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Вступ. Вважається, що сучасний стан суспільного розвитку характеризується як етап формування ін-

формаційного суспільства. Стало звичним називати XXI ст. століттям інформаційних технологій, підкрес-

люючи при цьому, що саме інформація "володіє" сучасним світом. Українська держава, будучи ще молодою 

за історичними мірками, не пройшовши один із найскладніших етапів своєї розбудови та зміцнення, не мо-

же залишатися осторонь процесів загальної інформатизації суспільства та формування єдиного світового 

інформаційного простору. Значною мірою сам процес міжнародно-правового визнання України став інфор-

маційним проривом або інформаційною експансією у загальносвітові інформаційні потоки. 

Сьогодні ми живемо і працюємо у світі глобальних можливостей взаємодії у різних областях діяльно-

сті та галузях знань. Стрімке збільшення кількості персональних комп'ютерів, вільний доступ до мережі Ін-

тернету і швидкий розвиток ринку нових комунікаційних пристроїв змінили і способи проведення дозвілля, 

і методи ведення бізнесу. Змінюються і способи скоєння інформаційних злочинів. Розвиток глобальних ін-
формаційних технологій відкриває нові можливості для діяльності зловмисників. І бізнесмени, і споживачі 

позбавилися мільйонів доларів "за допомогою" інформаційних зловмисників, що володіють комп'ютерними 

знаннями. Більше цього, комп'ютери та глобальні інформаційні мережі можуть використовуватися для того, 

щоб викликати тривогу та посіяти паніку серед населення, очікувати насильницьких нападів різних маніяків 

– і навіть для координації та здійснення терористичних дій. 

Найбільш ефективне вирішення питань інформаційної безпеки у структурних підрозділах МНС Укра-

їни зводиться до постійної та систематичної роботи компетентних фахівців у кожному з підрозділів залежно 

від масштабів вирішуваних завдань. Хоча проблема підготовки фахівців з захисту інформації донедавна бу-

ла актуальною для спеціальних служб силових відомств, проте на сьогодні, в силу специфіки виконуваних 

робіт і вирішуваних завдань, вона стосується і навчальних закладів МНС України, одним із яких є Львівсь-

кий ДУ БЖД. Запроваджені тут методики навчання поряд із традиційними методами і засобами захисту ін-

формації пропонують курсантам і студентам вивчати сучасні технології забезпечення безпеки інформа-

ційних ресурсів і комунікаційних систем. Насамперед це пов'язано зі збереженням і передачею оперативної 

інформації, яка стосується стану функціонування потенційно-небезпечних об'єктів чи складів з небезпечни-

ми речовинами чи радіоактивними матеріалами. Складність і різноманіття цих методів і засобів оброблення 

інформації, а також розширення можливостей каналів її передачі, відображення та збереження висувають 

ряд принципово нових вимог до фахівців з інформаційної безпеки. 
Тому мета нашого дослідження полягає у виявленні практичних проблем організації системи інфор-

маційної безпеки, які трапляються у структурних підрозділах МНС України. 

Ще донедавна поняття "інформаційна злочинність" у правових актах офіційно не вказується. Разом з 

тим, саме це поняття закріпилося в лексиконі правоохоронних органів багатьох держав і має на увазі зло-

чинність у сфері комп'ютерної інформації та телекомунікацій, незаконний обіг радіоелектронних і спеціаль-

них технічних засобів, поширення неліцензійного програмного забезпечення для комп'ютерного обладнан-

ня, а також деякі інші види злочинності. Донедавна багато техніків-професіоналів не розуміли феномена ін-

формаційної злочинності й не виявляли інтересу до нього. У багатьох випадках працівники правоохоронних 

органів відчували недолік інструментарію, необхідного для того, щоб зайнятися цією проблемою. 

