cybercrime/the- budapest-convention.
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нормативно-правову базу, яка регулює кібербезпеку. Наприклад, Україна прийняла Закон про
кібербезпеку, який набрав чинності в травні 2018 року, у зв’язку з нагальною потребою регулювати
дії у випадку кібератак, що стаються на постійній основі, як-от вірусна атака під назвою (Не)Пєтя,
що відбулася в червні 2017 року47.
Кілька інститутів політики, що працюють на високому професійному рівні, розробили стандарти
кібербезпеки для нейтралізації кіберзагроз та ліквідації вразливостей у будь-якій складній системі
на постійній основі. До цих організацій належать Комп’ютерна команда екстреної готовності США
(US-CERT)48, NIST49, неприбуткова організація, що працює в галузі інформаційних систем ISACA50,
та Міжнародна організація стандартизації (ISO)51. За умови відсутності стандартів кібербезпеки,
розроблених спеціально для використання на виборах, ці загальні схеми можуть бути корисними
для ОАВ.
Системи кібербезпеки зазвичай організовуються на основі використання функціонального
підходу (тобто розподіл процесів на функції). NIST разом із US-CERT52 у своїй системі визначили
п’ять кроків функціонального підходу, які зараз широко використовуються в межах спільноти, що
професійно займається кібербезпекою: ідентифікація, захист, виявлення вразливостей, реагування,
відновлення53.
Стандарти US-CERT детально описуються на комплексному вебсайті NIST. NIST також має Ресурсний
Центр комп’ютерної безпеки, на якому зберігаються 800 серій публікацій (ресурси, присвячені
кібербезпеці) у рамках єдиного архіву з функцією пошуку. У цих публікаціях висвітлюється
широке коло питань: від конкретних рекомендацій із безпеки, як-от захист електронної пошти
або алгоритми кодування аутентифікації повідомлень, до провідних практик та стандартів для
професіоналів. Організація ISACA розробила стандарти для перевірок безпеки інформаційних
систем54 та стандарти балансування ризиків та переваг ІТ55. Останні ґрунтуються на п’яти
принципах: 1) задоволення потреб зацікавлених сторін; 2) охоплення підприємства від початку
Вірусна атака, запущена шкідливою програмою-вимагачем під назвою «Петя», захопила контроль над базами даних
кількох компаній і вимагала викуп за їхнє повернення. Низка експертів з кібербезпеки кажуть, що новіші версії програми
були спрямовані на заподіяння шкоди. Olivia Solon and Alex Hern, «Petya» ransomware attack: what is it and how can it be
stopped?» [Олівія Солон і Алекс Херн, «Вірусна атака “Петя”: що це таке й як його можна зупинити?»] The Guardian, 28
червня 2017 року, https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/27/petya-ransomware-cyber- attack-who-what-whyhow.
47

48

US-CERT, https://www.us-cert.gov/.

49

Національний інститут стандартів і технології (NIST), https://www.nist.gov/.

50

ISACA, https://www.isaca.org/Pages/default.aspx?gclsrc=aw.ds.

51

ISO, https://www.iso.org/home.html.

52

US-CERT, https://www.us-cert.gov/.

Національний інститут стандартів і технології (NIST), Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity
[Стандарти вдосконалення кібербезпеки критичної інфраструктури], ver. 1.1, 2018, 3, https://www.us-cert.gov/ccubedvp/
cybersecurity-framework.
Ідентифікація (виробити розуміння на організаційному рівні для зменшення ризиків),
Захист (розробити/впровадити засоби захисту),
Виявлення вразливостей (розробити/впровадити заходи, щоб визначити, чи подія пов’язана з кібербезпекою),
Відновлення (розробити/впровадити заходи, пов’язані з відновленням функціональних можливостей у випадку, якщо
системи стали об’єктом атак, а також підвищити стійкість).
53

54
Shemlse Gebremedhin Kassa, «Information Systems Security Audit: An Ontological Framework» [Шемлсі Гебремедін Касса,
«Аудит безпеки інформаційних систем: Онтологічна основа» ], ISACA Journal vol. 5, 2016, https://www.isaca.org/Journal/
archives/2016/volume-5/Pages/information-systems-security- audit.aspx.
55

«COBIT,» ISACA, http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx.
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й до кінця; 3) застосування єдиної інтегрованої системи; 4) забезпечення цілісного підходу; 5)
відокремлення врядування від управління56.
Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) та ISO визначили критичні
кіберзагрози, які необхідно усунути. Керівні принципи ISO з кібербезпеки, які були розроблені
спільно з Міжнародною комісією з електротехніки, містять перелік понад 50 загроз. Того самого
року ENISA опублікувала щорічний звіт під назвою «Картина загроз», в якому було визначено
15 найбільших кіберзагроз57. Незважаючи на те, що деякі з них більшою мірою торкаються ОАВ,
абсолютно всі загрози можуть підривати безпеку та легітимність виборчого процесу. Загрози, які
були визначені ENISA, є дуже різноманітними: витоки інформації, що мали місце, зокрема, на
виборах у Франції у 2017 році, кібершпигунство, яке було зафіксоване з боку російської сторони
на виборах у США в 2016 році, програми-вимагачі та інсайдерські загрози58. Розмаїття картин
загроз, які виникають усередині організації або за її межами, свідчить про існування потреби
забезпечення комплексного та систематичного захисту комп’ютерних систем.

г)

Керівництво для спостерігачів на виборах

Нові виборчі технології створюють не лише необхідність запровадження нових операційних
стандартів та засад безпеки, але ще й міняють практику спостереження за виборами. Якщо
місії спостерігачів на виборах не підготовлені до спостереження, аналізу та звітування про
використання нової технології, легітимність виборів може бути поставлена під загрозу через
відсутність ефективного спостереження або недостовірне спостереження, особливо у випадку
спірних результатів. Це особливо актуально для місій спостереження громадян, яким може
бракувати знань про відповідну методологію або спроможності для належного спостереження за
технологічними процесами на виборах. Одним із таких прикладів є вибори в Кенії 2017 року, коли
опозиція стверджувала, що програла вибори через технологічні зловживання та маніпуляції із
технологією59. Тільки спостерігачі-громадяни могли перевірити процес підрахунку голосів і обробки
результатів голосування, але зрештою вибори були скасовані через звинувачення в порушеннях
під час процесів електронної передачі та остаточної сертифікації результатів – аспект виборчого
процесу, спостерігати за яким було складнішим завданням як для громадян, так і для міжнародних
спостерігачів60.
Деякі міжнародні організації зі спостереження за виборами опублікували посібники з того,
як слід наглядати за використанням технологій на виборах. У цих публікаціях для майбутніх
груп спостерігачів викладені стандарти виборчих технологій та керівні принципи застосування
ISACA, COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, Executive
Summary [ISACA, COBIT 5: Нормативно-правова база для ІТ у сфері врядування та управління підприємством, Виконавче
резюме].
56

International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, ISO/IEC [Міжнародна
організація стандартизації та Міжнародна електротехнічна комісія, ISO/IEC]
27005:2011, 2011; ENISA, ENISA Threat Landscape Report [ENISA, ENISA Звіт «Картина загроз»] 2017, 2018.
57

58

ENISA, ENISA Threat Landscape Report [ENISA, ENISA Звіт «Картина загроз»] 2017, 2018.

«Kenya opposition leader Raila Odinga claims election fraud,» Financial Times [«Лідер опозиції Кенії Райла Одінга заявляє
про фальсифікації на виборах», Financial Times], 9 серпня 2017 року, https://www.ft.com/content/2f795986-7cda-11e7-ab01a13271d1ee9c.
59

Julia Brothers, «Using Open Data to Verify Information in Elections» [Джулія Бразерс, «Використання відкритих даних
для перевірки інформації на виборах»], NDI, березень 2018 року, https://www.demworks.org/using-open-data-verifyinformation-elections.
60
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провідних практик. Щоб робота цих груп була узгодженою, необхідно, щоб основні команди
мали кращі технічні кваліфікації для більш тривалої та довгострокової місії спостереження, а
також уважніше стежили за виборчими технологіями, зокрема на етапі розробки специфікацій та
закупівлі. У Посібнику зі спостереження за електронним голосуванням, надрукованому Центром
Картера, рекомендовано, щоб щонайменше два члени основної команди спостерігачів володіли
технічними навичками, в ідеалі в поєднанні з досвідом спостереження за виборами та технічними
або комп’ютерними навичками. Ці «експерти з електронного голосування» повинні мати 5-10
років відповідного досвіду61. Члени основної команди спостерігачів, які не мають технічних знань,
повинні пройти додаткове навчання, щоб бути здатними оцінювати технічні аспекти виборчого
процесу. Організація американських держав (ОАД) рекомендує, щоб аналіз технології, яка буде
використовуватися на майбутніх виборах, проводила «основна група» технічного персоналу
та фахівців, поряд із довгостроковими спостерігачами. Результати спостереження повинні
використовуватися для того, щоб визначити, яке навчання необхідне для короткострокових
спостерігачів62.
Нові технології вимагають додаткової підготовки від місій зі спостереження за виборами (МСВ). За
даними Центру Картера, МСВ слід розпочинати якомога раніше, зазвичай, від чотирьох до шість
місяців до виборів, і продовжувати доти, доки не буде завершено розгляд будь-яких виборчих
спорів63. NDI рекомендує залучати спостерігачів на кожному етапі процесу запровадження
технологій, зокрема під час розробки специфікацій для апаратного та програмного забезпечення,
тестування технології, огляду навчальних посібників та відвідування тренінгів для працівників
ОАВ64. Центр Картера, БДІПЛ та ОАД пропонують спостерігачам анкету для моніторингу
нових виборчих технологій; ОБСЄ має контрольний список запитань у своєму Посібнику зі
спостереження за новими технологіями голосування65. Це свідчить про те, що групи спостерігачів
адаптуються до нових вимог, які виникають у зв’язку із появою виборчих технологій, хоча в разі
проведення довгострокового спостереження та більш технічно орієнтованого спостереження
проблемою може стати наявність фінансування та ресурсів.
Окрім безпосереднього спостереження за головними подіями, як-от, підрахунок результатів
виборів, а також інтерв’ю з ОАВ, спостерігачі за виборами повинні бути підготовленими для оцінки
та звітування щодо тестування, перевірки та сертифікації, якщо така є, будь-якого виборчого
процесу, який передбачає застосування нових технологій.
The Carter Center, Observing Electronic Voting, (Georgia: 2012) [Центр Картера, Спостереження за електронним
голосуванням, (Грузія: 2012), 5].
61

Gustavo Aldana, et al., Observing the Use of Electoral Technologies: A Manual for OAS Electoral Observation
Missions, OAS [Густаво Альдана та ін. Спостереження за використанням виборчих технологій: Посібник для місій
спостереження за виборами, ОАД], 8.
62

The Carter Center, Observing Electronic Voting, (Georgia: 2012) [Центр Картера, Спостереження за електронним
голосуванням, (Грузія: 2012), 6-7.
63

Vladimir Pran and Patrick Merloe, Monitoring Electronic Technologies in Electoral Processes, NDI, (Washington,
DC: 2007) [Владімір Пран і Патрік Мерло, Спостереження за виборчими технологіями у виборчому процесі, NDI,
(Вашингтон, Округ Колумбія: 2007)], 35-41.
64

65
The Carter Center, Observing Electronic Voting, (Georgia: 2012) [Центр Картера, Спостереження за електронним
голосуванням, (Грузія: 2012), 41-65; Aldana, et al., Observing the Use of Electoral
Technologies: A Manual for OAS Electoral Observation Missions [Густаво Альдана та ін. Спостереження за використанням
виборчих технологій: Посібник для місій спостереження за виборами, ОАД], 33-35; OSCE, Handbook for the Observation of
New Voting Technologies, (Warsaw, Poland: 2013) [ОБСЄ, Посібник зі спостереження за новими виборчими технологіями,
(Варшава, Польща: 2013)], 70-71.
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д)

