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Короткий огляд
Починаючи з 2014 року, ситуація у сфері кібербезпеки в Україні докорінно змінилася. Конфлікт,
спричинений окупацією українських територій, має чіткі ознаки гібридної війни (у тому числі
інформаційної війни у формі кампанії з дезінформації), у той час як критично важливі системи
стають об’єктами зламів та руйнуються внаслідок кібератак.
Важливим свідченням цього є кібератака на ЦВК під час президентських виборів 2014 року. За три
дні до виборів хакери відключили мережеві вузли ЦВК та “очистили” численні компоненти єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Вибори» (видалили з них інформацію), у тому числі систему
встановлення результатів виборів, використовуючи найновіші зразки шкідливих програм для
кібершпигунства. Роботу системи було відновлено тільки завдяки наявності автономної резервної
копії. З того часу ІТ-системи ЦВК були до певної міри вдосконалені; наприклад, офісні компоненти
було відокремлено від критичних мереж, а віддалений доступ обмежено або заблоковано.
Перелік міжнародно-правових інструментів у сфері кібербезпеки є доволі обмеженим. 9 травня
2018 року набув чинності новий Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки
України». У Законі визначено загальні поняття кібербезпеки, врегульовано організаційні аспекти та питання взаємодії між відповідними інституціями, а також визначено коло повноважень
та сферу відповідальності кожної з цих інституцій. У тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом Кабінет Міністрів України мав забезпечити прийняття нормативно-правових актів,
необхідних для його реалізації, які б конкретизували окремі аспекти кібербезпеки, зокрема
порядок проведення аудитів. Проте і зараз відсутня чітка відповідь на питання про те, чи були
вжиті Урядом конкретні заходи у цьому напрямі.
Новий Закон визначає концепцію критичної інфраструктури (КІ) для об’єктів/інституцій, які
надають певні критично важливі послуги для держави чи громадян. З огляду на те, що ЦВК
є незалежною інституцією, для отримання статусу об’єкту КІ, їй, судячи з усього, доведеться
подати офіційний запит щодо одержання такого статусу. Деякі співрозмовники висловили переконання, що ЦВК та Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ)
підпишуть відповідний Меморандум про взаєморозуміння. Центри безпеки наразі створені в
обох органах забезпечення кібербезпеки - ДССЗЗІ та Службі безпеки України (СБУ). Це дозволяє проактивно виявляти кіберзагрози. Обидва органи співпрацюють з ЦВК.
Наразі Україна використовує адаптовану до українського контексту канадську систему забезпечення інформаційної безпеки. Однак цілком можливо, що майбутнім законодавством передбачатиметься обов’язковість використання стандартів інформаційної безпеки ISO/IEC 27000. Поки
що відсутня чітка відповідь на питання про те, яку саме оперативну систему кібербезпеки буде
передбачено і впроваджено на практиці. Тому законодавство повинно чітко визначати, яка
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саме стандартизована система використовуватиметься.
Станом на сьогодні, ЦВК не має офіційно затвердженого переліку інструментів для проведення
комплексного аналізу безпеки архітектури та практичного використання системи, які б враховували всі пов’язані з безпекою ризики. Більшість співрозмовників наголошувала на необхідності
проведення тестування системи на предмет її вразливості до несанкціонованих втручань (тест
на проникнення). Вкрай важливо, щоб тест на проникнення проводився належним чином та
заздалегідь до виборів, аби мати достатньо часу для усунення виявлених потенційних ризиків.
Інше питання полягає у тому, що тестів на проникнення може виявитися недостатньо для оцінки
безпеки системи, оскільки зазвичай у них не враховуються додаткові цілі безпеки та/або інсайдерські атаки. Як свідчить попередній досвід, перед кожними виборами ЦВК намагається адаптувати архітектуру системи до оперативних потреб. Хоча після таких змін слід проводити ретельне
тестування системи, наміри ЦВК у цьому плані залишаються недостатньо конкретними.
Нещодавно ЦВК розпочала програму із заміни застарілого обладнання. Цей процес є досить
важливим, оскільки деякі застарілі компоненти можуть породжувати безпекові ризики. В якості
альтернативного підходу ЦВК могла б використовувати зовнішні хостинги, однак представники
Центрвиборчкому поінформували команду з оцінювання про свій намір і надалі використовувати
компоненти системи та дані виключно на базі ЦВК. НАТО та Координатор проектів ОБСЄ в Україні
запропонували допомогу у придбанні важливих елементів обладнання. Було складено перелік
необхідного обладнання, яке мало бути закуплене, однак на практиці процедури закупівель поки
що не було розпочато (за винятком закупівель, що проводяться ОБСЄ). За даними СБУ, придбання компонентів системи має бути завершене до кінця серпня з тим, аби мати достатньо часу для
проведення підготовчої роботи. На думку Представництва НАТО в Києві, такі часові рамки недостатні для того, щоб подолати адміністративні перешкоди, пов’язані зі здійсненням закупівель.
ЦВК відчуває недовіру з боку зацікавлених сторін. Термін повноважень більшості членів ЦВК
вже давно сплив, що обумовлює нагальну потребу у призначенні нових членів ЦВК. Проте
формування нового складу Комісії до кінця літа є малоймовірним. Очікування змін у складі
ЦВК знижує ефективність функціонування органу, в тому числі негативно впливає на прийняття рішень стосовно реалізації майбутніх проектів.
Окремі співрозмовники висловили думку, що найбільшою проблемою ЦВК є питання кадрової спроможності цього органу. Наголошувалось, що зарплата ІТ-фахівців є помітно нижчою
у порівнянні з приватним сектором, що призводить до відтоку висококваліфікованих працівників. Кілька співрозмовників також підкреслили важливість проведення тренінгів для співробітників ЦВК. Варто розглянути можливість проведення в ЦВК як поглиблених тренінгів, так
і тренінгів для початківців. Варто також розробити й запропонувати ЦВК навчальну програму
тренінгів. Наведені у цьому звіті рекомендації містять більш детальну інформацію про потенційну технічну допомогу щодо кібербезпеки під час виборів.
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Вступ
У цьому звіті висвітлюються питання, пов’язані із забезпеченням кібербезпеки виборчих та
інших критично важливих для проведення виборів в Україні інформаційних систем. Цільова аудиторія цього звіту – всі ті, хто цікавиться питаннями кібербезпеки під час виборів в
Україні в цілому, а також ті, хто стежить за подіями у сфері виборів в європейському регіоні.
Команду експертів з оцінювання очолила Беата Мартін-Розумілович (Регіональний Директор IFES в Європі та Євразії, Вашингтон, Федеральний округ Колумбія), а до її складу увійшли Карстен Шюрманн (доцент Копенгагенського університету інформаційних технологій),
Юлія Шипілова (Старший радник з питань виборів, IFES Україна), Віктор Жора (Керівник
компанії InfoSafe ІТ, Україна) та Горан Петров (Консультант IFES з питань кібербезпеки).
В рамках оцінювання команда експертів зустрілася з представниками відповідних зацікавлених сторін, перелік яких додається до цього звіту. Інтерв’ю з ними проводилися з
14 по 18 травня та з 4 по 8 червня 2018 року. Серед зацікавлених сторін - представники
відповідних державних органів, експерти з кібербезпеки українських НУО (афілійовані з
Українською групою інформаційної безпеки) та компанії, що працюють у цій галузі. Команда з оцінювання взяла участь у чотирьох зустрічах з різними представниками ЦВК. Крім
обговорення поточних проблем, команда також отримала інформацію про останні зміни,
запропоновані до проекту нової системи встановлення результатів виборів, яка може бути
впроваджена напередодні президентських виборів у березні 2019 року.
6 червня 2018 року IFES було організовано круглий стіл з питань кібербезпеки на виборах за
участі експертів-доповідачів. За результатами круглого столу IFES було ініційовано створення неформальної мережі групи «Кібербезпека українських виборів», у рамках якої учасники
матимуть змогу обмінюватися ідеями та отримувати важливу інформацію. Список учасників та порядок денний заходу додаються до цього звіту.
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Передісторія та контекст
Починаючи з 2014 року, ситуація у сфері кібербезпеки в Україні докорінно змінилася. Конфлікт,
спричинений окупацією українських територій, має чіткі ознаки гібридної війни (у тому числі
інформаційної війни у формі кампанії з дезінформації), а критично важливі системи стають
об’єктами зламів та руйнуються внаслідок кібератак.
Українські інституції зазнали низки масштабних атак. Так, зокрема, зазнала хакерської атаки
у травні 2014 року й ІТ-система ЦВК. Після зазначеного нападу було здійснено й низку інших
значних кібератак, які стали широковідомими. Ймовірно, двома найбільшими атаками стали
ті, що їх було здійснено за допомогою вірусів BlackEnergy та (Not)Petya.
23 грудня 2015 року три компанії-оператори української енергосистеми стали об’єктами вдалих хакерських атак, які призвели до тимчасового припинення електропостачання. Загалом 30
підстанцій, що постачали електроенергію приблизно 230 000 громадян, було відключено на
1-6 годин. Це була комплексна кібератака, що розпочалася з успішної інфільтрації шкідливого
програмного забезпечення BlackEnergy, шляхом фішингу окремих осіб (адресний фішинг).
27 червня 2017 року на комп’ютерні мережі багатьох українських установ, у тому числі банків,
державних установ та енергетичних компаній була здійснена атака (Not)Petya; цей вірус
також поширився по всьому світу. Ймовірно, (Not)Petya був розповсюджений як оновлення
популярної бухгалтерської програми MeDoc.1
Якщо говорити конкретно про вибори, то найвідоміша атака сталась під час президентських виборів 2014 року. Згідно з наявною інформацією, за три дні до дня виборів, у ніч з 21 на 22 травня
2014 року, хакерам вдалось отримати доступ до серверів ЦВК, зламаних ними раніше, вимкнути
мережеві вузли ЦВК та “очистити” численні компоненти Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори» (з них видалили інформацію), в тому числі систему встановлення результатів виборів (яка все ще перебувала в режимі тестування). Їм вдалося досягти цього завдяки використанню найновіших зразків шкідливих програм для кібершпигунства.2 Вони також видалили резервні
копії, які були доступні в режимі онлайн. Експерти з кібербезпеки, в тому числі експерти з CERTUA, схарактеризували це як атаку високого рівня.3