З огляду на інформаційну безпеку України, у тому числі структурних підрозділах МНС, то тут спо-

стерігається небезпечна тенденція, пов'язана зі збільшенням технічної та технологічної їх залежності від 

транскордонних проявів інформаційних терористів, яка зумовлена такими чинниками: 
● бурхливим розвитком глобальної системи інформаційної телекомунікації, на зразок мережі Інтернет; приєднан-

ням до процесу формування так званої глобальної інформаційної цивілізації нових країн через спеціальні націо-
нальні програми, розвитку інформаційних технологій, суспільства, держави та подібних до них за змістом; 

● зростанням у структурі національних економік і міжнародній економіці сектору торгівлі та надання послуг через 

електронні (комп'ютерні) засоби телекомунікації (зокрема, Інтернет-торгівля). 

Що стосується України, то варто відзначити такі негативні чинники, що стримують активну боротьбу 

з інформаційними злочинами і не дають змогу нашій державі на рівноправній основі включитися у світове 

інформаційне співтовариство: 
● відсутність достатньої державної фінансової підтримки фундаментальних і прикладних вітчизняних досліджень 

у сфері попередження та боротьби з інформаційною злочинність; практично відсутній розвиток вітчизняного ви-

робництва конкурентоспроможних засобів інформатизації та зв'язку, а також їх захисту; 

● інформатизація державних і комерційних структур здійснюється переважно на базі закордонної технології та 
комп'ютерної техніки (стратегічна технічна і технологічна залежність від інших держав); 

● недостатні професійні знання працівників правоохоронних органів (особливо структурних підрозділах МНС 

України) у сфері боротьби з інформаційними злочинами. 

Перш за все, органам державної влади слід звернути особливу увагу на діяльність правоохоронних 
органів (у т.ч. і структурних підрозділах МНС України), тому що тільки в їх обов'язки входить боротьба з 
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інформаційною злочинність. Лише від якісної їхньої боротьби з інформаційною злочинність залежить, чи 

зможемо ми говорити про існування інформаційної безпеки особи, суспільства та держави загалом. 

Дослідження діяльності спеціальних підрозділів правоохоронних органів України [1] щодо боротьби з 

інформаційною злочинність виявило ряд обставин, що не сприяють активізації та координації їх діяльності: 
● низький рівень їх технічного та технологічного оснащення; прояви нездорової конкуренції між спецпідрозділами 

різних відомств: нерідко працівники СБУ передають до спецпідрозділів МВС та МНС оперативні матеріали про 

факти тільки тих інформаційних зловмисників, які вважаються безнадійними для розкриття; 

● спецпідрозділи СБУ (де сконцентровано найкращий потенціал фахівців і які оснащені за останнім словом техні-
ки) не вважають за доцільне ділитися досвідом зі спецпідрозділами інших відомств щодо методів і способів ви-

явлення, документування та розкриття інформаційних зловмисників, мотивуючи тим, що це є засобами подвій-

ного використання технологій (хоча нерідко зазначені технології описані у відкритих публікаціях); 
● низький рівень інформаційно-правової культури в більшості суддівського корпусу, особливо на районному рівні. 

Сучасні темпи розвитку інформаційних технологій вимагають від структурних підрозділів МНС 

України високого рівня захисту конфіденційної інформації. Колективне використання інформаційних ресур-

сів потребує відповідного захисту дисків і каталогів, окремих папок і файлів, а також усіх локальних і гло-

бальних мереж від несанкціонованого втручання інформаційних зловмисників, вірусів і небезпечних про-

грам. Найважливішим завданням на цьому рівні є фізичний захист самого інформаційного ресурсу. Якщо ж 

на такому ресурсі зберігаються конфіденційні дані, то він має бути надійно захищеним за допомогою вбудо-

ваних засобів операційних систем, апаратного та програмного забезпечення. Немаловажне значення при 

цьому має забезпечення належного функціонування системи захисту інформації шляхом регулярного аналі-

зу приміщень структурних підрозділів МНС України, у яких розташовуються інформаційні ресурси колек-

тивного користування. 