Прецедентне право

Декілька нещодавніх справ, які розглядалися в національних судах, створюють різні прецеденти
в сфері кібербезпеки на виборах, що пов’язані з наступними питаннями: впровадження та
прозорість технології у Кенії; електронні машини для голосування (ЕМГ) в Індії, Німеччині та
Фінляндії; електронне голосування в Естонії та Австрії, а також питання кібербезпеки на Філіпінах.
Усі зазначені питання обговорюються нижче. Всі ці справи разом підкреслюють важливість
наявності «паперового сліду» голосування та підрахунку голосів, який можна звірити, а також
прозорого підведення підсумків голосування та перевірки результатів, чітких процедур та
інструкцій із використання технології, рівності серед виборців, а також важливості впровадження
політики та практик кібербезпеки.
Впровадження та прозорість виборчої технології
У своєму рішенні, яке визнало недійсними президентські вибори в Кенії у серпні 2017 року,
Верховний суд країни постановив, що Незалежна комісія з питань виборів та кордонів (IEBC)
не змогла забезпечити дотримання правових вимог щодо проведення «вільних та відкритих
виборів». Результати виборів остаточно зафіксували та оголосили на основі інформації з табличних
форм результатів (34В), що надійшли з централізованих органів збору даних, замість того, щоб
очікувати, коли IEBC отримає всі оригінальні форми результатів (34А) з кожної виборчої дільниці.
Суд зосередив увагу на нездатності IEBC забезпечити повний доступ до своїх серверів та журналів
реєстрації подій на сервері та нездатності представити правдоподібне пояснення результатів,
оприлюднених на основі неповної інформації. Надійшла заява, що в суду «не було іншого вибору»,
окрім як погодитися з інформацією скаржників, що зловмисники проникли в сервери та дані були
зламані, або ж IEBC сама собою навмисно або ненавмисно, через недбалість, скомпрометувала
дані66. В рішенні було вказано на декілька помилок у застосуванні технологій, зокрема розриви в
покритті мобільного зв’язку без створення належного альтернативного плану та розбіжності між
результатами, опублікованими на веб-сайті, та офіційними результатами, оприлюдненими на
основі порівняння розбивки результатів, переданих із виборчих дільниць до Національного центру
підрахунку результатів.
Використання електронних машин для голосування (ЕМГ)
Суди в Індії, Німеччині та Фінляндії прийняли рішення щодо запровадження електронних машин
для голосування, фокусуючи свою увагу на «паперовому сліді» для автентифікації результатів,
технології голосування, що є зрозумілою для середнього виборця та, відповідно, на чітких
інструкціях для ЕМГ.
У своєму рішенні від 8 жовтня 2013 року Верховний Суд Індії сформулював вимогу до уряду
профінансувати поетапне впровадження «паперового сліду», погоджуючись зі скаржниками
в тому, що «паперовий слід» є важливим засобом захисту для електронного голосування.
66
Див. Розділ 279 з публікації Odinga and Musyoka v. IEBC et al. (Supreme Court of Kenya 2017) [Одінга та Мусіока проти
IEBC та ін. (Верховний суд Кенії 2017)]: «Незалежна комісія з питань виборів та кордонів (IEBC) не змогла забезпечити
доступ до двох критично важливих областей їхніх серверів: журналів реєстрації подій, за допомогою яких можна було
би підтвердити або спростувати заяву скаржників про хакерську атаку на систему та зміну результатів президентських
виборів, та її серверів разом з формами 34A і 34B, які передаються електронним способом з виборчих дільниць та
центрів підрахунку голосів».
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Незважаючи на те, що Індійська виборча комісія (ІВК) мала змогу друкувати підтвердження
голосування зі своїх ЕМГ за допомогою пристрою декодування, суд постановив, що «паперовий
слід» також є необхідним. ІВК заявила, що вона протестувала «паперовий слід» у польових
випробуваннях та ще не запровадила його на підставі цих випробувань. Суд зазначав, що «з
матеріалів, поданих обома сторонами, стає ясно, що «паперовий слід» є обов’язковою вимогою
для проведення вільних і справедливих виборів. Довіру виборців до ЕМГ можна забезпечити
тільки за допомогою запровадження «паперового сліду»67.
Після парламентських виборів 2005 року до Бундестаґу Федеральний конституційний суд
Німеччини виніс рішення щодо двох скарг на використання електронних машин для голосування.
Скаржники стверджували, що як два закони, які були розроблені, так і практика використання
ЕМГ, порушили принцип публічного характеру виборів, згідно з яким всі важливі кроки виборів
«повинні підлягати можливим громадським перевіркам»68. Скаржники поставили собі за мету
досягти визнання виборів недійсними та повторити їх із використанням виборчих бюлетенів та
скриньок для голосування. Заявлялося, що принцип рівності також був порушений через різне
ставлення до виборців, котрі використовували виборчі бюлетені, та виборців, які використовували
ЕМГ. Суд постановив, що один із законів, про який йшлося, дозволив використовувати машини для
голосування без ефективного моніторингу голосування/встановлення результатів голосування, а
тому цей закон мав бути визнаний неконституційним. Суд виявив, що ЕМГ, які були використані,
також несумісні з принципом публічності: голоси фіксувалися лише на електронному носії
інформації, таким чином, виборці не мали змоги верифікувати свої голоси та могли бачити лише
те, що машини зареєстрували бюлетень. Жодна процедура не повинна позбавляти виборця
можливості перевірити, «чи його або її голос було правильно зареєстровано та включено до
підсумкового документу про результати виборів, а також як було розподілено та підраховано
всі подані голоси»69. Суд не розпустив Бундестаг, заявивши, що не мав достатніх підстав для
визнання виборів недійсними без ознак маніпуляцій або підтверджень того, що результати виборів
відрізнялися б у разі їхнього проведення без ЕМГ. Громадський інтерес «до забезпечення статусукво органу народного представництва, що ґрунтується на довірі до конституційності Федеральної
постанови про електронні машини для голосування, переважив усі помилки на виборах, які були
встановлені»70.
Електронні машини для голосування були запроваджені у Фінляндії у межах пілотного проекту
на муніципальних виборах у 2008 році. Електронне голосування було однією з опцій на
виборчих дільницях у трьох муніципалітетах: так, виборцям на тих виборчих дільницях дали
можливість обирати між традиційним та електронним голосуванням. Виборці використовували
картку для голосування, але інструкції на картці були неповними. Відповідно, майже два
відсотки електронних голосів не були зафіксовані. Отримавши позов після цих виборів, Вищий
адміністративний суд встановив, що інструкції як на картці для голосування, так і в ЕМГ були

67
Swamy v. Election Commission of India (Supreme Court of India 2013) [Свамі проти Виборчої комісії Індії (Верховний суд
Індії 2013)].
68
Judgment of the Second Senate of March 3, 2009, 2 BvC 3/0 (Federal Constitutional Court of Germany) [Рішення другого
сенату, 3 березня 2009 року, 2 BvC 3/0 (Федеральний конституційний суд Німеччини)].
69

Там само.
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неадекватно сформульованими, таким чином, спираючись на це рішення, суд анулював вибори71.
Вибори потім були проведені повторно на основі використання лише традиційного голосування.
У Звіті про спостереження за виборами Ради Європи було зроблено висновок, що було порушено
загальне виборче право, зокрема право голосувати та право бути обраним72.
Голосування по Інтернету або електронне голосування (E-голосування)
Електронне голосування стало предметом уваги в декількох важливих судових рішеннях,
зокрема в Естонії та Австрії. У 2005 році Парламент Естонії (Рійгікогу) прийняв поправку, яка
дозволить виборцям, що голосують електронним способом, міняти свій голос в Інтернеті
необмежену кількість разів під час дострокового голосування. Виборці, що голосують електронним
способом, можуть також подати один паперовий виборчий бюлетень як підтвердження свого
остаточного вибору або заздалегідь, або в день виборів. Президент Естонії оскаржив поправку у
Верховному Суді, стверджуючи, що вона надала виборцям, які голосують електронним способом,
неправомірну перевагу, порушивши принцип рівності, викладений у параграфі § 156(1) Конституції
Естонії, інтерпретувавши це так, що всі мають однакову можливість вплинути на результати
голосування. Президент не оскаржував власно електронне голосування, а лише можливість для
кожного, хто голосує електронним способом, змінювати свій голос73.
Поправка була визнана конституційною та такою, що відповідає стандартам Ради Європи щодо
електронного голосування. В Естонії для підтвердження особи виборця під час електронного
голосування використовується обов’язкова ідентифікаційна картка, таким чином, не було
створено жодних юридичних перешкод. Виборці вже використовували різні способи голосування,
зокрема голосування по пошті, і робили це в різних ситуаціях, тобто голосування вже не було
суто однорідним. Дотримання принципу «один голос на одного виборця» було гарантоване
електронною версією системи подвійного конверта, яка використовується для дострокового
голосування: виборці підтверджують свої електронні голоси за допомогою цифрового підпису,
додаючи особисті дані до зашифрованого голосу. Ці два компоненти не відділяються один від
одного аж до закінчення голосування в день виборів, що гарантує, що жодний виборець не
може голосувати двічі. Персональні дані виборців не можуть бути передані до комп’ютера, який
проводить підрахунок, що гарантує таємницю голосування. Кожний наступний голос замінює
попередній, що не дає можливості виборцям використовувати декілька каналів для передачі
декількох голосів одночасно.
Суд зазначив, що можливе порушення права на рівність є неконституційним лише тоді, якщо
воно непропорційне «значенню цілей, які переслідуються»74. Цілі збільшення участі виборців
у виборах та модернізація практики голосування були визнані законними (хоча варто згадати,
що поправка не призвела до фактичного збільшення явки виборців, а порівняльні дослідження
Sections 2.42 and 2.5 of KHO:2209: 39 (Supreme Administrative Court of Finland) [Розділи 2.42 і 2.5 of KHO:2209: 39 (Вищий
адміністративний суд Фінляндії].
71

72
Kieth Whitmore, Information Report on the Electronic Voting in the Finnish Municipal Elections, Council of
Europe, 2008, 3 [Кіт Уітмор, Інформаційний звіт про електронне голосування на муніципальних виборах у Фінляндії, Рада
Європи, 2008, 3].

Constitutional judgement 3-4-1-13-05 (Supreme Court of Estonia) [Конституційне рішення 3-4-1-13-05 (Верховний суд
Естонії)].
73