Більше інформації наведено за посиланнями: http://fortune.com/2017/06/27/petya-ransomware-ukrainemedoc/, https://en.wikipedia.org/wiki/Petya_(malware), https://blog.talosintelligence.com/2017/07/the-medocconnection.html
2
Кіберексперти з CERT-UA поклали відповідальність за створення цієї шкідливої програми на APT28. Див. https://
attack.mitre.org/wiki/Group/G0007
3
Більше інформації наведено в матеріалі, підготовленому представником CERT-UA у період атаки. Див. https://
ccdcoe.org/sites/default/files/multimedia/pdf/CyberWarinPerspective_Koval_06.pdf. Є інші численні онлайн-джерела, серед яких найбільш точний опис подій наведено, певно, в статті Уолл Стріт Джорнал (WSJ). Див. https://
www.wsj.com/articles/ukraine-cyberwars-hottest-front-1447121671
1
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За проведену у 2014 році атаку на ІТ-систему ЦВК відповідальність на себе взяла українська
група “КіберБеркут”.4 На той час вони заявили, що скористались вразливістю в апаратній частині
маршрутизатора, що використовувався ЦВК,5 яку раніше не було виявлено (так звана вразливість нульового дня). Експерт CERT-UA, який переглянув журнали маршрутизатора, повідомив команді з оцінювання про те, що журнали показали зв’язок із зовнішніми IP-адресами, які
належать хакерам. У той час представники Cisco ознайомилися з документацією та заявили,
що не виявили жодної вразливості. Однак нещодавно було виявлено вразливість у серії обладнання Cisco ASA.6 Згідно з інформацією, наданою команді, яка проводила попередню оцінку,
це застаріле, але важливе обладнання, яке більше не підтримується компанією Cisco, все ще перебуває у ЦВК, але, ймовірно, замінюється. ЦВК, у тому числі за допомогою своїх ІТ-субпідрядників та CERT-UA, вдалося відновити роботу системи встановлення результатів виборів усього за
годину до відкриття виборчих дільниць у день виборів. Цього вдалося досягти завдяки наявності резервних копій, які не зазнали атаки.
Після тієї атаки було проведено також значну DDoS-атаку на систему, яку ЦВК відбила. Крім
того, інформаційну систему, де відображаються результати виборів, також було зламано, і
переможцем виборів було вказано ультра-правого політика.7 Однак зламана веб-сторінка не
мала зв’язку з жодною адресою і не використовувалась, тому відразу стало зрозуміло, що це не
надто вдала спроба підробки даних на веб-сайті з метою дезінформації.8
На думку одного зі співрозмовників, який співпрацює з ЦВК, упродовж останніх років ІТ-системи ЦВК були значною мірою вдосконалені, як концептуально, так і на рівні окремих компонентів системи. Наприклад, компоненти офісу було відокремлено від критичних мереж,
а віддалений доступ обмежено або заборонено, в залежності від системи. Впроваджено
моніторинг мережевого потоку, а також сучасні системи запобігання вторгненням. Створено
новий центр відновлення даних після аварійного завершення роботи, а по всій локальній
мережі ЦВК застосовано механізми автентифікації кінцевої точки. Наразі значний рівень підтримки як у сфері кібербезпеки, так і в контексті організації та проведення виборів, забезпечують різноманітні міжурядові інституції та агентства з міжнародного розвитку.
У січні 2018 року неприбуткова організація MITRE, яка проводить дослідження від імені Уряду
США, провела оцінювання та сформулювала низку рекомендацій щодо стратегії кібербезпеки в
Україні. Загальна оцінка організації полягає у наступному: країна “визначила реалістичні стратегічОфіційний веб-сайт групи: https://cyber-berkut.org/en/. В Інтернеті можна знайти більше інформації про групу, наприклад,
у статті: https://www.ibtimes.com/meet-cyberberkut-pro-russian-hackers-waging-anonymous-style-cyberwarfare-against-2228902
5
Cisco Adaptive Security Appliance – ASA.
6
Звіт Cisco. Див. https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180129-asa1
7
Більше інформації наведено у цій статті: https://www.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/inforesistsecurity-service-of-ukraine-says-russia-is-behind-hacking-of-the-website-of-the-cec-and-cec-system-elections-349715.html
8
Як видається, фальшива веб-сторінка була показана на “Першому каналі” російського телебачення через 15 хвилин після
зламу хакерами та перевірки того, що вона все ще перебуває там, де її вивісили, про що свідчать журнали веб-сервера.
4
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ні цілі щодо кіберпростору та має технічну спроможність для їх досягнення за умови, що ці переваги будуть максимально використані для досягнення змін через цілеспрямовані, дисципліновані
та координовані зусилля.”9 MITRE визначила три сфери ризику: операційна стійкість, неконкурентна заробітна плата відповідальних за кібербезпеку співробітників та міжурядова співпраця.