Основне завдання систем інформаційної безпеки – забезпечити безперебійну роботу структурних під-

розділів МНС України, тобто звести до мінімуму нанесені збитки від потенційних джерел загроз як конфі-

денційній інформації, так і іншим інформаційним ресурсам шляхом їхнього передбачення, випередження чи 
запобігання. Управління інформаційною безпекою дає змогу колективно використовувати будь-яку конфі-

денційну інформацію та відповідні інформаційні ресурси, забезпечуючи при цьому їх ефективний захист від 

несанкціонованого доступу зловмисників. Належна організація інформаційної безпеки у структурних під-

розділах МНС України дає змогу забезпечити: 
а) конфіденційність інформації (information confidentiality) – властивість інформації, яка вказує на те, що її не 

зможе отримати неавторизований користувач і (або) інформаційний процес. Інформація зберігає секретність від несанк-

ціонованого розкриття чи перехоплення, якщо дотримуються настанов формальних процедур ознайомлення з нею; 
б) цілісність інформації (information integrity) – властивість інформації, яка полягає в тому, що її не зможе модифі-

кувати неавторизований користувач і (або) інформаційний процес. Інформація зберігає точність та повноту, якщо до-

тримуються настанов формальних процедур її модифікації чи видалення; 

в) доступність інформації (ресурсів автоматизованої інформаційної системи) – властивість інформаційної системи 
забезпечити доступ авторизованих користувачів до потрібної інформації та життєво важливих сервісів у міру потреби. 

Властивість доступності інформації здебільшого потрібна разом з її конфіденційністю та цілісністю. 

Зазвичай автоматизованої інформаційної системи характеризуються невідмовністю (non-repudiation), 

підзвітністю (accountability), автентичністю або оригінальністю (authenticity), достовірністю (reliability). Роз-

різняють: 
● доступність документа (availability of document) – властивість, яка полягає в тому, що його форма представлен-

ня забезпечує фізичну можливість встановлення заданих його параметрів (вмісту, атрибутів, технології створен-
ня) відповідними програмними і (або) технічними засобами в заданих точках за відповідний проміжок часу; 

● доступ до інформації (access to information) – можливість отримання інформації авторизованим користувачем і 

(або) інформаційним процесом, а також її використання для власних потреб; 

● доступ (у автоматизованій інформаційній системі) (access) – отримання можливості ознайомлення з інформаці-
єю, її оброблення та (або) виконання дії над нею з використанням програмних і (або) технічних засобів. Доступ 

може здійснюватися поодинокими та колективними користувачами, до яких належать авторизовані особи, а та-

кож логічні та фізичні пристрої. 

Інформація існує в різних формах, незалежно від того, знаємо ми про неї, чи ні. Її можна зберігати на 
комп'ютерах, передавати локальними і глобальними інформаційними мережами, друкувати чи записувати на 

різні носії, а також озвучувати в розмовах. З погляду інформаційної безпеки, усі види інформації, включаю-

чи паперову документацію, бази даних і знань, магнітні плівки і стрічки, аудіо-записи та відеофільми, дис-

кети і диски, лекції та розмови, а також будь-які інші способи її представлення та зберігання, які можуть ви-

користовуватися зацікавленими особами для передачі знань та ідей, вимагають належного захисту від неав-

торизованих претендентів на неї. 

Інвентаризація інформаційних ресурсів. У структурних підрозділах МНС України є різні матеріа-

льні та виробничі ресурси, які забезпечують їх ефективне функціонування та безперебійну роботу. Прикла-

дами ресурсів, пов'язаних з інформаційними процесами та їхньою безпекою, є: 
а) інформаційні ресурси – бази даних і знань, папки і файли з конфіденційною інформацією, системна документа-

ція, настанови користувача, навчальні матеріали, операційні процедури і процедури підтримки прийняття рішень, плани 
забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем, процедури переходу від штатного до позаштатного та аварій-

ного режиму роботи тощо; 

б) програмні ресурси – системне, прикладне і офісне програмне забезпечення, інструментальні засоби й утиліти, 

СУБД, програми шифрування та дешифрування інформації тощо; 



в) фізичні ресурси – комп'ютери і комунікаційне устаткування, магнітні носії даних (дискети і диски), інше технічне 

та офісне устаткування (стабілізатори напруг, блоки безперебійного живлення, кондиціонери), меблі, приміщення тощо; 

г) сервіси – комп'ютерні та комунікаційні мережі, інші технічні та офісні сервіси (сигналізація, відео-нагляд, опа-

лення, освітлення, енергопостачання, кондиціювання повітря тощо). 

