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ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Інформаційна безпека відіграє важливу роль у забезпе-
ченні інтересів будь-якої держави. Створення розвиненого й 
захищеного інформаційного середовища є неодмінною умовою 
розвитку суспільства та держави [1]. 

Найнебезпечнішими загрозами державним інтересам в 
інформаційному суспільстві є неконтрольоване розповсю-
дження інформаційної зброї. Інформаційна зброя є сукупністю 
засобів, методів і технологій, що забезпечують можливість си-
лового впливу на інформаційну сферу супротивника з метою 
руйнування його інформаційної та управлінської інфраструк-
тури. Інформаційна зброя не знає географічних відстаней, пі-
дриває традиційне поняття державних кордонів, роблячи їх 
технологічно проникними. Використання цієї зброї може від-
буватися досить приховано («буденно»), не доводячи справу до 
оголошення «гарячої» війни; не потребує великої й видимої 
підготовки. До того ж, у зв'язку з відсутністю систем і мето-
дик, що оцінюють загрозу і заздалегідь попереджають про під-
готовлюваний напад, ускладнюється можливість протидіяти 
такій агресії [2]. 

Під життєво важливою критичною інфраструктурою ро-
зуміються «системи та об’єкти, фізичні чи віртуальні, настільки 
життєво важливі для держави, що недієздатність або знищен-
ня таких систем або об’єктів підриває національну безпеку, 
економіку, здоров’я або безпеку населення, або має своїм ре-
зультатом будь-яку комбінацію з перерахованого вище» [3]. 
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З-поміж загроз критичній інфраструктурі називають пан-
демії, промислові аварії, терористичну та злочинну діяльності, 
кібератаки, стихійні лиха тощо [4]. 

Прикладом кібератаки на критичну інфраструктуру дер-
жави є вірус Stuxnet, головною метою якого стало ураження 
програмованих логічних контролерів, які використовуються 
для автоматизації технологічних процесів на заводі зі збага-
чення урану у місті Нетенз в Ірані. За деякими версіями вірус 
Stuxnet на підприємство приніс один з контрактних робітни-
ків використовуючи USB-флешку. 

Код Stuxnet інфікував програмовані логічні контролери 
центрифуг для збагачення урану трьома послідовностями атак 
A, B і C. Послідовності А і B виконували свої атаки запуску ро-
торів центрифуг при дуже низьких і високих частотах (таких, 
як 2 і 1410 Гц, відповідно). Періоди, в який вони передавали 
команди центрифугам для обертання на цих швидкостях, до-
сить короткий (50 і 15 хвилин, відповідно), і відокремлені один 
від одного: близько 27 днів між атаками. Це, можливо, вказує 
на те, що архітектори кібератаки хотіли якомога довше зали-
шатися не поміченими. 

Хоча часу, протягом якого центрифуги сповільнювалися 
або прискорювалися, ймовірно, не було достатньо для того, 
щоб реально досягти мінімального й максимального значень, 
вони як і раніше призводили до значних уповільнень і швид-
кісних злетів. Повільної швидкості достатньо, щоб призвести 
до неефективно переробленого урану, а високі швидкості, мо-
жуть призвести центрифуги до фактичного знищення, так як 
вони працювали на межі максимальної швидкості. 

Stuxnet приховував шкідливі коди, записані на програмо-
вані логічні контролери для саботажу центрифуг, а також за-
хищав ці шкідливі коди від перезапису. Перед тим як шкідли-
ва програма запускає процедуру атаки, вірус записував 
нормальні робочі частоти центрифуг і передавав ці записані 
дані до програми-монітору під час атаки. Результатом було те, 
що система показувала нормальну роботу замість оповіщення 
персоналу про аномальні частоти, на яких центрифуги на-
справді працюють. Stuxnet також змінив деякі процедури на 
програмованих логічних контролерах, запобігаючи безпечному 
завершенню роботи системи, навіть якщо оператор виявить, 
що система не працює в нормальному режимі. 

Однак на практиці практично неможливо довести, що такі 
дії відповідають критеріям кібертероризму, хоча й діяльність 
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вірусу Stuxnet дійсно могла створити небезпеку для життя 
працівників ядерних об’єктів. Але без добровільного зізнання 
про політичні мотиви організаторів дану дію вкрай складно 
класифікувати як кібертероризм, швидше, як кібердиверсію 
[5]. 
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ВІРУСИ-ШИФРУВАЛЬНИКИ, 
ЯК ГОЛОВНА ЗБРОЯ КІБЕРТЕРОРИСТІВ 

Проблема поширення світом кібертероризму з кожним ро-
ком набуває все більшого значення, а отже питання протидії 
кібертероризму стає ще більш актуальнішим. Кібератаки скла-
дають велику загрозу, як суто національній, так і міжнародній 
безпеці країн. 

На теперішній час в законодавстві України визначення 
поняття «кібертероризм» не наведено в жодному з норматив-
но-правових документів, хоча цей термін і вживається в де-
яких нормативних документах та законодавчих актах. 