Нормативно-правова база
Перелік міжнародно-правових інструментів у сфері кібербезпеки є доволі обмеженим. Україна
ратифікувала Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність (Будапештська конвенція) у 2006
році. Будапештська конвенція є першим міжнародним інструментом, що має на меті запровадження спільної кримінальної політики для захисту від кіберзлочинів шляхом прийняття відповідного національного законодавства та налагодження міжнародного співробітництва.10
Статтею 17 Конституції України передбачено, зокрема, що забезпечення інформаційної
безпеки є однією з найважливіших функцій держави і справою всього українського народу.11 Інформаційна безпека значною мірою переплітається із проблемами кібербезпеки,
хоча нове законодавство передбачає більш чітке формулювання цих двох понять.
Жоден законодавчий акт не містить прямої згадки про зв’язок між виборами та кібербезпекою або інформаційною безпекою. Крім Конституції, нормативно-правова база у сфері виборів включає законодавчі акти, у тому числі окремі закони щодо проведення різних видів
виборів: президентських, парламентських та місцевих, а також окремі Закони «Про Центральну виборчу комісію» та «Про Державний реєстр виборців». Важливе значення мають
Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс України.12
Новий Закон “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” (далі – Закон про кібербезпеку) був підписаний Президентом 5 жовтня 2017 року і набув чинності через шість
місяців після його офіційного опублікування, 9 травня 2018 року.13 У ньому визначено загальні поняття кібербезпеки, організаційні засади та питання взаємодії між органами правозастосування, а також визначено обсяг повноважень та сфери відповідальності кожного з
них. У ньому також прямо передбачено, що кіберзлочини караються згідно із законом.

Ukraine National Cybersecurity Strategy Assessment and Recommendations, Звіт MITRE, 20 січня 2018 р.
Будапештська конвенція є чинною в Україні з 1 липня 2006 року. Див. https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/185
11
Переклад Конституції можна знайти за посиланням: https://www.nist.gov/file/270221
12
Розділ XI Кримінального кодексу передбачає покарання за незаконне втручання в роботу автоматизованих
систем та мереж. Див. https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview
13
З текстом Закону можна ознайомитись за посиланням: http://www.profiaudit.com.ua/images/newzak/17/131117G.htm
9
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Крім того, Закон включає концепцію критичної інфраструктури (КІ), до якої можна віднести
інституції та об’єкти, що надають послуги у певних секторах, таких як енергетика, зв’язок,
фінанси, водопостачання, аварійно-рятувальні служби тощо. Варто зазначити, що в законодавстві прямо не вказано, який саме об’єкт інфраструктури має вважатися критично важливим; однак, будь-який об’єкт інфраструктури, який відповідає встановленим критеріям, може
бути включено до цього переліку, незалежно від форми власності, або від того, контролюється такий об’єкт державою чи ні.
З огляду на те, що ЦВК є незалежною інституцією, для отримання статусу об’єкту КІ, їй, очевидно, доведеться подати відповідний офіційний запит щодо віднесення до КІ. Зважаючи на
те, що у разі визнання ЦВК об’єктом КІ доведеться вносити певні суттєві зміни до ІТ-структури,
це питання скоріше за все необхідно буде врегулювати шляхом прийняття ЦВК відповідного
рішення. Деякі співрозмовники відзначали, що ЦВК буде підписано Меморандум про взаєморозуміння (МПВ) з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ). Оскільки ця служба є одним із ключових гарантів кібербезпеки в Україні, варто не лише
визнати ЦВК об’єктом КІ, але й детально врегулювати у МПВ порядок надання ДССЗЗІ допомоги ЦВК, у тому числі визначити правові зобов’язання ДССЗЗІ у разі визнання ЦВК об’єктом
КІ. Однак, на думку представників ЦВК, де-факто співпраця з правоохоронними органами, що
надають послуги у сфері кібербезпеки, часто починається безпосередньо перед виборами, і
наразі ситуація не змінилася. На думку представників ЦВК, визнання або невизнання Комісії
об’єктом КІ впливатиме на деякі важливі аспекти; наприклад, це може зумовити виділення
додаткових бюджетних коштів на кібербезпеку.
Було б корисно встановити строки та формат угоди між ЦВК та ДССЗЗІ. Було б також важливо
знати, наскільки деталізованою буде така угода і чи буде оприлюднено її зміст.
Варто відзначити, що Закон про кібербезпеку зобов’язує Кабінет Міністрів прийняти детальні
нормативно-правові акти на забезпечення реалізації цього Закону, у тому числі щодо порядку
визнання інституцій об’єктами КІ та вимог до проведення аудитів.14 Уряд має видати такі акти
впродовж трьох місяців з моменту набуття чинності Законом, тобто до 9 серпня 2018 року.
Певну частину роботи в цьому напрямі вже виконано; наприклад, підготовлено проект порядку
проведення перевірок безпеки систем об’єктів КІ. Однак незрозумілим залишається питання
про те, чи відноситься ця діяльність до пріоритетів Уряду. Деякі співрозмовники висловили сумніви щодо цього, оскільки їм невідома інформація про те, чи проводились ґрунтовні консультації з цього питання зі спільнотою, яка спеціалізується на питаннях кібербезпеки в Україні.