Інвентаризація цих ресурсів допомагає фахівцям з захисту інформації переконатися в тому, що забез-

печується її надійний захист. Окрім цього, детальний перелік цих ресурсів може знадобитися керівництву 

МНС для інших виробничих цілей, наприклад, для виявлення резервів додаткових можливостей, при впро-

вадженні заходів з охорони здоров'я персоналу чи контролю за дотриманням вимог техніки безпеки, для 

страхування майна чи фінансових звітів. Інвентаризацію необхідно проводити для всіх інформаційних ресу-

рсів, безпосередньо чи опосередковано пов'язаних з кожною інформаційною системою. Кожен комп'ютер-

ний чи мережевий ресурс необхідно чітко ідентифікувати, а його власник і категорія таємності мають узго-

джуватися з відповідними службами захисту інформації та письмово задокументовані. 

Секретна інформація та вихідні дані інформаційних систем, що її підтримують, мають мати відповід-

ні грифи таємності. Ці грифи мають відображати категорію таємності найбільш уразливої інформації у на-

глядному її поданні. Прикладами такого подання є друковані звіти, виведена інформація на екрани моніто-

рів, збережені дані на магнітних носіях (дискетах і дисках, касетах), електронні повідомлення та передані 

файли. Фізичні мітки (штампи чи кольорові позначки) є найбільш придатною формою відображення грифу 

таємності інформації. Проте, у деяких випадках, наприклад, для передачі даних електронною поштою, мо-

жуть знадобитися й інші методи і засоби їх захисту, наприклад, процедура шифрування чи електронний під-

пис. Однак часто секретна інформація перестає бути конфіденційною через деякий проміжок часу, напри-

клад, коли вона стає загально відомою чи доступною для широкого кола громадськості. Це потрібно прийн-
яти до уваги відповідним керівникам підрозділів МНС України, бо часто надмірне засекречування інформа-

ції може призвести до залучення додаткових сил і засобів, які насамперед відображаються на невиправданих 

фінансових витратах. 

Безпека працівників – користувачів інформаційними ресурсами. Безпосередні працівники струк-

турних підрозділів МНС України, які використовують у своїй повсякденній роботі секретну інформацію, 

мають бути навчені формальним процедурам її захисту і правильному поводженню з колективними інфор-

маційними ресурсами. Також необхідно завчасно і офіційно у письмовій формі затвердити таким працівникам 

дозволений рівень доступу (права й обмеження) до конфіденційної інформації та інформаційних ресурсів. 

При цьому колективні користувачі інформаційними ресурсами мають одержати необхідні настанови 

щодо політики функціонування структурних підрозділів МНС України і прийнятих у них формальних про-

цедурах діяльності, включаючи дотримання вимог щодо інформаційної безпеки й інших засобів її контролю. 

Вони також мають навчитися правильно користуватися інформаційними ресурсами (наприклад, знати фор-

мальну процедуру входження в інформаційну систему, уміти користатися відповідними пакетами програм) 

перед тим, як одержать певний рівень доступу до секретної інформації та інформаційних систем. 

Завчасне проведення цих заходів необхідне насамперед для того, щоб гарантувати правильність ви-

конання формальних процедур захисту інформації та інформаційних ресурсів, а також звести до мінімуму 

ризик порушення її конфіденційності, цілісності та доступності через не свідому чи випадкову помилку 

працівника. Такої попереджувальної політики варто дотримувати як у відношенні до безпосередніх праців-
ників структурних підрозділів МНС, так і стосовно їх підрядників чи опосередкованих співробітників зі сто-

ронніх організацій, які отримали дозвіл на використання інформаційних ресурсів. 

Реагування на небезпечні дії. Про небезпечні дії, що стосуються порушення системи інформаційної 

безпеки, необхідно негайно повідомляти адміністративними каналами, виконуючи при цьому настанови фо-

рмальних процедур щодо їх запобігання чи недопущення. 