74
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загалом показали, що використання технології не впливає на явку)75. Крім того, суд визнав, що
використання електронного голосування, якщо воно не дає можливості виборцям змінювати
свій голос, може зробити цей процес вразливим до можливого залякування, оскільки Інтернетголосування здійснюється в неконтрольованому фізичному середовищі, на відміну від
контрольованого середовища на виборчій дільниці, таким чином, важко гарантувати таємність та
свободу від залякування.
Австрійський Конституційний суд прийняв постанову про віддалене голосування електронним
способом після виборів Австрійської студентської асоціації 2008 року, в яких вперше було
застосовано електронне голосування. Дві політичні партії, що змагалися на виборах, оскаржили
вибори та нормативно-правову базу, що їх регулювала. Суд не заперечував проти електронного
голосування в цілому, але постановив, що відповідне законодавство недостатньо деталізує
обов’язки Виборчої комісії, специфікації технології, яка буде використовуватися, та забезпечує
недостатній захист принципів конфіденційності та публічності. Незважаючи на відсутність ознак
злочину, закон був написаний у такий спосіб, що допускає можливість втручання. Компакт-диск
зі збереженими на ньому даними про вибори, які можна надрукувати в будь-який момент, був
визнаний таким, що має недостатню доказову силу в порівнянні з паперовими записами. Суд
зазначив, що, відповідно до принципів проведення виборів, громадськість повинна мати доступ
до системи, яка використовується, як-от до базового програмного забезпечення, зокрема до
початкового коду. Через те, що електронне голосування було віддаленим, регулювання такого виду
голосування повинно бути не менш жорстким, ніж регулювання голосування поштою. Австрійське
законодавство вимагало, щоб вибори студентської ради проводилися з вівторка по четвер, а
електронне голосування було можливим з попереднього понеділка по п’ятницю. Суд постановив,
що це також порушило закон. Постанова суду була прийнята в 2011 році після закінчення терміну
повноважень обраних у 2008 році представників, таким чином, вибори не було скасовано.
Забезпечення кібербезпеки на виборах
Незважаючи на те, що вони не були закріплені в прецедентному законодавстві, каральні заходи,
75
Див., наприклад, Kristjan Vassil and Till Weber, “A Bottleneck Model of E-Voting: Why Technology Fails to Boost
Turnout,” New Media & Society 13, no. 8 (2011) [Крістіан Вассіль та Тілл Вебер, «Недоліки електронного голосування:
чому технології не можуть збільшити явку виборців на вибори?», Нові медіа та суспільство 13, №. 8 (2011)], 13361354; Karel Sál, «Remote Internet Voting and Increase of Voter Turnout: Happy Coincidence or Fact? The Case of Estonia»,
Masaryk University Journal of Law and Technology 9, no. 2 (September 30, 2015) [Карел Сал, «Віддалене голосування по
Інтернету та збільшення явки виборців: щасливий збіг обставин чи доведений факт? Справа Естонії», журнал «Право
й технологія» Масарицького університету 9, №2 (30 вересня 2015)]: 15-32; Harald Baldersheim, Jo Saglie, and Signe Bock
Segaard, «Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences», Oslo: Insitute for Social Research
(2013) [Харальд Балдерсхайм, Джо Саглі та Сіні Бок Сегаард, «Голосування по Інтернету в Норвегії 2011: Демократичний
та організаційний досвід», Осло: Інститут соціальних досліджень (2013 рік)], 10- 14; and Gary H. Roseman Jr. and E. Frank
Stephenson, «The Effect of Voting Technology on Voter Turnout: Do Комп’ютери Scare the Elderly?», Public Choice 123, no.
1 (2005) [Гері Х. Роземан-молодший та Е. Франк Стівенсон, «Вплив технології голосування на явку виборців на виборах:
чи комп’ютери відлякують людей літнього віку?», Public Choice 123, no. 1 (2005)]: 39-47. Виборці, які почали голосувати
електронним способом – це, зазвичай, не нові виборці, а найбільш технологічно підковані виборці з існуючого
традиційного електорату. Дослідження явки виборців в Естонії, починаючи з 2005 року (коли було прийнято закон), до
2015 року виявило невелике збільшення явки виборців на вибори після запровадження електронного голосування, але
при цьому не виявило причинно-наслідкового зв’язку. Mihkel Solvak and Kristjan Vassil, E-voting in Estonia: Technological
Diffusion and Other Developments Over Ten Years (Tartu, Estonia: Johan Skytte Institute of Political Studies, 2016) [Міхель
Солвак та Крістіан Вассіль, Е-голосування в Естонії: технологічна дифузія та інші події упродовж десяти років (Тарту,
Естонія: Інститут політичних досліджень ім. Йохана Скитте, 2016)], 11-12, 169.
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накладені на ОАВ у Філіппінах у 2016 році, є повчальними з точки зору відповідальності ОАВ
за кібербезпеку на виборах. У березні 2016 року Філіппінська комісія з виборів (COMELEC)
зазнала хакерської атаки, вчиненої групою «Анонімні філіппінці». Хакери зламали веб-сайт
COMELEC, внаслідок чого той тимчасово вимкнувся, та оприлюднили велику кількість інформації
про виборців, зокрема відбитки пальців. Після атаки Національна комісія з питань захисту
персональних даних рекомендувала запровадити кримінальну відповідальність щодо голови
COMELEC Андреса Баутіста за службову недбалість. У своєму рішенні від 28 грудня 2016 року
Комісія зазначила, що «умисне та нарочите нехтування службовими обов’язками голови
Комісії (про які він повинен знати) як керівника установи прирівнюється до грубої недбалості.
Відсутність чіткої політики в галузі керування даними, зокрема під час збору та подальшої
обробки персональних даних, призвела до того, що зловмисники отримали незаконний доступ
до персональних і конфіденційних даних філіппінців»76. Комісія не виявила, що Баутіста був
винен у тому, що допомагав зловмисникам у вчиненні атаки, але таким чином було створено
прецедент: ОАВ та його керівництво були притягнуті до відповідальності за збої у системі
інформаційної безпеки та порушення цілісності бази даних на виборах. Комісія наказала, щоб
COMELEC запровадила нові заходи безпеки, провела оцінку захищеності даних, призначила
співробітника з захисту даних, а також запровадила програму захисту конфіденційності та
програму попередження зламів. Менш ніж за місяць з офісу Уповноваженого з виборів в Ланао
дель-Сур був вкрадений комп’ютер, що, за повідомленням Національної комісія з питань захисту
персональних даних, стало «другим масштабним порушенням цілісності даних COMELEC за менше
ніж рік»77. Вкрадений комп’ютер містив біометричні дані зареєстрованих виборців. Голова Комісії
Баутіста був відсторонений від виконання обов’язків у жовтні 2017 року й пішов у відставку того
ж місяця. Баутіста був звинувачений у неправильних діях під час хакерської атаки, в отриманні
платежу від компанії, чиї машини для голосування були використані на виборах 2016 року, та в
нерозголошенні інформації про свої активи. Станом на момент написання цього документу триває
розгляд запиту Сенату. Філіппінська справа є переконливим прикладом можливої інституційної та
особистої відповідальності ОАВ та посадових осіб за дії або недбалість, пов’язані з кібербезпекою
на виборах, а також ролі, яку можуть відігравати комісії із захисту персональних даних у нагляді за
захистом персональних даних на виборах.

III.

Типи впливів, що можуть позначитися на кібербезпеці

Розглядаючи теми, тенденції та підходи, які постають на основі огляду літератури, ми визначили
п’ять різних типів впливу, які ОАВ повинен враховувати при використанні технологічних платформ
управління даними. Ці різні типи або «параметри» впливів лягли в основу розробки IFES процесу
HEAT, який викладено в наступному розділі цього документу.
Privacy Commission, «Privacy Commission recommends criminal prosecution of Bautista over «Comeleak»» [Національна
комісія з питань захисту персональних даних, «Комісія з питань захисту персональних даних рекомендує кримінальне
переслідування Баутісти за діяльність в «Comeleak»»], 5 січня 2017 року, https://www.privacy.gov.ph/2017/01/privacycommission-finds-bautista-criminally- liable-for-comeleak-data-breach/.
76

77
National Privacy Commission, «NPC starts probe into COMELEC’s 2nd large scale data breach; issues compliance
Order» [Національна комісія з питань захисту персональних даних, «Комісія з питань захисту персональних даних
береться за другий найбільший інцидент зламу баз даних; видає постанову з вимогою дотримання положень], 20 лютого
2017 року, https://www.privacy.gov.ph/2017/02/npc-starts-probe-comelecs-2nd-large-scale-data-breach-issues-complianceorder/.

20

Кібербезпека на виборах:
Розробка процесу комплексного тестування вразливостей та адаптування систем (HEAT)

a)

Технологічний вплив

Системи адміністрування виборів, що мають відношення до різних частин виборчого процесу,
стають дедалі більш автоматизованими чи оцифрованими78, як-от: реєстрація виборців,
ідентифікація та автентифікація виборців у день виборів за допомогою електронних списків
виборців (реєстрів для електронного голосування), реєстрація політичних партій і кандидатів та
підведення підсумків виборів та інші. З досвіду IFES, більшість країн, які проводять вибори в наш
час, автоматизували та оцифрували принаймні один із цих процесів – найчастіше підведення
підсумків виборів. На жаль, існує безліч способів неправильно налаштувати або скомпрометувати
певну технологію або цілу систему, чи то навмисно, чи то з якоїсь іншої причини. Незважаючи на
те, що існують різні міжнародні засади та керівні принципи, як було зазначено вище, зазвичай
немає стандарту застосування на виборах автоматизованих або оцифрованих систем, які були би
специфічними для якоїсь однієї країни (за деякими винятками)79.
Загроза кібератак на ОАВ стала розповсюдженим явищем, що може мати різний рівень складності.
Серед зловмисників трапляються як незабезпечені молоді особи, які, здійснюючи хакерську
атаку типу «дефейсінг» (спотворення) на веб-сайт ОАВ, прагнуть просто вчинити акт вандалізму,
прославитися або зробити політичну заяву, так і групи, що керують цілеспрямованими стійкими
загрозами (Advanced Persistent Threat (APT)). Останні – це, зазвичай, кібернаступальні групи, які
підтримуються та фінансуються урядами держав, що бажають заподіяти шкоди під час виборів або
використовують такі методи як частину гібридної війни. Таким чином, атаки можуть варіюватися:
від простих атак за допомогою відомих інструментів тестування на проникнення (наприклад, Kali
Linux)80 до детального дослідження апаратної чи програмної вразливості, яка, можливо, до атаки
навіть не була задокументована (відома як «атака нульового дня»)81.
Широкі взаємозв’язки також створюють можливості для нових векторів атак. Наприклад, у 2016
році в невеликому ювелірному магазині було виявлено бот-мережу82 Mirai (Mirai Botnet), яка, як
виявилося згодом, зламала та об’єднала 25 000 камер відеоспостереження. Не може не викликати
занепокоєння та обставина, що деякі типи пристроїв можуть ставати об’єктом для зловмисників

78
Власне автоматизація перетворюється на автоматичну операцію, для виконання якої не потрібна людина, тимчасом як
оцифровування переводить дані у цифрову форму, яку може обробляти комп’ютер.
79
У США Комісія зі сприяння виборам (EAC) підготувала «Рекомендовані керівні принципи щодо системи голосування»,
що востаннє оновлювалися у 2015 році, але продовжують постійно переглядатися. Див. «Voluntary Voting System
Guidelines», Voting Equipment, U.S. EAC [«Рекомендовані керівні принципи щодо системи голосування », Обладнання для
голосування, Комісія зі сприяння виборам США], https://www.eac.gov/voting-equipment/voluntary-voting-system-guidelines/.
Це низка специфікацій для забезпечення базової функціональності, доступності та можливостей забезпечення безпеки
голосування, а також систем керування виборами. Хоча ці рекомендації не є обов’язковими на федеральному рівні, за
винятком тих зобов’язань, які випливають із Закону США про голосування 2002 року, деякі юрисдикційні системи США
прийняли їх як обов’язкові, або ж запровадили деякі стандарти до законодавства своїх штатів. Див. «Help America Vote
Act», About U.S. EAC, U.S. EAC [ Закон США про голосування, Про Комісію зі сприяння виборам США, Комісія зі сприяння
виборам США], https://www.eac.gov/about/help-america-vote-act/.
80

Kali Linux, https://www.kali.org/.

Існує кілька можливих векторів атак із зовнішніх локацій, як-от ін’єкції SQL-коду, викрадення DNS, крос-сайт скриптінг,
руткіти та ін.
81

Ботнет – це низка з’єднаних між собою комп’ютерів, координованих для виконання завдання. Див. «What is a botnet?»
Malware, US Norton [«Що таке ботнет?» Шкідливе програмне забезпечення, US Norton], 2018, https://us.norton.com/
internetsecurity-malware-what-is-a-botnet.html.
82
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навіть під час їхнього виготовлення83. Так званий «Інтернет речей» (IoT) — концепція підключення
будь-якого пристрою, що має кнопку приєднання, до Інтернету або ж до інших пристроїв —
дозволяє постійно та суттєво збільшувати кількість приладів, що мають вихід в Інтернет та які
можуть бути привабливим об’єктом для експлуатації з боку зловмисників84. Системи з обмеженою
функціональністю, що мають вихід в Інтернет, робота та підтримка яких залежать від ресурсів
самої організації, також можуть бути об’єктом розподілених атак на відмову від обслуговування
(DDoS). В Естонії в 2007 році DDoS-атака майже «повністю поклала» Інтернет-інфраструктуру
країни, тимчасом як у Киргизстані в 2009 році хакери фактично вивели країну в автономний
Інтернет-режим (оффлайн) після десятиденної DDoS-атаки, через яку 80 відсотків усієї Інтернетінфраструктури країни були позбавлені виходу в Інтернет. DDoS-атаки заполонили систему,
надаючи численні запити з багатьох різних локацій. З огляду на обмежені ресурси, ОАВ зазвичай не
мають можливостей самостійно, без певної зовнішньої допомоги, протистояти стійким, потужним
DDoS-атакам. DDoS-атаки завжди будуть загрозою, оскільки їхня можливість випливає власне
з вільного проектування самої системи. Наприклад, звіти про результати виборів можуть стати
об’єктом DDoS-атаки в ніч виборів, коли інтерес учасників виборчих процесів досягає піку протягом
дуже короткого періоду часу, а вплив відмови в наданні обслуговування є значним.
Крім навмисних атак, виборчі технології можуть також зазнавати негативного впливу через хибну
конфігурацію, випадкове неправильне використання, псування (особливо при передачі або
зберіганні) та різні види апаратних і програмних збоїв. Наприклад, у виборчому процесі 2013
року в Кенії значна кількість пристроїв для ідентифікації виборців не спрацювала через відмову
батарей. Виборчі технології також можуть вимагати резервного супутникового зв’язку в разі виходу
з ладу мобільного зв’язку або звичайного підключення до Інтернету. Тому критично важливим є
забезпечити наявність процедур або планів дій на випадок непередбачених обставин, які часом
вимагатимуть навіть повернення до «ручки та паперу».