14

В частині банківської системи ці завдання віднесено до сфери відповідальності Національного банку.
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Інфраструктура кібербезпеки в Україні
Кібербезпека як складова національної безпеки забезпечується Президентом через Раду
національної безпеки і оборони України, яку очолює глава держави. Виконавчим органом
цієї Ради у сфері кібербезпеки є Національний координаційний центр кібербезпеки, що відповідає за імплементацію Стратегії кібербезпеки в Україні. Ключовими інституціями в національній системі кібербезпеки є ДССЗЗІ, СБУ, Департамент кіберполіції Національної поліції
України, Міністерство оборони та розвідувальні органи.
Представники НАТО поінформували команду з оцінювання про те, що перший етап надання
міжінституційної допомоги було реалізовано через Трастовий фонд НАТО з кібероборони під
керівництвом Румунії. НАТО надало значну допомогу в частині забезпечення оснащення та підготовки кадрів для розбудови Операційних центрів безпеки (ОЦБ) - як в СБУ, так і в ДССЗЗІ. ОЦБ надають Уряду та іншим залученим органам послуги з виявлення та ліквідації загроз. Наявність двох
ОЦБ дозволяє використовувати проактивний підхід до виявлення кіберзагроз. Згідно із Законом
про кібербезпеку, всі заходи у сфері кібербезпеки координуються Національним координаційним
центром кібербезпеки.15 Обидва центри використовують сенсорну архітектуру, яка складається з
апаратних і програмних датчиків (агентів), необхідних для розміщення в об’єктах КІ.
Деякі урядові мережі включені до периметра безпеки ДССЗЗІ, але ЦВК наразі до нього не включена. Визнання мережі Центрвиборчкому об’єктом КІ дає кілька переваг, зокрема: можливість
встановлення датчиків у таких мережах для моніторингу, перевірки та реєстрації всього трафіку,
тестування компонентів на проникнення та реагування на інциденти через CERT-UA (CERT-UA є
частиною ДССЗЗІ). Згідно з новим законодавством з питань кібербезпеки, усі віднесені до об’єктів
КІ інституції повинні бути захищені ДССЗЗІ.
На думку ДССЗЗІ, питання про те, чи буде ЦВК частиною периметру безпеки ДССЗЗІ, залишається відкритим. Однак незалежно від цього, ДССЗЗІ вже домовилась із ЦВК встановити
необхідні датчики (апаратне і програмне забезпечення). Важливо якомога швидше офіційно
визначити статус ЦВК у відносинах, пов’язаних із забезпеченням кібербезпеки, що дозволить
уникнути невизначеності у питаннях обов’язків та підзвітності. ЦВК вважає, що ДССЗЗІ має нести більшу відповідальність щодо підтримання безпеки мереж, пов’язаних з виборами. ДССЗЗІ
раніше співпрацювала з ЦВК під час виборів (приблизно за 10 днів до та 10 днів після виборів),
зокрема, встановлювала тимчасові датчики і делегувала одного технічного працівника для
моніторингу трафіку та коректності роботи системи встановлення результатів виборів.
СБУ координує всю співпрацю між НАТО та українськими інституціями, відповідальними
за кібербезпеку, у тому числі будь-яку потенційну допомогу ЦВК з боку НАТО.
15

Цей центр є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, очолюваної Президентом України.
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Серед іншого, СБУ здійснює оперативно-розшукову діяльність у сфері протидії кібершпигунству та здійснює вибіркові перевірки об’єктів КІ на готовність до протистоянь кібератакам.16

Кібербезпека і адміністрування виборів
ІТ-система ЦВК включає три основні компоненти. Перший компонент – Державний реєстр виборців (ДРВ), який функціонує постійно і відокремлений від решти компонентів ІТ-системи ЦВК.
Загалом, в Україні діє більше 700 органів ведення Державного реєстру виборців, які є центрами
введення даних для оновлення бази даних ДРВ. Введенням даних та роботою з іншими компонентами ДРВ загалом опікується близько 2 000 співробітників. Система повністю відключена від
Інтернету, вона використовує внутрішню мережу, що належить державі, однак це не завжди гарантує повний захист від кібератак. Дані, що містяться в ДРВ, базуються на паперових документах, які зберігаються в базових інституціях (органах місцевої влади). Серед іншого, ЦВК надала
команді з оцінювання інформацію про фізичну безпеку серверів і про можливості доступу до
сервера обробки даних, моніторингу систем та обміну конфіденційними даними (паролями).
Наразі ЦВК не має офіційно затвердженого набору інструментів для проведення комплексного аналізу безпеки розробки та впровадження системи з детальним описом всіх необхідних
передумов для забезпечення безпеки. ЦВК вбачає єдину загрозу безпеці ДРВ в інфікуванні
його вірусом у результаті інсайдерської атаки на центральному рівні.17 Проте, на думку представників ЦВК, в цьому контексті найбільша загроза полягає у тому, що виборці мають сумніви
щодо коректності даних виборчих списків; досить поширеною є думка про те, що виборчі списки все ще містять дані про померлих виборців, від імені яких можуть голосувати інші особи.
Другий компонент – це відносно стала інформаційна система на веб-сайті ЦВК (вихід в
Інтернет є частиною системи), а також внутрішня мережа ЦВК, система електронного листування тощо. Третім основним компонентом є САВРВ, яка перед кожними виборами зазнає
часткового або суттєвого оновлення.18
Нещодавно ЦВК розробила програму заміни застарілого обладнання. Його заміна є вкрай
важливою, оскільки використання деяких застарілих компонентів може бути небезпечним з
огляду на можливість припинення підтримки з боку постачальника та накопичення виявлених
недоліків з точки зору безпеки в апаратних засобах (як відкритих, так і потенційно прихованих).