Усі співробітники і підрядники структурних підрозділів МНС України мають бути ознайомлені з фо-

рмальною процедурою повідомлення про різні типи інцидентів (порушення інформаційної безпеки, погроза, 

чи збій роботи інформаційної системи), що можуть вплинути на безпеку інформаційних ресурсів і комуні-

каційних мереж. Потрібно зобов'язати користувачів без зволікання повідомляти про усі очевидні чи підозрі-

лі випадки такого роду у відповідну службу підтримки системи захисту інформації. В структурних підрозді-

лах МНС України має бути встановлена формальна процедура накладення відповідних дисциплінарних стя-

гнень на співробітників, що порушують регламентовані настанови інформаційної безпеки. 

Також потрібно встановити формальну процедуру повідомлення про небезпечні дії, а також процеду-

ру реагування на них, у яких описуються конкретні заходи, що приймаються після одержання повідомлення 

про інцидент. Усі співробітники і підрядники мають бути ознайомлені з цими процедурами, письмово засві-

дчити своє погодження з ними, після чого вони вже зобов'язані повідомляти про такі небезпечні дії у відпо-

відну службу підтримки системи захисту інформації. 
Користувачі інформаційних систем зобов'язані реєструвати будь-які неполадки чи слабкі ланки в сис-

темі інформаційної безпеки, або виявлені джерела загроз, після чого вони зобов'язані повідомляти про них 

своєму безпосередньому керівництву, або постачальникам відповідних послуг. Водночас необхідно інфор-

мувати користувачів про те, що ні при яких обставинах вони не мають права намагатися перевіряти виявлені 

слабкі ланки в системі захисту інформації. Насамперед це потрібно для захисту самих користувачів, оскіль-

ки їх дії щодо тестування слабких ланок можуть трактуватися як спробу несанкціонованого використання 

інформаційної системи, або намагання порушити режим доступу до конфіденційної інформації. Потрібно 



зобов'язати користувачів інформаційних систем реєструвати усі випадки, коли функціонування програмного 

забезпечення видається їм підозрілим, тобто не відповідає вимогам специфікації; вони мають також спові-

щати про це у відповідну службу технічної підтримки інформаційних систем або безпосередньо постачаль-

нику даних послуг. 

Потрібно встановити формальні процедури, які негайно має виконати користувач, який запідозрив, 

що збій роботи інформаційної системи викликаний небезпечною програмою, наприклад, комп'ютерним ві-

русом. При розробленні таких процедур варто звернути особливу увагу на такі моменти: 
а) записати очевидні "симптоми" і всі повідомлення, що з'являються на екрані монітора, не використовувати на ін-

ших комп'ютерах дискети чи диски, записані на підозрілому комп'ютері; 

б) припинити роботу за комп'ютером і, якщо це можливо, вимкнути його; 
в) негайно повідомити про інцидент у відповідну службу технічної підтримки інформаційних систем; 

г) якщо комп'ютер підлягає огляду, то його необхідно від'єднати від інформаційних мереж, перед тим як знову уві-

мкнути живлення; 

д) негайно повідомити про небезпечну дію у відповідну службу підтримки системи захисту інформації. 

Користувачі інформаційних систем ні при яких обставинах не мають права намагатися самостійно 

видалити підозріле програмне забезпечення. Видалення та відновлення програмного забезпечення мають 

виконувати фахівці, які мають відповідні знання та досвід роботи. 

Потрібно визначити формальну процедуру накладення дисциплінарних стягнень на співробітників, 

що порушили прийняту в структурних підрозділах МНС України таку попереджувальну політику і форма-

льні процедури інформаційної безпеки. Ця процедура має слугувати стримувальним чинником для співробі-

тників, що схильні зневажати настанови формальних процедур захисту інформації. Окрім цього, вона має 

забезпечувати правильний і справедливий розгляд справ співробітників, які підозрюються у халатному чи 

постійному порушенні відповідних процедур інформаційної безпеки. Формальна процедура накладення ди-

сциплінарних стягнень має бути розроблена з урахуванням кадрової політики (структурної ієрархії), прийн-

ятої у структурних підрозділах МНС України і затвердженої її відповідним керівництвом. 