б)

Кадровий/Людський вплив

Потреба захищати системи від кібератак може бути очевидною, але, попри це, вона дотепер
залишається «поза полем зору» керівництва багатьох організацій. Дослідження, проведене
«PricewaterhouseCoopers» (PwC) у 2018 році, визначило, що майже половина керівників
компаній не мають загальної стратегії інформаційної безпеки та що багато директорів компаній
залишаються новачками в управлінні використанням даних85. Зазвичай це є проблемою відсутності
«вертикального зв’язку» керівництва організацій та фахівців з інформаційних технологій, і ОАВ не
83
Daniel Cid, «Large CCTV Botnet Leveraged in DDoS Attacks», Sucuriblog [Даніель Сід, «Великий ботнет камер
відеоспостереження, що використовуються у DDoS-атаках», Sucuriblog], 27 червня 2016 року,
https://blog.sucuri.net/2016/06/large-cctv-botnet-leveraged-ddos-attacks.html.
84
Наприклад, це число зросло на третину з 2016 по 2017 рік. Дослідники вважають, що майбутні кібератаки є
неминучими і що пристрої Інтернету речей повинні мати прошивку, яку можна виправити за допомогою патчів. Derek
Hawkins, «The Cybersecurity 202: Here’s what security researchers want policymakers to know about the Internet of Things»,
The Washington Post [Дерек Хокінс, «Кібербезпека 202: Ось що дослідники кібербезпеки хочуть, щоб політики знали про
Інтернет речей», The Washington Post], 10 серпня 2018 року, https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/thecybersecurity-202/2018/08/10/the- cybersecurity-202-here-s-what-security-researchers-want-policymakers-to-know-about-theinternet-of- things/5b6c6ec91b326b020795603d.

Christopher Castelli, Revitalizing privacy and trust in a data-driven world: Key findings from The Global State of Information
Security® Survey 2018, PwC [Кристофер Кастеллі, Захист конфіденційності та збільшення довіри у світі, що керується
базами даних: Основні висновки за результатами дослідження глобального стану інформаційної безпеки 2018, PwC],
https://www.pwc.com/us/en/cybersecurity/assets/revitalizing-privacy- trust-in-data-driven-world.pdf.
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є винятком. Більшість ОАВ не мають у своєму штаті спеціального фахівця з питань кібербезпеки.
Члени виборчої комісії часто не розуміють або недооцінюють ризики для кібербезпеки, пов’язані
з їхніми рішеннями. А коли ж вони розуміють ці ризики, то часом все одно недооцінюють їхню
серйозність, гадаючи, що їхні кіберсистеми є незрозумілими, нецікавими або недоступними
для хакерів. З огляду на те, наскільки важливими є вибори, ця позиція є системною помилкою з
жахливими наслідками.
Неспроможність керівництва ОАВ зрозуміти важливість кіберзахисту зазвичай поєднується з
відсутністю базових практик кібербезпеки в організації (зазвичай називається «кібергігієна»),
які би використовувалися персоналом, що працює на комп’ютерах, підключених до важливих
мереж. У деяких випадках це навіть поширюється на ІТ-працівників86. Відсутність належних практик
кібергігієни в організації може часом додатково ускладнюватися через брак розуміння соціальноінженерних аспектів кібератаки. Наприклад, можливо, необхідна додаткова підготовка для того,
щоб розуміти небезпеку маскування під законного користувача під час неочікуваного спілкування,
а також різницю між розмовою по телефону або по інших каналах зв’язку (як-от електронні листи
або спілкування в соціальних мережах), на яку очікують, та тією, на яку не очікують.
Три основні способи, завдяки яким ОАВ можуть стати відкритими до негативного впливу через
людський фактор, – фішингові атаки, атаки типу Watering hole (атаки на часто відвідуваний
співробітниками веб-сайт) та інсайдерські атаки. Фішингові атаки — це кібератаки, які
здійснюються зловмисниками, які видають себе за інших осіб за допомогою інших шахрайських
дій, здійснених для отримання доступу або до систем або до певної частини інформації, наприклад
паролів. Цей метод атак був використаний Росією в 2016 році на президентських виборах під час
кібератаки, спрямованої проти виборчої кампанії Хілларі Клінтон87. Фішингова атака, спрямована
на конкретних працівників, зокрема таких, які найменше знають про безпеку або демонструють
найбільш недбалу поведінку, називається спір-фішингом (адресним фішингом). Більшість
супротивників націлюються на найслабшу ланку, щоб зробити такі атаки не надто дорогими, тому
високотехнологічна відповідь не обов’язково є правильною.
Якщо атака також спрямована на вищі ешелони керівництва або осіб, які приймають рішення,
це зазвичай називають «вейлінговою» фішинговою атакою («полюванням на китів»). Одними
з найпоширеніших векторів атаки в спір-фішингу є шахрайські (підробні) електронні листи, або
фішинг з клонуванням (де справжній та раніше доставлений електронний лист клонується та в
нього вставляється шкідливе програмне забезпечення)88. Коли потужна хакерська організація
здійснює атаку на високому рівні, хакери створюють електронні листи, які практично не
відрізняються від справжніх листів, що циркулюють усередині організації. Ці електронні листи
можуть містити посилання на шкідливе програмне забезпечення. Щойно жертва натискає на
посилання, шкода може бути заподіяна практично негайно. Щоб видалити шкідливе програмне
Наприклад, фахівці з інформаційних технологій іноді можуть уникати встановлення антивірусного програмного
забезпечення на своїх комп’ютерах лише з метою скорочення накладних витрат, особливо якщо вони працюють на
застарілих машинах.
86

87
Оцінка громади за розвідданими, «Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections» [«Оцінка
діяльності та намірів росіян під час нещодавніх виборів у США»], 6 січня 2017 року, https://www.dni.gov/files/documents/
ICA_2017_01.pdf.
88
Computero, «How Not to Go Phishing» [Комп’ютерo, «Як не попастися на гачок фішингу»], 16 травня 2014 року, https://
computerobz.wordpress.com/tag/clone-phishing/.
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забезпечення, можуть знадобитися значні зусилля й висока кваліфікація. Атака типу Watering
hole полягає в тому, що хакер або хакерська група здогадується (або дізнається за допомогою
спостережень), які веб-сайти співробітники організації часто використовують, та заражають один
або декілька з них шкідливим програмним забезпеченням, щоб в кінцевому підсумку заразити
мережу організації.
Інсайдерські атаки становлять ще один напрямок, який може бути дуже небезпечним. Якщо
супротивник фізично наближений до виборчої системи, для нього може виявитися нескладним
придбати або встановити шкідливий елемент усередині ОАВ, що може завдати великої шкоди
виборчій системі. Інсайдерської атаки може також завдати особа, яка вдається до руйнівних
дій для досягнення певної політичної мети. Інсайдерські атаки можуть виникнути через слабку
фізичну безпеку систем, відсутність належної перевірки підрядників або навіть незадовільну
практику найму та зайнятості. Пов’язаною з цим є проблема браку досвідчених експертів у
галузі інформаційних технологій, які бажають почати або продовжувати працювати на ОАВ. ОАВ,
зазвичай, пропонує заробітну плату, яка знаходиться на рівні заробітної плати в інших установах
державного сектора, тимчасом як гарні фахівці в галузі ІТ можуть заробляти значно більше в
приватному секторі. Насправді це може стає проблемою для будь-якого експерта, який працює
з ОАВ, де відповідальність є величезною, а заробітна плата - малою, але фахівців з ІТ-галузі це
стосується ще більшою мірою. Коли розглядають питання людського фактору, варто враховувати
систему мотивації. Пов’язане з цим ускладнення — це вимога ще більшої відкритості та прозорості
в системах і платформах ОАВ, щоб зробити їх відкритими для учасників виборчого процесу, якот спостерігачі та довірені особи партій. Як свідчить досвід Кенії 2017 року, така вимога може
бути навіть вказаною в постанові суду. Це ще більше відкриває двері для можливих помилок або
втручань людей, а також вказує на необхідність запровадження процесу ретельної перевірки для
надання доступу, контролю та моніторингу над наданням учасникам виборчого процесу доступу
до системи.

в)

Політичний вплив

Кількість способів здійснення політичного впливу на ОАВ може бути практично необмеженою.
Іноді такий вплив виникає як наслідок дій чи бездіяльності ОАВ, особливо в країнах, що
розвиваються, де ще немає ефективної системи стримування й противаг. Щоб сформувати довіру
до виборів та органу, який їх проводить, потрібно дуже багато часу та зусиль, однак, попри це, цю
довіру дуже легко втратити. Наприклад, якщо в ході процесу закупівель нової виборчої технології
надходять звинувачення в корупції, незалежно від того, чи ті звинувачення є доведеними, це
може суттєво вплинути на ставлення суспільства до ОАВ. До видів політичного впливу належить
політичний тиск на ОАВ з метою змусити запровадити певні види виборчих технологій, відсутність
належного контролю над процесами закупівель виборчих технологій та звинувачення в
неналежному використанні технології, що може породити недовіру до самого органу, процесу або
результату.
Закупівлі виборчої технології можуть виявитися особливо складним завданням, тим більше з
огляду на те, що її постачальники можуть бути в контакті з політичними діячами вищого ешелону,
обіцяючи легке вирішення проблем цілісності та захисту, або з огляду на те, що громадяни
покладають надії на технології для вирішення виявлених проблем у виборчому процесі. Через
це ОАВ може потрапляти під політичний вплив, коли на нього здійснюється тиск з метою
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змусити запровадити конкретну технологію, або ж здійснюється вплив у процесі закупівель, щоб
змусити ОАВ купувати товари та послуги з одного джерела або ж обрати «бажаного для когось»
постачальника.
Особливе занепокоєння в процесі закупівель викликає ситуація, яку зазвичай називають
«залежність від конкретних розробників програмного забезпечення». Як зазначається в публікації
АCE «Мережі знань про вибори», «там, де технологія є власністю постачальника, коли формати
даних не відкриті або коли ОАВ сильно залежить від постачальника в процесі здійснення виборчих
операцій, існує ризик виникнення залежності від конкретного постачальника... слід уникати будьякої такої залежності, щоб ОАВ не втратив контролю над системами, які він використовує, а також
над витратами»89. Окрім ризику надмірної залежності від одного постачальника, варто згадати
можливі негативні наслідки та зайві витрати під час співпраці з постачальниками, які теж можуть
призвести до виникнення політичного впливу на ОАВ. Наприклад, у Гамбії, у відповідь на критичні
зауваження, висловлені після виборів 2011 року, Незалежна Виборча комісія (IEC) підписала
контракт з міжнародною компанією–постачальником з метою централізувати та оцифрувати
реєстр виборців, перетворивши його на єдину загальнодержавну базу даних, яка передбачала
біометричну дедуплікацію (видалення дублікатів) за допомогою порівняння відбитків пальців.
Президентські вибори 2011 року відбулися на основі використання нового централізованого
реєстру. Однак, беручи до уваги специфічні договірні механізми та використання технології,
власником якої є постачальник, Виборча комісія виявилася неспроможною самостійно виконувати
запити даних, оновлення чи дедуплікацію. Перед президентськими виборами 2016 року Виборча
комісія виплатила постачальнику суму, що дорівнює майже половині всієї вартості виборів, за
його допомогу в проведенні першого та єдиного оновлення реєстру виборців в Гамбії з 2011
року90. Витративши 7,9 євро на одного зареєстрованого виборця (порівняно дуже високі витрати),
Виборча комісія зробила 89 649 нових записів і не зробила жодних вилучень чи змін адреси91.
Залишається незрозумілим, чи виконувалася будь-яка дедуплікація, яка була основною причиною
запровадження біометричних технологій92. Подібний стан речей також підриває спроби ОАВ
захистити свої дані на серверах та захистити базу даних від витоку інформації поза межами своїх
приміщень.
Залежність від зовнішнього постачальника також може призвести до виникнення політичного
впливу та відкрити двері звинуваченням в іноземному втручанні. Демократична Республіка Конго
(ДРК) наразі перебуває в процесі спору щодо закупівель електронних машин для голосування
в південнокорейської компанії Miru Systems. Національна виборча комісія Південної Кореї
виступила проти цього рішення, заявивши, що машини не підходять до конголезького виборчого
середовища. Опозиція в ДРК також виступала проти запровадження машин, назвавши їх
«машинами для шахрайства», що стало виразним прикладом того, як використання іноземного
89
ACE: The Electoral Knowledge Network, «Election Technology Vendors» [ACE: Мережа знань про вибори, «Постачальники
виборчої технології»], https://aceproject.org/ace- en/topics/em/emia/emia03.
90
Постачальник надавав нове апаратне забезпечення (сервер і 70 ноутбуків) та допомогу з боку двох зовнішніх
експертів.
91
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте: UNDP and IFES, Getting to the CORE, A Global Survey
on the Cost of Registration and Elections [ПРООН та IFES, Наближаючись до самої суті (CORE), Глобальне опитування щодо
вартості реєстрації та виборів], 2005, http://aceproject.org/ero-en/misc/undp-ifes-getting-to-the-core-a-global-survey- on/
view.
92