Іншими словами, видається, що СБУ має дозвіл на проведення аудитів без попереднього інформування.
В Україні загроза інсайдерської атаки вважається серйозною, з огляду на культурні й мовні особливості та
близькість імовірних супротивників, а також на те, наскільки високими є ставки, особливо на виборах.
18
Причини такого перепроектування архітектури системи встановлення результатів виборів полягають у потребі реалізовувати різні варіанти операційних вимог, що змінюються від виборів до виборів, можливій заміні субпідрядника і, як
наслідок, потребі реалізувати новий набір заходів безпеки.
16
17
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ЦВК склала загальний перелік компонентів, які вона хотіла б встановити у своїх ІТ-системах.
НАТО і Координатор проектів ОБСЄ в Україні запропонували допомогу у придбанні важливих
частин обладнання. Крім цього, ЦВК також планує придбати певну кількість обладнання за
рахунок власного бюджету.
Хоча, як видається, списки для закупівлі обладнання узгоджені як з ОБСЄ, так і з НАТО, сам
процес закупівель досі не розпочато, окрім тих, що здійснюються ОБСЄ – зокрема, обладнання для систем Державного реєстру виборців, які функціонують у ЦВК. Це може потенційно
становити проблему з огляду на складність та обтяжливість процедур закупівель. До того
ж, до виборів 2019 року необхідно буде виконати значний обсяг роботи із застосуванням
придбаного обладнання, якщо воно реально буде використовуватися. Представники СБУ
поінформували команду з оцінювання, що вони планують придбати компоненти системи до
кінця серпня, аби мати достатньо часу для проведення підготовчої роботи.19 Співробітники
Представництва НАТО висловили сумніви у тому, що процедури закупівель, навіть якщо вони
будуть розпочаті за підтримки НАТО, забезпечать дотримання цього терміну.
ОБСЄ спочатку розглядала можливість надання консультацій щодо кібербезпеки, однак потім
відмовилась від реалізації такої ініціативи на цьому етапі з огляду на свій мандат. Натомість
ОБСЄ передбачила в своєму бюджеті кошти на закупівлі у сфері ІТ і попросила ЦВК надати
список необхідних товарів та послуг. Половина бюджету на закупівлю обладнання та програмного забезпечення відводиться для Державного реєстру виборців, а інша половина - для
ІТ-відділу ЦВК (загальний бюджет становить близько 600 000 доларів США).
Основна зацікавленість Координатора проектів ОБСЄ в Україні у забезпеченні закупівлі обладнання зумовлена необхідністю підвищення прозорості виборчого процесу, наприклад,
шляхом закупівлі системи конференц-зв’язку, яка уможливлює проведення онлайн-зустрічей,
а також встановлення в ЦВК деяких робочих станцій з метою надання доступу довіреним особам партій до документів, відсутніх в Інтернеті. На думку представників Координатора проектів ОБСЄ в Україні, це допоможе ЦВК виконати деякі з попередніх рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ.
ОБСЄ також вважає, що додаткове обладнання, необхідне для впровадження електронної
системи документообігу в ЦВК, забезпечить більший доступ громадськості до документів
завдяки посиленню спроможності та поліпшенню організації роботи.
У разі використання будь-якого нового обладнання під час наступних виборів необхідно
забезпечити декілька важливих умов. По-перше, слід належним чином встановити та налаштувати обладнання задля усунення його вразливості. За даними СБУ, НАТО не тільки надасть обладнання, але й допоможе його встановити. Конфігурацію системи, а також проект
її структури потрібно належним чином задокументувати.
19
Цей кінцевий термін не є офіційно затвердженим в жодному документі, згідно з інформацією, яку отримала
команда з оцінювання.
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Варто було б більш чітко визначити часові рамки для придбання нового обладнання. Було б
корисно отримати більше інформації про закупівлю конкретного обладнання з огляду на те,
що ЦВК може знадобитись додаткова допомога із конфігурацією та використанням деяких
пристроїв. Представники ЦВК відзначили, що може виникнути потреба у проведенні додаткової підготовки до роботи із новим обладнанням, однак наразі важко визначити який
саме тип навчання буде найбільш доцільним.
Будь-яке нове обладнання, придбане ЦВК, варто належним чином встановити та налаштувати. Крім того, таке обладнання має стати невід’ємною частиною попередньо розробленої
архітектури системи на програмному рівні. Якщо якийсь новий компонент (наприклад, мережевий маршрутизатор) налаштовано неправильно (що може статись через недостатню
обізнаність або поспішність), це може зробити систему набагато менш безпечною, а проникнення до неї – простішим, ніж раніше.
Через проблеми, що неодноразово виникали впродовж попередніх виборчих циклів, з боку
зацікавлених сторін постало питання довіри до ЦВК. Термін повноважень 13 з 15 членів ЦВК
давно закінчився, і тому вкрай важливо призначити новий склад ЦВК. Президент вже вніс до
Верховної Ради подання про призначення членів ЦВК, однак це питання не було включено до
порядку денного і навряд чи воно буде вирішене до кінця літа. Очікування змін у складі ЦВК
зменшує ефективність її роботи, в тому числі у прийнятті рішень щодо майбутніх проектів.
Наразі ЦВК не має чітко визначеного обсягу власного кошторису для підготовки до виборів у
наступному році. ЦВК має якнайшвидше підготувати проект кошторису, щоб його можна було
включити до проекту Закону про Державний бюджет до середини вересня.
На думку більшості співрозмовників, у тому числі представників Координатора проектів ОБСЄ
та авторів доступних звітів, найбільшою проблемою, що постає перед ЦВК, є брак людських
ресурсів. У порівнянні з приватним сектором, заробітна плата ІТ-фахівців недостатня для утримання висококваліфікованих співробітників. ЦВК не мала можливості самостійно розробити
технічне завдання для розробки власного веб-сайту, який зараз створюється за підтримки IFES.
На думку представників ДССЗЗІ, ІТ-система ЦВК є комплексною та дуже розподіленою, що
значно ускладнює захист усіх компонентів. ІТ-компанія, яка нині займається розробкою пілотної
системи встановлення результатів виборів, пояснила команді з оцінювання, що складність різко
збільшилася через архітектуру САВРВ, що містить резервні системи кіберзахисту.20
Кілька співрозмовників, зокрема представники ДССЗЗІ та Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, підкреслили важливість проведення тренінгів для персоналу ЦВК. ДССЗЗІ має
Наприклад, система звітування про результати голосування (через Інтернет) розподіляється серед численних серверів,
щоб завадити потенційним DDoS-атакам.
20
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мандат для проведення таких тренінгів. Варто розглянути можливість проведення як курсів
підвищення кваліфікації, так і тренінгів для початківців (наприклад, тренінг з основ кібергігієни для співробітників, які не є ІТ-фахівцями). Можна розробити й запропонувати ЦВК
навчальну програму тренінгів. ОБСЄ чітко наголосила на необхідності проведення тренінгів
з технічного обслуговування систем MS Windows, пов’язаних із кібербезпекою.