Фізичний захист периметрів. У структурних підрозділах МНС України кожен рівень захисту інфо-

рмаційних ресурсів має базуватися на визначених периметрах інформаційної безпеки і забезпечуватися 

шляхом встановлення в приміщеннях ряду бар'єрів, розташованих у стратегічних місцях. Вимоги до кожно-

го захисного бар'єра і місця його розташування мають визначатися цінністю інформаційних ресурсів, техні-
чних і офісних сервісів, а також ймовірними ризиками порушення інформаційної безпеки й наявними захис-

ними заходами. 

Для комп'ютерів і комунікаційного устаткування периметр інформаційної безпеки може обмежувати 

область підвищеної безпеки, наприклад, комп'ютерний зал, закритий на замок офіс. Периметр інформаційної 

безпеки має ґрунтуватися і на інших видах фізичних границь. Тут потрібно дотримуватися таких настанов: 
а) периметр інформаційної безпеки має відповідати встановленій цінності конфіденційної інформації та інформа-

ційних ресурсів, що захищаються; 

б) периметр інформаційної безпеки має бути чітко визначений, тобто задокументований графічно і письмово завіре-
ний; 

в) допоміжне офісне устаткування (наприклад, факси, копіювальні апарати, сканери, веб-камери, камери спостере-

ження тощо) мають бути розміщені так, щоб зменшити ризик несанкціонованого доступу до захищених зон чи конфіде-

нційної інформації; 
г) фізичні бар'єри за змогою мають простиратися від підлоги до стелі, щоб запобігти несанкціонованому доступу у 

приміщення, а також потраплянню ззовні; 

д) не потрібно давати стороннім особам без відповідного на те дозволу інформацію про те, що робиться в захище-

них зонах; 
е) заборонити будь-яким користувачам на роботу з конфіденційною інформацією одноосібно без належного контро-

лю. Потрібно це для забезпечення інформаційної безпеки, для запобігання нанесення небезпечних дій, а також для знят-

тя підозри у порушенні режиму таємності; 

ж) комп'ютерне устаткування, що належить структурним підрозділам МНС України і задіяне у структурі захисту 
інформації, потрібно розміщати в спеціально призначених для цього місцях, окремо від устаткування, яке контролюєть-

ся сторонніми організаціями; 

з) у неробочий час захищені зони мають бути фізично недоступні (закриті на замки) стороннім особам і періодично 

перевірятися охороною; 
и) персоналу, що здійснює технічне обслуговування інформаційних систем, має надаватися доступ у захищені зони 

тільки в разі потреби і після одержання відповідного дозволу. За змогою, доступ обслуговувального персоналу до кон-

фіденційних даних потрібно максимально обмежити, а їх дії потрібно відстежувати візуально чи програмними засобами; 

і) у межах периметра інформаційної безпеки використання фото-, аудіо- та відеоапаратури потрібно заборонити, за 
винятком санкціонованих на те випадків. 

У захищених зонах потрібно встановити належний контроль доступу співробітників у приміщення, 

тобто до них має право входити тільки той персонал, який має відповідні повноваження та рівень допуску. 

Тут потрібно дотримуватися таких засобів контролю: 
а) за сторонніми відвідувачами захищених зон потрібно встановити візуальний чи відео-нагляд, а дата і час їхнього 

входу і виходу мають реєструватися. Відвідувачам має надаватися доступ тільки до конкретних  даних і дозволених ін-
формаційних ресурсів; 

б) весь персонал, що працює в захищених зонах, має носити на одязі добре помітні ідентифікаційні картки (бейджи-

ки з логотипом чи назвою структурного підрозділу). Вони мають право запитувати перепустки у незнайомих чи підозрі-

лих осіб; 



в) потрібно негайно вилучати права доступу в захищені зони в співробітників, що звільняються з даного місця робо-

ти з підписом про нерозголошення конфіденційності інформації. 