IFES Electoral Integrity Assessment, The Gambia [Оцінка цілісності виборчого процесу IFES, Гамбія], 2017.
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постачальника призводить до зменшення довіри й стає приводом для оскарження результатів
виборів93. Після президентських виборів у серпні 2017 року в Кенії члени Парламенту, що входять
до складу опозиції, звинуватили постачальника технології з Франції у наданні «відкату» ОАВ
та партії влади, а також «наданні спеціального допуску» для несанкціонованого входу до своїх
систем і, таким чином, сприянні фальсифікаціям94. Разом з тим можуть виникати занепокоєння
щодо конфіденційності даних громадян, зокрема біометричної інформації, особливо в країнах,
які збирають дані виборців, але не мають законів про захист персональних даних, або де дані
зберігаються на серверах за межами країни, підвищуючи ризик того, що такі дані можуть бути
використані зі зловмисною метою.
Є низка країн, в яких центральний виборчий орган є де-факто продовженням уряду, попри те, що
ОАВ формально має статус незалежної комісії. У країнах, де політичні партії призначають членів
виборчих комісій, партія влади може здійснювати домінуючий вплив на діяльність ОАВ. Це може
призвести до порушень безпеки даних, як-от порушення даних про реєстрацію виборців, що
зберігаються в штаб-квартирі виборчої комісії. Якщо працівник ІТ-відділу одержує замовлення
від комісара ОАВ, який знаходиться під політичним впливом, на копіювання усього реєстру
виборців на USB-накопичувач, він, імовірно, зробить це, не піддаючи сумніву правомірність такого
замовлення, побоюючись наслідків невиконання. Такі дії можуть залишитися незафіксованими та,
зрештою, у результаті винних не буде притягнуто до відповідальності.
Процес HEAT, описаний нижче, допоможе нейтралізувати такі типи ризиків та подбати про те,
щоб це стало частиною системного протоколу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та
адміністратори автоматично отримували попередження в разі виникнення подібних випадків.
ІТ-персонал також може вимагати спеціального захисту від політичного впливу або втручання, що
ускладнюється тим, що набір та утримання кваліфікованих ІТ-кадрів може виявитися складним
завданням, як про це йшлося вище.
Випадки втрати довіри, як-от у випадку виявленого штучного завищення чи заниження кількості
осіб у списках виборців, можна знайти в усьому світі. Окрім процедурних аспектів, що впливають
на точність списків виборців, що визначається в цьому документі як процедурний вплив,
електорат може вважати, що дані про виборців не є надійно захищеними. Наприклад, можуть
розповсюджуватися чутки про те, що уряд друкує фальшиві посвідчення особи, щоб виборці
могли видавати себе за інших (померлих виборців або тих, що проживають за кордоном, але чиї
імена все ще перелічені в списках виборців). Важко довести такі звинувачення без проведення
всебічного аудиту, але тінь сумнівів може дуже негативно вплинути на цей процес. Врештірешт, збір та обробка бюлетенів тепер є частково або повністю автоматизованими для ОАВ,
які використовують «вбудовані» системи отримання результатів. Пов’язані з цим процеси
можуть також обтяжуватися політичними міркуваннями. Наприклад, якщо є вибір, ОАВ,
зазвичай, робитиме вибір на користь захисту цілісності результатів виборів, а не забезпечення
максимальної прозорості. Вони можуть вирішити опублікувати тільки підсумкові результати, а
«South Korea election panel attacks DR Congo voting system», The Sun Daily [«Виборча комісія Південної Кореї критикує
виборчу систему ДР Конго»], 10 квітня 2018 року, http://www.thesundaily.my/news/2018/04/10/s-korea-election-panelattacks-dr-congo-voting-system.
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Patrick Lang’at and Silas Apollo, «Nasa: We don’t want Al Ghurair and Morpho in poll», Daily Nation [Патрік Лангат та Сілас
Аполло, «Nasa: Ми не хочемо Аль Гурайра та Морфо у виборчих бюлетенях», Daily Nation], 18 вересня 2017 року, https://
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не повну розбивку результатів з деталізацією за всіма виборчими дільницями. Один із прикладів
практики підвищення прозорості та довіри до системи, без шкоди для безпеки, можна привести
з досвіду Південної Кореї. Виборці роблять позначки на паперових бюлетенях, які запечатуються
та транспортуються до центру підрахунку голосів. Там, у присутності спостерігачів від політичних
партій, виборчі бюлетені скануються й підраховуються за допомогою оптичних систем сканування
голосів. Команди вкидають виборчі бюлетені в машини, які потім видають пачки по 100 голосів,
відданих за одну й ту саму партію. Ці пачки знову вкладаються до машини, щоб їх можна було
підрахувати, при цьому під час проведення обох процесів присутні спостерігачі95.

г)

Правовий вплив

Важливо, щоб первинне законодавство про вибори містило положення, які закріплюють принципи,
що регулюють створення, використання, обробку та оприлюднення даних на виборах. При цьому
вони не мають бути ані надто жорсткими, ані непрозорими, щоби це не створювало перешкод
під час їхньої реалізації. Без чіткого законодавства, яке реально виконувати, ОАВ може зазнати
юридичного впливу як у вигляді потенційних судових процесів, що спрямовані проти різних
частин виборчого процесу, так і у вигляді юридичних обмежень, які ускладнюють закупівлю або
використання виборчих технологій на практиці. Наприклад, закон може бути настільки вичерпним,
щоб вимагати від ОАВ проводити закупівлю та запровадження конкретних технологічних платформ
в нереалістичні терміни, і через це робота ОАВ може вийти з ладу ще задовго до початку виборів.
Або, як у випадку в Кенії, закон може вимагати від ОАВ подавати до парламенту на розгляд і
схвалення правила, що регулюють використання виборчої технології, а це, у свою чергу, дозволить
модіфікувати ці правила політичним діячам, які не мають жодних практичних технічних знань96.
Існують також більш загальні принципи, які повинні бути закріплені в законодавстві, щоб це
дозволило уникнути політичного впливу на ОАВ у галузі кібербезпеки. Наприклад, якщо закон
про вибори не визначає чітко незалежність центрального ОАВ, але при цьому надає ОАВ повний
контроль над своїм апаратом, уряд або певні урядові установи можуть піддаватися спокусі
поставити свій персонал на ключові позиції ІТ-відділу. Оскільки питання кібербезпеки часто
розглядається як питання національної безпеки, можуть існувати ситуації, коли положення закону,
що регулюють питання національної безпеки та незалежності ОАВ, суперечать одне одному.
Якщо йдеться про відповідальність, то закони часто встановлюють спільну відповідальність за
управління інформаційними активами, що найбільш важливо для системи реєстрації виборців. У
країнах з пасивними реєстраційними системами ОАВ часто залежать від місцевих та державних
органів влади, коли мова йде про отримання ними інформації про громадянство та місце
проживання виборців. Незважаючи на те, що саме Центральна виборча комісія – той орган, який
відповідає за точність списків виборців, вона не може повністю контролювати процес їхнього
складання. Спільна відповідальність повинна правильно регулюватися законом, або ж існуватиме
ризик, що в результаті ніхто не нестиме відповідальності.
Що стосується конфіденційності даних, влада повинна забезпечити гармонізацію виборчого
законодавства з законодавством про захист персональних даних, або ж включити до
95
Tim Meisburger, «Korean Elections: A Model of Best Practice», The Asia Foundation [Тім Мейзбургер, «Корейські вибори:
приклад передового досвіду», The Asia Foundation, 2016, https://asiafoundation.org/2016/04/20/korean-elections-a-modelof-best-practice/.
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Section 44 (5) and section 109 of the Kenya Elections Act [Розділ 44 (5) та розділ 109 Закону про вибори в Кенії], 2011.
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законодавства статті про захист персональних даних приватних осіб, ґрунтуючись на міжнародних
принципах. Аналогічним чином, важливі заходи щодо забезпечення прозорості повинні бути
закріплені в законодавстві, при цьому положення закону не повинні бути надто директивними.
Слід подбати про виділення часових і фінансових ресурсів, щоб забезпечити виконання статей
закону, що регулюють це питання (наприклад, виділення належного фінансування в бюджеті
ОАВ). На момент створення цього документу опозиційна партія в Зімбабве подала петицію до
Верховного Суду, оскаржуючи результати виборів та вимагаючи їхнього скасування. При цьому
однією з причин стало те, що ОАВ не надав весь остаточний список виборців на USB-накопичувачу,
оскільки ОАВ прийняв рішення не включати фотографії та біометричні відбитки пальців. ОАВ може
прийняти для себе за головну мету робити все для того, щоб провести вибори без порушень,
якщо потрібно, навіть за рахунок прозорості. Як наслідок, ОАВ може заборонити спостерігачам
підходити надто близько до працівників виборчої комісії, які займаються введенням даних до
комп’ютерів, а саме тих, що підводять підсумки виборів, чи то з огляду на міркування фізичної
безпеки, чи то задля створення більш спокійного робочого середовища. Навіть коли ОАВ бажає
бути більш прозорим, цей орган все одно може воліти ставити на перше місце контроль над
ситуацією, а не прозорість, для власної безпеки. Якщо закон визначає, що прозорість інформації
є однією з основних функцій ОАВ, від ОАВ буде вимагатися досягти балансу в цьому питанні та
надати кращий доступ до спостереження за системою для спостерігачів на виборах.
Для забезпечення прозорості необхідні значні витрати, особливо в галузі управління інформацією.
Наприклад, якщо ОАВ хоче продемонструвати прозорість у представленні даних про голосування,
що розподілені за статтю, ОАВ повинен мати можливість підраховувати та записувати цю
інформацію на рівні виборчих дільниць та публікувати відповідні дані. Це може бути складнішим
завданням, ніж здається: деякі члени виборчих комісій можуть забути записати інформацію про
стать виборців, або ж в процесі розподілу даних за ознакою статі можуть виникнути технічні
проблеми. ОАВ, на який за законом поширюється вимога надавати таку інформацію, повинен
мати ресурси для належної розробки методології збору даних, навчання персоналу, надійного
зберігання даних та публікації інформації в доступному форматі. У Пакистані нещодавно до нового
виборчого законодавства було включено вимогу представляти дані про голосування з деталізацією
за статтю97.
Нарешті, що стосується правового врегулювання порушень у ході виборів, оскільки збір доказів у
справах про анулювання виборів та в справах про порушення в ході виборів загалом може бути
надзвичайно складним завданням, виборча комісія може відігравати в цьому процесі вирішальну
роль98. У деяких випадках ОАВ буде єдиною стороною, яка здатна провести розслідування

Democracy Reporting International, «From Law to Action: Election Reforms in Pakistan» [Democracy Reporting International,
«Від закону до дії: виборча реформа у Пакистані»], 2018, https://democracy-reporting.org/from-law-to-action-electionreforms-in-pakistan/.
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Для обговорення правових підходів до анулювання виборів, див. публікацію IFES, випуск якої готується: «Анулювання
результатів виборів: скільки порушень – це вже занадто багато?» http://www.ifes.org/news/annulling-election-results-howmany- irregularities-are-too-many.
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порушень99. В інших випадках саме ОАВ буде тією організацією, яка зможе найточніше визначити
наслідки порушень у ході виборів. На жаль, сучасні системи управління даними організовані таким
чином, що вони не надають доказів у формі, яка традиційно вимагається в судах, або ж надають
докази, які вимагають від судді володіння спеціальними знаннями. Наприклад, можуть існувати
журнали реєстрації входу в систему цифрових даних, які показують, що подія сталася, але суддям
потрібно було зрозуміти, як ці файли можна легко фальсифікувати, не залишаючи сліду, або як
підписати документ за допомогою цифрового підпису, на основі чого можна чітко встановити його
автентичність. Закони або правила цивільного процесу та системи збору доказів розроблені без
врахування конкретних потреб збору доказів для виборчих спорів, а це може в кінцевому підсумку
вплинути на право на правове врегулювання порушень та забезпечення правосуддя на виборах.