Система встановлення результатів виборів
Як пояснили представники ЦВК команді з оцінювання, з метою забезпечення оперативного
оприлюднення попередніх результатів виборів, Комісія намагається модернізувати систему
встановлення результатів виборів. З-поміж інших цілей цієї модернізації можна відзначити
підвищення рівня достовірності даних у протоколах про встановлення результатів виборів
шляхом автоматизації, а також уникнення проблем, пов’язаних із незафіксованими змінами у
протоколах, особливо на рівні окружних виборчих комісій (ОВК), до того, як вони будуть передані до ЦВК та оприлюднені. ЦВК намагається сприяти прийняттю законодавства щодо впровадження відповідних пілотних проектів, однак станом на сьогодні законопроект, спрямований
на їх впровадження, досі не був зареєстрований у парламенті жодним суб’єктом права законодавчої ініціативи (ЦВК не має права законодавчої ініціативи).21 Наразі попередні результати
голосування передаються у паперовій формі від ДВК до ОВК, де вони вводяться у систему і надсилаються через безпечні (ізольовані) лінії до інформаційно-аналітичної системи «Вибори».22
Основною перешкодою для впровадження нової системи встановлення результатів виборів залишається ідентифікація користувачів. Відповідно до запропонованого проекту, усі члени ДВК
повинні отримати біометричні ідентифікаційні картки. Ці ідентифікаційні картки мають забезпечувати як аутентифікацію відправника, так і шифрування відправленої інформації (з метою
запобігання атаці, що здійснюється через посередника). Однак ця технологія ще не є досконалою і широко не використовується.23
Тому доведеться виготовляти десятки тисяч таких ідентифікаційних карток, необхідних
лише для проведення виборів. Темпи виготовлення ідентифікаційних карток можна підвищити, придбавши додаткові спеціальні принтери. Проте існує також проблема, пов’язана із
розподілом карток, оскільки традиційно спостерігається високий рівень заміни членів ДВК
безпосередньо перед виборами.
Запропоноване рішення передбачає використання планшету на базі операційної системи MS
Із текстом законопроекту (українською мовою) можна ознайомитись за посиланням: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/v0273359-17
22
Для оприлюднення результати копіюються на підключений до Інтернету сервер.
23
До числа попередніх технічних питань належать деякі проблеми з сертифікаційними серверами, а також використання хмарного сервера третьої сторони за межами України (Amazon cloud).
21
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Windows зі знімною клавіатурою, який можна підключати до Інтернету через бездротовий
зв’язок, зчитувача смарт-карток та принтера. Після автентифікації члени ДВК зможуть вводити
дані до протоколу ДВК у електронний спосіб. Програмне забезпечення передбачає перевірку
на несуперечливість даних (тобто чи збігаються дані в протоколах). Члени ДВК підписують
протоколи за допомогою електронного цифрового підпису. Після цього протокол надсилається одразу до центральної інформаційно-аналітичної системи, минаючи рівень ОВК.
Можна також розглядати можливість підписання протоколу ДВК без використання електронного цифрового підпису з метою забезпечення коректності, за умови, що дані надсилатимуться через зашифровані канали. Доступ до системи введення даних може бути захищений паролем, або дані можуть вводитись безпосередньо через веб-браузер. Однак у цьому
випадку обмін сертифікатами слід ретельно контролювати, щоб уникнути атак через посередників, оскільки не всі мережеві вузли повністю контролюються і з огляду на бездротовий
зв’язок пристроїв безпосередньо на виборчих дільницях.24
Крім питання виробництва та розповсюдження смарт-карток, ще одним недоліком є ймовірність DDoS-атаки на сервер збору даних, оскільки він матиме відкритий доступ до Інтернету.