Фізичний захист обладнання. Необхідно забезпечити фізичний захист комп'ютерного обладнання та 

комунікаційного устаткування від таких потенційних джерел загроз порушення інформаційної безпеки, які 

перевищують їх нормативний рівень небезпеки, або потрапляють ззовні. 

Захист обладнання інформаційних систем (включаючи устаткування, яке використовується за межами 

структурних підрозділів МНС України) необхідний як для того, щоб зменшити ризик несанкціонованого до-

ступу до даних, так і для того, щоб не допустити його втрату або пошкодження. Потрібно також приділити 

належну увагу проблемам розміщення обладнання як у захищених зонах, так і поза їх межами, а також під 

час його утилізації, особливо це стосується електронних носіїв інформації. Можуть знадобитися спеціальні 

заходи для захисту обладнання від несанкціонованого доступу інформаційних зловмисників чи інших про-
грамних небезпек, а також для захисту допоміжного устаткування, наприклад, системи електропостачання 

та безперебійного живлення, кабельних мереж тощо. 

Обладнання та устаткування інформаційних систем має бути так розміщено та захищено, щоб змен-

шити ризик несанкціонованого впливу зловмисників ззовні чи їх внутрішнім авторизованим доступом. Тут 

потрібно дотримуватися таких настанов: 
а) обладнання потрібно розміщати так, щоб за змогою звести до мінімуму зайвий доступ сторонніх осіб у захищені 

приміщення. Робочі сервери, що підтримують конфіденційні дані, мають розташовуватися так, щоб вони були завжди на 

видноті відповідальних осіб чи під відео-наглядом; 
б) потрібно ізолювати приміщення, що вимагають спеціального захисту, щоб понизити нормативний рівень загаль-

ного захисту інформації; 

в) для ідентифікації можливих небезпек потрібно використовувати такий контрольний список: пожежі та задимлен-

ня; затоплення та вплив хімічних речовин; запилення та загазованість; шум, сигналізація та вібрація; перешкоди в елек-
тропостачанні чи безперебійному живленні; електромагнітні хвилі та радіація тощо; 

г) потрібно заборонити прийом їжі та паління в місцях розміщення комп'ютерного обладнання та устаткування; 

д) для комп'ютерного обладнання, яке знаходиться у приміщеннях з агресивним внутрішнім середовищем, потрібно 

забезпечити використання спеціального захисту, наприклад, клавіатурних мембран, скляних ковпаків, металевих огорож; 
е) потрібно передбачити потенційні джерела загроз та рівень їх небезпеки як на даному поверсі, так і на сусідніх по-

верхах. 

Комп'ютерне обладнання необхідно захищати від збоїв у системі електропостачання, забезпечуючи їх 

системою безперебійного живлення, а також від інших неполадках у електричній мережі. Джерела живлен-

ня, стабілізатори напруг, блискавко-захист мають відповідати сертифікатам виробника устаткування. 

У захищених приміщеннях потрібно використовувати резервні джерела живлення. Для комп'ютерно-

го обладнання та мережевого устаткування, що підтримує критично важливі виробничі сервіси, потрібно 

встановити джерела безперебійного живлення. План дій у надзвичайних ситуаціях має містити заходи, які 

необхідно прийняти після завершення терміну придатності джерел безперебійного живлення, тобто їх необ-
хідно регулярно тестувати відповідно до рекомендацій виробника. 

Кабелі електропостачання та резервного живлення, мережеві кабелі для передачі даних необхідно за-

хищати від фізичного розкриття й ушкодження з метою перехоплення інформації. Для зменшення такого 

ризику в приміщеннях структурних підрозділів МНС України потрібно реалізувати такі захисні заходи: 
а) кабелі електроживлення та лінії зв'язку, що йдуть до інформаційних систем, мають знаходитися за змогою під зе-

млею чи належно захищені за допомогою інших фізичних засобів; 

б) для винятково уразливих чи критично важливих інформаційних систем потрібно вжити додаткові заходи щодо:  
● шифрування даних перед їх передаванням каналами зв'язку; 

● встановлення в ізольованих приміщеннях броньованих дверей, що замикаються, на вікнах металевих решіток з 

сигналізацією та здаються під відео-нагляд; 

● використання інших маршрутів або середовищ для передачі даних. 