д)

Процедурний вплив

Кожний ОАВ має план проведення виборів, але, якщо члени виборчої комісії не розуміють, як
працюють сучасні системи управління даними, може виникнути процедурна прогалина. Належна
робота комп’ютеризованих виборчих систем в межах ОАВ повинна бути формалізована за
допомогою правил і процедур, що вимагають певного рівня деталізації. Всі основні принципи,
пов’язані з функціональністю, можливістю реалізації та безпекою, повинні бути чітко визначені.
Інакше під час підготовки до виборів можуть виникнути критичні проблеми. Наприклад, може
виявитися, що архітектура систем складається з «клаптиків» часткових, а не всеосяжних планів, а
також що можуть бути прогалини або плутанина в розумінні того, хто що й коли робить.
Документальне закріплення виборчих операцій відповідно до чітко прописаних положень та
підзаконних актів підвищує прозорість, оскільки ці положення надаються як учасникам виборчих
процесів, так і широкій громадськості. ОАВ, який документально закріплює процес застосування
персональних даних виборців, пізніше може бути притягнутий до відповідальності, якщо не
дотримуватиметься власних правил. Проте ОАВ можуть застосовувати суто формальний підхід та
не бажати ризикувати, таким чином, вони будуть уникати інтерполяції виборчого законодавства
з більш детально викладеними процедурами, оскільки матимуть побоювання, що їх звинуватять
у перевищенні своїх повноважень. Натомість, багато ОАВ впадають в іншу крайність та просто
повторюють положення основного законодавства. У деяких випадках уряд чи законодавчий орган
повинні затвердити адміністративні положення, і це може вплинути на якість прийнятих правил
та процедур. Або ж ОАВ може розробити внутрішні детальні процедури, які не будуть закріплені
офіційно або оприлюднені серед широких кіл громадськості. Такі внутрішні процедури не є ані
прозорими, ані перевіреними зовнішніми суб’єктами, та до того ж виборча комісія як колективний
та колегіальний орган часто не матиме повного контролю над ними.
Якщо ОАВ не проведуть оцінку потенційних загроз, як внутрішніх, так і зовнішніх, вони не зможуть
підготуватися до кібератак. І якщо вони не співпрацюватимуть із зовнішніми установами, зокрема
не консультуватимуться з організацією CERT у своїй країні та не звертатимуться до стандартів
Для того, щоб відігравати цю роль, ОАВ повинен мати спроможність проводити належні розслідування з виборчих
питань у стислі часові терміни та опрацьовувати докази належним чином, щоб їх можна було прийняти. Загальний
коментар 31 до МПГПП: «Особливо необхідні адміністративні механізми, щоб забезпечити виконання загального
обов’язку негайно, ретельно та ефективно розслідувати звинувачення у порушенні через незалежні та неупереджені
органи». IFES окреслила основні принципи проведення розслідувань виборчих спорів у публікації, випуск якої готується
Standards, Techniques and Resources for Investigating Disputes in Elections (STRIDE) [Стандарти, методи та ресурси для
розслідування спорів на виборах (STRIDE)].
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у галузі безпеки даних, це означатиме, що вони не використовуватимуть провідні практики зі
сфери кібербезпеки в своїй роботі. Після запровадження електронних машин для голосування
Індійська виборча комісія стверджувала, що їхні машини невразливі до кібератак. Коли в 2010
році група експертів з ІКТ оприлюднила документ, у якому заявлялося, що електронні машини
для голосування насправді були вразливими, поліція заарештувала одного з авторів і дослідників
та допитала його про те, як він отримав доступ до однієї з таких машин (незабаром після цього
він був випущений)100. У 2013 році Верховний Суд Індії визнав думку експерта обґрунтованою та
постановив, що необхідно запровадити для таких машин процедуру, що залишає «паперовий
слід», який виборці можуть перевірити. «Паперовий слід» (VVPAT) тепер використовується на
виборах в Індії як резервний захід безпеки. ОАВ повинні знати про недоліки своїх технологій у
галузі безпеки та планувати свої дії відповідним чином.

IV. Процес комплексного тестування вразливостей та адаптування
систем (HEAT, від Holistic Exposure and Adaptation Testing)
a)
Що таке процес комплексного тестування вразливостей та адаптування
систем (HEAT) і чим цей процес не є?
Розроблений IFES процес комплексного тестування вразливостей та адаптування систем HEAT –
це процес (наразі на стадії завершення; викладено нижче) одночасного виявлення та тестування
потенційного використання вразливостей при застосуванні технології управління даними на
виборах. HEAT тестує саму технологію, а також правову та операційну структури, в яких
технологія функціонує. На відміну від сертифікації технологій або базового процесу тестування,
процес HEAT є комплексним способом вивчення вразливостей та забезпечення їхнього усунення,
виявлення чи врегулювання. Наприклад, у межах традиційного процесу сертифікації можна
перевірити певну технологічну платформу, щоб переконатися в захищеності даних. Незважаючи
на це, процес не допоможе ОАВ підготуватися до простої атаки на веб-сайт, яка може серйозно
зашкодити довірі суспільства до цієї установи, незалежно від того, чи є помилки в даних, чи дійсно
були зафіксовані вторгнення в системи даних, чи ні.
Процес HEAT не призначений для сертифікації будь-яких систем. Сертифікація технологій є
специфічним процесом оцінки апаратного та програмного забезпечення для голосування з
метою пересвідчення в тому, що таке апаратне та програмне забезпечення надає всі необхідні
функціональні можливості, забезпечує доступність та відповідність параметрам безпеки. Існують
різні завдання, пов’язані з чистими процесами «сертифікації», в яких розглядається окремо лише
апаратне або програмне забезпечення, поза сферою широкого електорального середовища. У
2010 році COMELEC звернулася до постачальника з проханням провести сертифікацію електронних
машин для голосування. З самого початку було ясно, що будь-яка компанія, яка підпише контракт
на проведення сертифікації, виявить кілька потенційних недоліків у системі безпеки та надасть
рекомендації щодо їхнього усунення, щоб зняти з себе відповідальність на випадок, якщо щось
піде не так. Компанія, яка зрештою була вибрана, SysTest Labs, зауважила, що електронні машини
Matt Ford, «Indian Democracy Runs on Briefcase-Sized Voting Machines» [Метт Форд, «Індійська демократія «працює»
на машинах для голосування розміром з портфель»] The Atlantic, 15 квітня 2014 року, https://www.theatlantic.com/
international/archive/2014/04/indian-democracy-runs-on-briefcase-sized-voting- machines/360554/.
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для голосування були придатними для використання відповідно до їхнього призначення, але
лише за певних умов. SysTest Labs рекомендувала належні гарантії та процедури, включаючи
«статистично значущу довільну ручну перевірку» та план аварійного відновлення. Компанія,
що проводила сертифікацію, визнала, що використання машин пов’язане з ризиками, та
рекомендувала процедури з метою виявлення потенційних недоліків та, за необхідності, повну
відмову від автоматизації, навіть посередині виборчого процесу, якщо необхідно.
У Кенії IEBC розпочала процес пошуку компанії для сертифікації та тестування, але виявила, що
жодна компанія не хоче сертифікувати технологію без доступу до «ручних процесів», сховища
даних, перегляду початкових кодів, прозорих процедур закупівель та іншої подібної інформації.
Сертифікація зрештою не була проведена.
Є багато інших процесів тестування, які також можуть передбачати вивчення елементів розробки
або використання виборчих технологій. Тестування логіки та точності (L&A) – це процес, за
допомогою якого обладнання для голосування налаштовується, перевіряється та сертифікується
на предмет точності заздалегідь до виборів. Кожний компонент тестується, щоб впевнитися в
тому, що він є повністю функціональним і не має жодних механічних проблем, а також що кожна
одиниця для голосування має належні бюлетені, призначені для конкретної виборчої дільниці.
Тестування на проникнення (pen-тести) складається з цілої низки інструментів, які спрямовані
на виявлення вразливостей технології, зокрема сканування портів, сканування вразливостей
(програмне забезпечення та прошивка), аналіз пакетів, а також огляд журналів реєстрації входів
до системи. Пост-виборчий аудит, спрямований на мінімізацію ризиків, передбачає перевірку
довільної вибірки бюлетенів, на яких зафіксовано волевиявлення виборців, або «паперовий слід»,
який виборці можуть перевірити, у пошуках надійних доказів того, що повідомлені результати
виборів є правильними101. Якщо повідомлений результат є неправильним, то аудит може
призвести до повного перерахунку голосів вручну з метою встановлення справжніх результатів
виборів. Система налаштована таким чином, що лише аудитор виявить суттєві докази того, що
повідомлений результат виборів був правильним, аудит може далі не продовжуватися. Таким
чином, аудит підлаштовується під факти конкретних виборів. Після виборів 2016 року в США та
визначення виборчих систем як «критично важливої інфраструктури», Департамент національної
безпеки США розробив низку рекомендованих процесів для тестування та огляду (викладені в
текстовому полі). Проте ці процеси тестування зосереджені в першу чергу на самій технологічній
системі та передбачають суттєву часову затримку, отже, це створює проблеми для тих, хто бажає
запровадити зміни на основі цих процесів задовго до виборів102.
IFES має на меті включити елементи існуючих процесів тестування до процесу прямого
комплексного тестування, який може допомогти ОАВ виправити такі вразливості в системі, які
можуть призвести до зареєстрованих або незареєстрованих маніпуляцій з даними на виборах,
відмови системи або майбутнього оскарження в судовому порядку. Процес HEAT не буде
Mark Lindeman and Philip B. Stark «A Gentle Introduction to Risk-Limiting Audits», IEEE Security and Privacy, Special Issue
on Electronic Voting [Марк Ліндеман і Філіп Б.Старк «Вступ до аудиту, спрямованого на зменшення рівня ризиків», IEEE
Безпека та захист персональних даних, Спеціальний випуск, присвячений електронному голосуванню], 2012, https://
www.stat.berkeley.edu/~stark/Preprints/gentle12.pdf.