Аудити кібербезпеки та виборів
Наразі Україна не має повноцінної системи кібербезпеки, і для оцінки безпеки використовує
“Канадські критерії оцінки придатності комп’ютерних систем” (Canadian Trusted Computer Product
Evaluation Criteria, CTCPEC). Проте, на думку представників ДССЗЗІ, нормативні акти, які, як очікується, будуть ухвалені Кабінетом Міністрів, передбачатимуть зобов’язання використовувати набір
стандартів інформаційної безпеки ISO/IEC 27000, використання яких наразі є добровільним.25
Систему кібербезпеки NIST також було адаптовано до українських реалій.26 Проте все ще
незрозуміло, чи використовуватиметься система NIST у будь-якій формі в Україні.
Відповідно до нового Закону про кібербезпеку, ДССЗЗІ має повноваження проводити
аудити кібербезпеки на об’єктах та в інституціях, віднесених до КІ. Кабінет Міністрів повинен прийняти нормативно-правовий акт, який деталізуватиме порядок проведення аудиту
кібербезпеки на всіх об’єктах, віднесених до КІ. Ймовірно, основу такого аудиту становитиБездротовий зв’язок ненадійний за своєю природою і може бути атакованим різними способами, включаючи,
наприклад, встановлення фальшивих точок доступу з іменем, яке збігається з іменем ідентифікатора мережі.
25
Основний документ серії ISO 27000 – ISO 27001:2013. Див. https://www.iso.org/isoiec-27001-informationsecurity.html
26
Національний інститут стандартів і технології (NIST) наводить список із приблизно 100 загрозливих подій у рамках
обговорення процесу аналізу ризиків NIST. Див. https://www.nist.gov/ та https://www.nist.gov/file/270221. NIST веде ґрунтовний веб-сайт, на якому представлено детальний опис системи кібербезпеки; останнє оновлення – у квітні 2018 року.
Див. https://www.nist.gov/cyberframework та https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf
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муть тести на проникнення, відомі як «пентести».
Більшість співрозмовників наголосила на необхідності проведення тестів інформаційних систем, що використовуються під час виборів, на проникнення. Однак ЦВК має певні сумніви
щодо необхідності проведення таких тестів, оскільки у разі виявлення ризиків виникатиме потреба в непередбачених додаткових витратах в недоречний час (тобто незадовго до виборів).
Важливе питання полягає у тому, чи пентести систем ЦВК проводитимуться належним чином. Для проведення тестів на проникнення співрозмовники пропонували різні строки – від
10 днів до місяця. За підрахунками деяких співрозмовників з комерційного сектора, вартість
таких тестів становить від 10 000 доларів США. Проблеми щодо проведення тестування також
можуть бути пов’язані зі строками. ЦВК планує змінювати архітектуру системи перед кожними виборами з огляду на операційні потреби; тому ретельні випробування слід проводити
після цього періоду.27 Однак модифікація проекту системи на пізньому етапі процесу може
створювати ризики в системі безпеки. Альтернативним рішенням можуть стати інші засоби,
наприклад, затвердження загальної стратегії кібербезпеки, яка використовуватиметься при
внесенні до системи будь-яких змін. Наразі ЦВК не має власної комплексної стратегії кібербезпеки та офіційно затверджених інструментів для проведення аналізу або аудитів кібербезпеки, а також офіційного механізму виконання рекомендацій.
Кібератака під час виборів в Україні може поставити під загрозу не лише наявність ІТ-систем,
необхідних для проведення виборів, а й довіру до самих результатів виборів. За результатами
обговорень команда з оцінювання виявила, що ключовим завданням є забезпечення безпосередньої доступності системи. Проте в рамках цього звіту команда з оцінювання намагалася
наголосити на тому, що довіра до результатів (а саме, впевненість у тому, що вони не зміняться
в результаті кібератаки) є однаково важливою, оскільки це свідчить про впевненість у тому, що
за відсутності кібератаки офіційні результати виборів насправді відображають волю виборців.
Одним із способів побудови такої довіри є проведення аудитів після виборів (наприклад, аудитів скорочення ризиків), у ході яких збираються статистичні дані (за межами певного рівня
недовіри) аби підтвердити достовірність результатів. Впровадження таких заходів українською
владою може стати важливим кроком у цьому напрямку.

27

За винятком Державного реєстру виборців, який функціонує постійно.

19

Кібербезпека на виборах в Україні, Червень 2018

Рекомендації
Під час проведення оцінювання команда обговорила початкові рекомендації щодо кібербезпеки на виборах в Україні із основними зацікавленими сторонами, у тому числі з представниками ЦВК. За результатами оцінювання було визначено низку ключових коротко- та
довгострокових рекомендацій. Проведення такого оцінювання свідчить про готовність IFES
і надалі надавати технічну допомогу у сфері виборів в Україні, в тому числі спрямовуючи
нові зусилля на посилення кібербезпеки на виборах.

Короткострокові рекомендації:
R1. Передбачити проведення тренінгів з питань кібербезпеки для різних учасників виборчого процесу. Слід роз’яснити пересічним співробітникам (тобто, не лише ІТ-фахівцям) ЦВК та ОВК, у тому числі членам комісій (і потенційно новим членам ЦВК), потенційні ризики та загрози для кібербезпеки і навчити їх протистояти кібератакам. Це
може передбачати проведення теоретично-практичного заняття. Також можна розробити навчальну програму і використовувати її для тренінгів з кібергігієни, а також для
більш цільових/конкретних уроків.
R2. Посилити спроможність ключового ІТ-персоналу в ЦВК шляхом надання більшого обсягу
ресурсів та проведення цільових тренінгів, пов’язаних, наприклад, з конфігурацією нового обладнання.
R3. Підвищити рівень обізнаності осіб, залучених до адміністрування виборів, у тому числі
членів комісій та інших працівників, щодо питань кібербезпеки. Курс з кібергігієни більш
загального характеру буде корисним і для всіх учасників виборчого процесу.
R4. Визначити застаріле обладнання, яке потрібно замінити. Застарілі компоненти потенційно
можуть використовуватися для отримання незаконного доступу до мереж ЦВК. Проте нові
компоненти, що мають бути включені в архітектуру системи, слід закупити заздалегідь, аби
їх можна було належним чином налаштувати та перевірити, і аби мати достатньо часу для
того, щоб провести навчання для співпробітників щодо їх використання без впровадження
нових й, можливо, невиявлених вразливих елементів у сфері кібербезпеки.