Необхідно здійснювати належне технічне обслуговування комп'ютерного обладнання та мережевого 

устаткування, щоб забезпечити їх постійну роботоздатність, цілісність та доступність. Тут потрібно дотри-

муватися таких настанов: 
а) технічне обслуговування обладнання та устаткування має здійснюватися через проміжки часу, що рекомендують-

ся постачальником, згідно з відповідними настановами; 

б) ремонт і обслуговування обладнання та устаткування має виконувати тільки персонал  технічної підтримки сис-

теми захисту інформації, що має відповідні повноваження; 
в) необхідно постійно реєструвати всі несправності та неполадки, негайно доповідати про них керівництву. 

Використання обладнання та устаткування інформаційних систем (незалежно від того, хто ним воло-

діє), що підтримують виробничі процеси за межами структурних підрозділів МНС України, має бути санк-

ціоновано керівництвом; рівень інформаційного захисту такого обладнання має бути таким самим, як і для 

обладнання, розташованого у захищених зонах структурних підрозділів МНС України. Тут потрібно дотри-

муватися таких настанов: 
а) співробітникам забороняється використовувати персональні комп'ютери для продовження роботи вдома, якщо 

встановлено на них не сертифіковане програмне забезпечення чи відсутня перевірка на наявність вірусів чи підозрілих 
програм; 

б) під час поїздок забороняється залишати комп'ютери і носії інформації в загальнодоступних місцях без належного 

за ними догляду. Портативні комп'ютери потрібно перевозити як ручний багаж; 



в) під час поїздок портативні комп'ютери уразливі стосовно крадіжок, не свідомої чи необережної втрати, а відпові-

дно й несанкціонованого доступу. Для таких комп'ютерів потрібно забезпечити належний захист та рівень доступу, щоб 

запобігти несанкціоноване зчитування інформації, що зберігається в них; 

г) потрібно завжди дотримуватися настанови виробника, що стосуються захисту портативних комп'ютерів, напри-
клад, захищати його від впливу сильних електромагнітних полів, електричних розрядів у міському транспорті та потя-

гах. 

Ризики порушення інформаційної безпеки (наприклад, ушкодження, крадіжки, перехоплення), мо-

жуть значно змінюватися від місця до місця; це потрібно обов'язково враховувати при визначенні найбільш 

придатних захисних засобів і відповідних заходів безпеки. 

Конфіденційні дані, якими користуються структурні підрозділи МНС України, можуть бути скомп-

рометовані внаслідок недбалої утилізації комп'ютерного обладнання та мережевого устаткування. Перед 

утилізацією всі його компоненти, включаючи носії інформації, наприклад, жорсткі диски, необхідно переві-

ряти, щоб гарантувати, що конфіденційні дані та ліцензоване програмне забезпечення було вилучено. 

Ушкоджені запам'ятовувальні пристрої, що містять особливо цінну інформацію, можуть вимагати належної 

оцінки потенційних ризиків для того, щоб визначити, чи можна їх знищувати, ремонтувати або позбутися 
від них. 

Висновки 
Аналіз стану системи забезпечення інформаційної безпеки структурних підрозділів МНС України 

вказує на потребу удосконалення системи адміністративно-правового регулювання системи захисту інфор-

мації, яка вимагає вироблення нових засобів, методів і способів забезпечення інформаційної безпеки різних 

органів управління, моніторинг інформаційного середовища, наявності джерел загроз і рівнів їх небезпек. 

Організація ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки передбачає централізоване управління 

із конкретними відомчо-розпорядницькими функціями, які забезпечують моніторинг і контроль за усіма 

компонентами національного інформаційного простору. Система забезпечення інформаційної безпеки має у 

будь-яких ситуаціях скоординованої багатобічної та багатоаспектної інформаційної операції володіти здат-

ністю зберігати важливі параметри свого функціонування, тобто підтримувати стан гомеостазису. 
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