101

Tim Starks, «The latest 2018 election-hacking threat: 9-month wait for government help» [Тім Старкс, «Остання загроза
хакерської атаки на виборах 2018 року: 9-місячний період очікування на допомогу від уряду»], Politico, 29 грудня 2017
року, https://www.politico.com/story/2017/12/29/2018-election-hacking-threat-government-help-231512?cid=apn.
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механізмом для затвердження або відхилення рішення щодо використання певної технології або
конкретного постачальника, хоча він може надати інформацію про дійсні загрози, які виникають
через взаємовідносини з постачальником або з огляду на ланцюг поставок в кібертехнологіях,
а також інформацію про взаємодію між різними технологічними платформами, що можуть
використовуватися в різних частинах виборчого процесу. Процес HEAT також може допомогти ОАВ
підготувати ресурси та розробити процеси, яких необхідно буде дотримуватися в разі порушення
безпеки, виникнення системної помилки або у випадку, якщо система оскаржена в суді. Це
особливо важливо з точки зору того, докази якого типу будуть вимагатися, а також які докази
будуть прийнятними, коли йдеться про виборчі технології. Також це важливо для створення цілого
ланцюга доказів, які можуть бути використані в майбутньому в разі оскарження процедури в
судовому порядку. Посадові особи IT-відділуповинні тісно співпрацювати з посадовими особами
юридичного відділу в рамках ОАВ для уникнення цієї вразливості.
Так само, як в усіх аспектах виборчого процесу,
Типи тестування й огляду, надані
позитивне громадське сприйняття та довіра
Департаментом національної безпеки
суспільства є критично важливими для довіри
США
до виборів та прийняття результатів. Процес
HEAT розроблений так, щоб сприяти посиленню Тестування ризиків та вразливостей:
заходів зі зниження рівня ризиків для політичних Кількатижневе дослідження всієї системи,
необхідної для проведення виборів
суб’єктів та суспільства, адже такі заходи
необхідні для належного використання виборчих Огляд кіберінфраструктури: Експертна оцінка,
технологій та акцентування на важливості
проведена засобом неформальних інтерв’ю.
планування на випадок надзвичайних обставин.
Огляд кіберстійкості: Допомога посадовим
Зрештою, процес HEAT має на меті підвищити
особам ОАВ у проведенні власної оцінки.
довіру суспільства до виборчого процесу та
допомогти ОАВ провести та задокументувати
Сканування заходів кібергігієни: Аналіз
заходи комплексної перевірки системи. Однак,
виборчих систем у віддаленому режимі та
оскільки процес HEAT зосереджується на
повідомлення про вразливості.
виявленні вразливостей, необхідно запровадити
належне управління цим процесом та належні
комунікаційні заходи, щоб він допоміг перш за все підняти, а не зруйнувати, довіру суспільства
до ОАВ та технології. Таким чином, ОАВ повинен забезпечити достатньо часу та ресурсів для
вирішення виявлених проблем, а також для того, щоб, привернувши увагу до цих вразливостей,
піддати критичному аналізу різні аспекти процесу – від чинності реєстру виборців до легітимності
результатів виборів.

б)

Огляд процесу HEAT

Визначення
Процес HEAT побудований таким чином, що ключову роль у його проведенні має відігравати ОАВ,
а сам він по суті є елементом посилення спроможності ОАВ (що відрізняє його від зовнішнього
оцінювання). Сам по собі перший крок в рамках процесу HEAT здійснюється безпосередньо ОАВ
(у разі потреби – зі залученням технічної допомоги) і потребує від ОАВ визначення технології
адміністрування, пов’язаних з виборами даних, яка підлягатиме тестуванню в рамках HEAT. Процес
HEAT зосереджений головним чином на електронних системах або платформах, пов’язаних з
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організацією виборчого процесу, які включають будь-які форми автоматизації або цифрової
обробки даних, як-от реєстрація виборців, їхня ідентифікація, голосування, підрахунок голосів,
передача даних щодо результатів голосування, встановлення підсумків голосування. Залежно
від того, наскільки складною або комплексною є система адміністрування, електронні системи
також можуть бути пов’язані з реєстрацією кандидатів, визначенням формату виборчого
бюлетеня (у тому числі й на таких багаторівневих виборах як місцеві вибори), а також друком
виборчих бюлетенів. Тестуванню можуть підлягати як одна, так і декілька систем (що залежить від
конкретної країни), і його об’єктом якраз і є ці системи та процеси. Разом з тим, залежно від сфери
компетенції ОАВ та особливостей відповідної країни, ОАВ може висловити бажання протестувати
й інші системи, у тому числі бази даних реєстрації партій, системи, пов’язані з фінансуванням
передвиборної агітації та звітністю щодо такого фінансування, системи визначення меж виборчих
округів, дільниць, місцезнаходження дільничних виборчих комісій, системи публічних закупівель
та інвентаризації, бази даних кадрів та фінансів, веб-сайти та платформи соціальних мереж,
системи адміністрування розгляду справ за скаргами суб’єктів виборчого процесу.
Окрім визначення активів, що потребують захисту, ОАВ повинні також наділятися повноваженнями
щодо оцінки ймовірності кіберзагроз – DDoS та інсайдерських атак, фішингу та встановлення
шкідливого програмного забезпечення. Ідентифікація всіх можливих загроз та їхнього ступеня
дозволяє підготуватися до наступних кроків у рамках процесу HEAT.

Збір даних
Після ідентифікації конкретної пов’язаної з виборами технології управління даними, яку
необхідно перевірити, відповідний персонал ОАВ повинен зібрати та узагальнити по категоріям
всю необхідну інформацію для команди фахівців, які проводять тестування за системою HEAT.
З одного боку, це має бути по можливості повна інформація про закони, правила, процедури,
посібники та навчальні матеріали, формалізовану стратегічну політику, у разі її наявності, тощо; з
іншого боку – це буде технічна інформація, як-от дизайн системи (схеми), політика безпеки даних,
скрипти налаштування та конфігурації, початковий код програми та інші відповідні дані. Одним
з найважливіших моментів буде узагальнення інформації про всі чинні закони та нормативноправові акти, щоб команда тестувальників HEAT могла визначити окремі положення правової бази,
що можуть бути використаними для оскарження правомірності застосування певних технологій
управління даними у виборчому процесі; це дозволить вчасно виробити й узгодити необхідні
процедури та політику щодо використання необхідних технологій управління даними, в тому числі
чітко визначити ролі та розподілити сфери відповідальності, особливо між ОАВ та постачальниками
технологій, а також опрацювати заходи ефективного реагування на непередбачені обставини. До
списку розглянутих законів та правил мають бути включені: Конституція, національне виборче
законодавство, постанови ОАВ, будь-які інші відповідні національні закони або положення щодо
управління даними, захисту даних або кібербезпеки, цивільно-процесуальні та інші кодекси, якими
регулюється збирання доказової бази для оскарження тощо, а також відповідна національна
прецедентна практика, де вона може бути застосованою. На додачу до таких правових матеріалів,
ОАВ має зібрати всі відповідні внутрішні політики, процедури, стратегії, операційні плани,
посібники з роз’ясненням керівних документів та навчальні матеріали, що використовуються у
виборчому процесі й які виключно або частково стосуються випробуваної виборчої технології.
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На етапі збору даних, ОАВ також має підготувати схему застосування (мапу) відповідної технології,
яка б візуалізувала компоненти системи, яка тестуватиметься, зв’язки та потоки даних між
інституціями та індивідами. Підготовка такої системи може бути складовою процесу більш
масштабного дослідження систем, яке візуалізуватиме зв’язки між ключовими суб’єктами. Дуже

часто зв’язки між індивідами та інституціями (або їхня відсутність) можуть мати вплив на виборчий
процес. Зв’язки, які ОАВ підтримує з іншими органами влади всередині країни, у тому числі з
незалежними інституціями та органами виконавчої влади, залученими в процес захисту даних,
мають бути чітко ідентифіковані саме на цьому етапі. Спільнота, задіяна в галузі кібербезпеки,
є одностайною в тому, що обмін інформацією в сфері кібербезпеки є критично важливим для
належного обміну даними, і виборчий процес у цьому питанні не є винятком. Особливою рисою
виборчого процесу є те, що він передбачає забезпечення незалежності ОАВ, незалежно від того,
якою є взаємодія цього органу з іншими інституціями та індивідами.
Створена мапа системи може висвітлити неочевидні елементи стимулювання, ефекти від взаємодії
між різними структурами та точки впливу, що дозволять виявити вразливості та передбачити
відповідні заходи для посилення безпеки виборчого процесу. Без створення такої візуалізованої
схеми (мапи системи) та без узагальнення вихідних положень в площині кібербезпеки, дуже
важко визначити всі існуючі специфічні вразливості. Мапа системи – це візуальне зображення
її компонентів у певний момент часу в цілому, тоді як мапа учасників – це тип графічного
зображення системи з фокусом на взаємозв’язках та взаємодії між різними її учасниками. Такі
схеми допомагають побачити «слабкі місця» для кожного каналу взаємодії пов’язаних між собою
структур та людей всередині системи, а також визначати причини виникнення таких вразливостей
і заходи для належного реагування на них. Команда HEAT надаватиме інструкції та зразки для
проведення візуалізації системи, або ж може надавати пряму допомогу ОАВ у проведенні такої
візуалізації. Підготовлена схема буде частиною процесу випробування системи на вразливості
34

Кібербезпека на виборах:
Розробка процесу комплексного тестування вразливостей та адаптування систем (HEAT)

командою тестувальників HEAT, яка проводиться на третьому етапі тестування.

Розкриття вразливостей
На третьому етапі передбачається, що команда тестувальників HEAT проводить колегіальний
аналіз відповідних матеріалів, наданих ОАВ, а також візуалізацію системи з метою розкриття
вразливостей за п’ятьма параметрами – технологічним, кадровим/людським, політичним,
правовим та процедурним. Оскільки в рамках цього процесу всі п’ять параметрів вразливостей
досліджуються в комплексі, до складу команди з проведення HEAT за загальним правилом
включаються експерт з питань технологій, юрист та експерт з питань виборів. Власне, першим
кроком процесу HEAT має бути визначення складу групи фахівців-тестувальників, залежно від
того, яка саме технологія або технології підлягають перевірці. Ключовим питанням тут буде: хто
має достатню кваліфікацію та компетенції для перевірки та оцінки не лише технології, але також
правових рамок та контексту, в якому вона буде використовуватися під час виборів? Коли така
команда створена, на цьому етапі процесу вона визначає та документує знайдені уразливості
у використовуваній ОАВ специфічній технології за п’ятьма відповідними параметрами, а також
пропонує можливі шляхи або заходи реагування для усунення або, принаймні, послаблення
виявлених ризиків103. Окрім того, команда тестувальників HEAT має звернути увагу на певні
зовнішні елементи, які можуть мати значний вплив на виборчий процес, особливо в частині
створення потенційного негативного впливу або кампанії з дискредитації ОАВ або інших учасників
виборчого процесу, а також здійснити аналіз і оцінку чинних комунікаційних стратегій ОАВ.

Випробування
Ґрунтуючись на отриманій інформації про специфічні виявлені вразливості, команда тестувальників
HEAT проводить для відповідальних посадових осіб ОАВ спеціалізовані симуляційні вправи
(TTX) з моделювання ситуацій, які можуть виникнути під час проведення виборів, щоб з’ясувати
готовність ОАВ до належного реагування на конкретні потенційні ризики. TTX — це тренувальна
симуляція в реальних умовах за прискореним часовим графіком для навмисного створення
стресових умов, що вимагають швидких та ефективних відповідей на виклики від усіх учасників,
кожний з яких має відповідну роль та сферу відповідальності, аби навчити їх виокремлювати
найважливішу інформацію, приймати рішення та дотримуватися планів. Такий формат є дуже
подібним до вправи «червоні команди», яка практикується Департаментом оборони США «для
виявлення вразливості операційних концепцій до того, як такі вразливості будуть ідентифіковані
реальними суперниками»104. Команда тестувальників HEAT звертає увагу на вразливості, виявлені
на перших трьох етапах перевірки, а також на відповіді учасників TTX щодо причин виникнення
та можливих засобів реагування на виклики в умовах моделювання. Такий підхід дозволяє не
лише перевірити наявну спроможність представників ОАВ, але й озброїти відповідальних осіб
необхідними знаннями для внесення відповідних змін, що дозволять знизити ризики в сфері
З часом IFES планує опрацювати глобальну базу даних щодо існуючих вразливостей з відповідними рекомендаціями,
наданими командами фахівців за результатами процесу HEAT та використаними різними партнерами на місцях. Така
база даних буде ще одним допоміжним довідковим інструментом для ОАВ та виконавців проектів міжнародної технічної
допомоги. Спеціальна робоча група Наукової Ради Пентагону, «Роль та статус діяльності Міністерства оборони США у
2003 році», https://fas.org/irp/agency/dod/dsb/redteam.pdf.
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Спеціальна робоча група Наукової Ради Пентагону, «Роль та статус діяльності Міністерства оборони США у 2003 році»,
https://fas.org/irp/agency/dod/dsb/redteam.pdf
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кібербезпеки. Члени виборчих комісій нижчого рівня в цілому потребують більш змістовного
навчання з питань організації виборчого процесу, і кібербезпека в цьому контексті не є винятком.
TTX може допомогти центральному ОАВ визначити реальний обсяг потреб у навчанні різних
категорій співробітників за конкретними темами, наприклад, щодо дотримання кібергігієни та
попередження цільового фішингу.