Довгострокові рекомендації:
R5. Посилити співпрацю з органами державної безпеки та іншими відповідними зацікавленими сторонами у сфері виборів для підвищення рівня операційної захищеності, спроможності у сфері моніторингу та усунення загроз.
20
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R6. ЦВК варто розглянути питання розробки комплексної стратегії кібербезпеки. Це можна зробити у співпраці з іншими інституціями, насамперед із ДССЗЗІ. Ця стратегія може
включати детальні інструкції щодо визначення загроз, захисту систем, виявлення вторгнення, реагування на атаки та відновлення роботи, якщо атака виявилась успішною.
R7. Розглянути можливість проведення післявиборчого аудиту. Післявиборчі аудити передбачають вибіркові, обов’язкові, часткові повторні підрахунки голосів для встановлення точності та достовірності результатів виборів. Такий аудит дедалі ширше використовується в різних юрисдикціях як елемент стратегії усунення ризиків, а також для
підвищення рівня довіри виборців до результатів виборів. Попри те, що післявиборчі
аудити є надзвичайно важливими під час проведення виборів з електронним підрахунком голосів (наприклад, за допомогою скриньок для голосування із вбудованим сканером для зчитування даних), доцільно також розглянути таку можливість і у тому випадку, якщо під час виборів підрахунок голосів здійснюється вручну. Впровадження такого
виду аудиту потребує внесення змін до виборчого законодавства, а також політичної
волі для врегулювання питання щодо забезпечення точності результатів виборів.
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Додаток I: Зустрічі з питань кібербезпеки з
ключовими зацікавленими сторонами
14-18 травня 2018 р.
• Центральна виборча комісія – Жанна Усенко-Чорна, Заступник Голови ЦВК; Валерій Стріганов, Начальник Управління інформатизації ЦВК; Олександр Стельмах, Керівник Служби
розпорядника Державного реєстру виборців; Андрій Версаль, Заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців
• Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) – Роман Боярчук,
Керівник Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам
• Адміністрація Президента України – Дмитро Шимків, Заступник Глави Адміністрації Президента України, Секретар Національної ради реформ
• Служба безпеки України – Максим Літвінов, Керівник Ситуаційного центру забезпечення
кібербезпеки
• Координатор проектів ОБСЄ в Україні – Євген Побережний, Радник з питань виборів та урядування; Ігор Ткаченко, Координатор з питань виборів
• ІТ-компанія “Медірент” – Олексій Бондарчук, Заступник директора; представники різних відділів
• Бережа Сек’юріті (українська компанія з кібербезпеки, зосереджена на наступальній безпеці та обізнаності з безпеки) – Костянтин Корсун, Виконавчий директор
• CYS-Centrum – Микола Коваль, Директор
4-8 червня 2018 р.
• Центральна виборча комісія – Сергій Дубовик, Заступник керівника Секретаріату ЦВК;
Валерій Стріганов, Начальник Управління інформатизації ЦВК; Андрій Версаль, Заступник
керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців
• Представництво НАТО в Україні – Олександр Вінніков, Голова Представництва, Директор
Офісу зв’язку НАТО в Україні; Підполковник Бела Тецелі, Радник з питань автоматизованих систем управління військами та зброєю, виконуючий обов’язки Радника з питань кіберзахисту
• Представництво Європейського Союзу в Україні – Танел Танг, Генеральний Директорат
Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС; Рікард Баркелінг, відділ політики; Марко Ферраро, відділ програм допомоги
• Громадянська мережа ОПОРА – Юрій Лісовський, ІТ-експерт
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Додаток II: Програма експертного круглого столу
“Кіберзагрози для виборчого процесу в Україні”
7 червня 2018 р.
Готель “Radisson Blu Kyiv” (Ярославів вал, 22)
13:30 – 14:00 Реєстрація та вітальна кава
14:00 – 14:15 Вітальні промови
Модератор: Юлія Шипілова, Старший радник з питань виборів, Міжнародна фундація виборчих систем
• Михайло Охендовський, Голова Центральної виборчої комісії України
• Д-р Беата Мартін-Розумілович, Регіональний директор з питань Європи та Євразії,
Міжнародна фундація виборчих систем
14:15 – 15:15 Виклики у сфері кібербезпеки, що стоять перед Центральною виборчою
комісією напередодні виборів 2019 року
Модератор: Юлія Шипілова, Старший радник з питань виборів, Міжнародна фундація виборчих систем
Спікери:
• Д-р Беата Мартін-Розумілович, Регіональний директор з питань Європи та Євразії, Міжнародна фундація виборчих систем
• Валерій Стріганов, Начальник Управління інформатизації Секретаріату ЦВК, Центральна
виборча комісія України
• Роман Боярчук, Начальник Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам,
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
• Горан Петров, Експерт з кібербезпеки, Міжнародна фундація виборчих систем
• Віктор Жора, Експерт з кібербезпеки, керівник компанії InfoSafe ІТ
Модерована дискусія
15:15 – 15:45 Перерва на каву
15:45 – 16:45 Координація зусиль зацікавлених сторін у сфері протидії кіберзагрозам
Модератор: Юлія Шипілова, Старший радник з питань виборів, Міжнародна фундація виборчих систем
Спікери:
• Конрад Ольшевський, Директор проекту, проект зі спостереження за виборами та підтримки демократії (EODS)
• Максим Літвінов, Керівник Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки, Служба
безпеки України
• Карстен Шюрманн, доцент, Центр досліджень інформаційної безпеки, ІТ-університет
Копенгагена
• Євген Побережний, Радник з питань виборів та урядування, Координатор проектів
ОБСЄ в Україні
Модерована дискусія
16:45 – 17:00 Заключні промови
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Додаток III: Список учасників експертного
круглого столу
Ім’я

Організація та посада

Баркелінг Рікард

Представництво ЄС, відділ політики

Боярчук Роман

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ),
Керівник Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам

Бондарчук Олексій

Компанія “Медірент ІТ”, Заступник керівника

Даркін Максим

Спеціаліст з управління проектами (eGov), Офіс демократичного врядування, USAID Україна

Дячишин Володимир

Рада національної безпеки і оборони України, державний експерт Служби
з питань інформаційної безпеки

Дубок Геннадій

Національна поліція України, Заступник начальника Департаменту кіберполіції

Ербен Пітер

Старший Директор IFES в Україні, Старший міжнародний радник з виборів IFES

Коваль Микола

CYS-Centrum, Директор

Кулешов Микола

Служба безпеки України

Кириченко Юлія

Центр політико-правових реформ (ЦППР)

Літвінов Максим

Служба безпеки України, Голова Ситуаційного центру кібербезпеки

Магера Андрій

Центральна виборча комісія, Заступник голови

Ферраро Марко

Представництво ЄС, відділ програм допомоги

Мартін-Розумілович Беата

IFES, Регіональний Директор в Європі та Євразії

Охендовський Михайло

Центральна виборча комісія, Голова

Оласюк Наталія

IFES, Координатор проекту

Ольшевський Конрад

Проект ЄС зі спостереження за виборами та підтримки демократії (EODS),
Директор проекту

Петров Горан

IFES, Експерт з кібербезпеки

Побережний Євген

Координатор проекту ОБСЄ в Україні, Радник з питань виборів та урядування

Шмідт Джулієтт

IFES, Старший спеціаліст з питань виборів, політичних процесів та безпеки

Шюрманн Карстен

Доцент, Центр досліджень інформаційної безпеки, Копенгагенський
університет інформаційних технологій

Шипілова Юлія

IFES, Старший радник з питань виборів

Смоліна Ірина

USAID Україна, Офіс демократичного врядування, Спеціаліст з управління
проектами (демократія, права та врядування)

Смирнов Костянтин

Служба безпеки України

Стріганов Валерій

Центральна виборча комісія, начальник Управління інформатизації

Танг Танел

Європейська комісія, Генеральний Директорат з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС

Тецелі Бела

Підполковник Збройних сил Угорщини, Радник з питань автоматизованих
систем управління військами та зброєю, діючий Радник з питань кіберзахисту

Версаль Андрій

Заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Загребельний Сергій

Заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Жора Віктор

Експерт з кібербезпеки, керівник компанії InfoSafe ІТ
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