Адаптування
Останнім кроком в рамках процесу HEAT є спільна підсумкова вправа та стратегічна сесія за
участі відповідних посадових осіб ОАВ. На цьому етапі формулюються та пріоритизуються
кроки, спрямовані на усунення вразливостей, які не отримали ефективного реагування на етапі
виявлення вразливостей. Кінцевою його метою є мінімізація рівня загроз за п’ятьма параметрами.
В рамках цієї сесії з’ясовується, хто саме є відповідальним за реагування на вразливості, як
мають розподілятись відповідні кошти в коротко- та довгостроковій перспективі, протягом яких
термінів мають здійснюватися відповідні заходи, яким чином має забезпечуватись прозорість та
комунікація.
У контексті вразливостей технологій основними інструментами запобігання втручанням в
роботу систем, які можуть бути розглянуті ОАВ, є, власне, дизайн самої системи, її встановлення,
налаштування, пілотне впровадження, аудит та планування заходів безпеки. У розпорядженні ОАВ
мають бути наявні резервні плани підтримки функціонування систем, у тому числі й можливість
запуску в роботу попередньої системи у випадку кризових ситуацій. Наприклад, якщо система
розподілу мандатів між переможцями виборів є складною, ОАВ може вирішити не покладатись
у повному обсязі на програмне забезпечення, що використовується вперше, навіть якщо
попередньо проводилися заходи з тестування такого програмного забезпечення105. ОАВ повинні
мати посилену спроможність у питаннях моніторингу роботи систем з тим, щоб з високою часткою
впевненості визначати природу подій, які відбуваються в системах. За умови наявності відповідної
стратегії ОАВ будуть здатні реагувати на ситуації оперативно, застосовувати плани заходів безпеки
та поновлювати систему з використанням бекапів.
У контексті людського фактора, цілком очевидною є потреба у вжитті заходів, спрямованих на
протидію інсайдерським атакам (наприклад, шляхом моніторингу фізичного доступу до серверів).
Разом з тим, інколи існує потреба у вжитті додаткових заходів. Це може передбачати одночасний
доступ декількох ІТ-спеціалістів до важливих серверів, відмову від використання бездротових
технологій для з’єднань з певними каналами для запобігання кібератакам з використанням
наближеного Wi-Fi доступу (так званого «злобного близнюка», тобто фальшивого хотспоту). Мають
бути впроваджені системи контролю над забезпеченням рівнів допуску до систем, журнали
реєстрації входів у системи; всі входи в системи мають регулярно переглядатись уповноваженими
на те спеціалістами для забезпечення дотримання режиму доступу та запобігання зловживанням.
Перевірка персоналу на етапі влаштування на роботу є позитивною практикою, але вона має
проводитись у спосіб, який би запобігав непотизму або дискримінації чи виникненню нових
проблем, зокрема, потенційній бюрократичній тяганині. Прогресивні ОАВ повинні впроваджувати
стратегії забезпечення безпеки даних з тим, щоб ефективність адміністрування даних не
У Данії під час виборів до Європарламенту в 2009 році Управлінням статистики Данії використовувалося спеціальне
програмне забезпечення для розподілу місць, але також неформально використовувалися таблиці MS Excel як резервна
копія для перевірки правильності проведених розрахунків.
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знижувалась за рахунок використання застарілих, вразливих та невикористовуваних на практиці
систем.
У контексті політичних факторів ОАВ мають уважно планувати та проводити публічні закупівлі
технологій, пов’язаних із забезпеченням проведення виборів, а також мають напрацювати
ефективні механізми консультацій та комунікації з питань кібербезпеки. З метою посилення
юридичної та фактичної незалежності ОАВ та його провідної ролі у виборчому процесі можуть
бути вжиті особливі заходи. Водночас, залежно від природи кіберзагроз, може існувати потреба
й в більш тісній взаємодії ОАВ з працівниками правоохоронних органів, служб розвідки. Така
взаємодія має здійснюватися обережно й враховувати необхідність забезпечення незалежності
ОАВ – як на практиці, так і в суспільному сприйнятті інституції. У контексті правових та процедурних
викликів, може існувати потреба у внесенні змін до законодавства або регуляторних актів, так само
може існувати потреба розробки або удосконалення стратегічних документів, операційних планів,
тренінгових матеріалів, посібників та керівних принципів.
ОАВ можуть мати певні практики забезпечення кібербезпеки, однак такі практики можуть бути
розпорошені між різними документами, неофіційними інструкціями ІТ-спеціалістів, або навіть
не існувати у вигляді письмових документів. Команда тестувальників HEAT має заохочувати ОАВ
до консолідації та викладу практичних настанов з питань кібербезпеки в одному певному місці/
документі. Це дозволило б забезпечити більшу доступність та прозорість відповідних практик
і припущень для самого ОАВ, а також можливість оперативного коригування таких практик
(наприклад, на випадок, якщо система не передбачає жодних обмежень щодо довжини та
структури паролів, це може бути вкрай проблематичним). Якщо такі практики закріплені офіційно,
вони можуть слугувати в якості стратегії забезпечення кібербезпеки ОАВ. Впровадження такої
стратегії дозволить посилити ступінь готовності ОАВ протидіяти кіберзагрозам.
Насамкінець, тестування HEAT проводиться з метою проведення комплексного оцінювання
специфічних виборчих технологічних систем та їхніх вразливостей; задля прямого залучення
відповідних посадовців ОАВ до процесу тестування з тим, аби цей процес міг застосовуватися як
інструмент розвитку спроможності; а також для визначення змін, які можуть бути впроваджені під
егідою ОАВ для зменшення ризиків кіберзагроз.

V.

Висновки

Як визначено у вступній частині цього документу, ОАВ дедалі частіше покладаються на складні
технології у виборчих процесах. Це спричинило виникнення нових проблем безпеки, пов’язаних
із необхідністю захисту та збереження даних про вибори в цифровому форматі та у відповідних
комп’ютеризованих системах. Більшість країн тепер автоматизують та оцифровують принаймні
частину своїх виборчих процесів – від використання електронного голосування до електронних
баз даних виборців. Таким чином, проблеми, пов’язані з кібербезпекою на виборах, стають дедалі
більш універсальними та складними.
Зловмисники, як окремі фізичні особи, так і підтримувані урядами групи, знаходять все нові й
нові шляхи для зриву виборчих процесів, а нові технології вимагають від персоналу володіння
знаннями про те, як їх використовувати та як захистити дані. Навіть у ситуаціях, коли заходи
кіберзахисту оцінюються як належні, швидкість виникнення технологічних інновацій означає, що
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ОАВ повинен фокусувати свою увагу на виявленні потенційних вразливостей наступних виборів, а
не на тих вразливостях, що були виявлені на останніх виборах.
Потенційні вразливості системи кібербезпеки на виборах не обмежуються лише технологічними
параметрами, натомість, вразливості також визначаються за людським, політичними,
процедурними та правовими параметрами. У цьому документі IFES намагається виявити
потенційні вразливості та визначити низку різносторонніх процесів для комплексного вирішення
загроз кібербезпеці. Однією з амбіційних цілей цього документу є прагнення «здобути уроки» на
основі огляду емпіричної літератури, разом із виробленням розуміння різноманітного характеру
загроз у сфері кібербезпеки на виборах. Незважаючи на те, що жодний метод чи технологія не є
бездоганними, процес HEAТ спрямований на те, щоб максимально захистити виборчі процеси від
непередбачених загроз, незаконних вторгнень, системних збоїв, людських помилок, проблем з
розумінням процесу або необґрунтованих та зайвих судових позовів.
Щоб уникнути можливого правового впливу, на зразок судового позову за результатами
виборів до Студентської ради в Австрії у 2008 році, ОАВ та уряди повинні працювати разом, щоб
розробити чітке законодавство та положення, які регулюватимуть використання технології на
виборах. Основа, розроблена NIST, — це комплексний інструмент, який може бути використаний
в якості відправної точки для зменшення негативного технологічного впливу, а такі ресурси,
як публікація Procurement Aspects of Introducing ICTs Solutions in Electoral Processes (Аспекти
закупівель у впровадженні ІКТ-рішень у виборчих процесах), підготовлена ПРООН/Єврокомісією,
можуть допомогти ОАВ розвивати використання технологій більш надійно та ефективно, щоб
уникнути політичного впливу, який може призвести до зниження суспільної довіри до ОАВ та
уряду. Підписання Декларації відкритого уряду та дотримання закладених у ній принципів також
може свідчити про чіткий намір забезпечення прозорості, а участь спостерігачів може допомогти
легітимізувати вибори в очах суспільства завдяки використанню методів спостереження, які
враховують особливості виборчих технологічних платформ та те, наскільки таке спостереження за
ними відрізняється від традиційного спостереження за виборами на основі паперових бюлетенів.
У майбутньому було би дуже цінним, якби різні постачальники міжнародної технічної допомоги
досягли консенсусу щодо стандартів управління інформаційними технологіями на виборах,
відповідно до Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами. Альтернативний
підхід може полягати в підвищенні обов’язкових вимог з вироблення стандартів у рамках
регіональних або глобальних асоціацій ОАВ, які наразі існують.
Прозорі й чіткі стратегії допомагають створити довіру, але вони також захищають ОАВ від
існуючих прогалин та підвищують підзвітність. Такі міжнародні стандарти як Керівні принципи для
регулювання комп’ютерних файлів даних, затверджені Генеральною Асамблею ООН, попри те, що
вони не були розроблені спеціально для виборів, надають широкі засади управління даними, які
встановлюють відповідальність за дані на тих осіб, які їх збирають, допомагаючи захистити їх від
процедурного впливу. У Керівних принципах спеціально зазначається, що збирачі даних повинні
нести відповідальність за точний, прозорий та законний збір даних, встановлення належного
обмеженого доступу до них з метою недопущення дискримінації, надійне збереження та законне
поширення даних.
Насамкінець, ще більш важливим, ніж провідні практики, є визнання необхідності застосовувати
такі практики, – це вагома складова мінімізації кадрового/людського впливу. ОАВ, які розуміють
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важливість забезпечення кіберзахисту, проводитимуть більш захищені від впливів вибори,
тимчасом як інші, як-от COMELEC на Філіппінах, член якої був вимушений піти у відставку після
того, як його було відсторонено від виконання обов’язків за службову недбалість, що призвела
до зламу баз даних, – будуть продовжувати зазнавати зайвих загроз. На основі свого досвіду та
експертних знань IFES спробувала провести комплексний огляд кібербезпеки на виборах, щоб
підтримати наших партнерів – ОАВ – та попередити реальні, виявлені технологічні проблеми
у виборчому процесі. Основа процесу HEAT, яка викладена в цьому документі, розроблена з
урахуванням провідних міжнародних практик управління даними та кібербезпеки, а також
принципів прозорості, відкритості даних та конфіденційності. Цей процес може допомогти ОАВ
та іншим учасникам виборчого процесу розвинути інфраструктуру та системи, необхідні для
захисту виборчого процесу в міру зміни технологій. Комплексний процес HEAT, як описано в
цьому документі, вимагає значних часових та фінансових ресурсів. Проте, якщо такий процес
не буде проведений, ОАВ може спіткати електоральна криза, витрати на подолання якої значно
перевищать часові та фінансові ресурси, які ОАВ міг би інвестувати в забезпечення власної
кібербезпеки.
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