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Вступ. За останні декілька років почала приділятися особлива увага 
захисту конфіденційної інформації в різних державних установах, в т.ч. і 
структурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситу-
ацій (ДСНС України). Адже відомо [2], що інформація, яка має цінність 
для держави, вимагає дбайливого відношення до неї. Проте, за відсутності 
належного фінансування, в державних установах здебільшого використо-
вується принцип максимальної заборони, який міцно укорінився й у підхо-
дах до побудови систем захисту інформації (СЗІ). Водночас, використання 
такого підходу не завжди сприяє успішній взаємодії та обміну інформаці-
єю не тільки між різними державними установами, але й в середині самої 
установи, що викликає деякі труднощі в її повсякденній роботі. 

Якщо виходити з Указу Президент України "Про Положення про тех-
нічний захист інформації в Україні" [6], то в ньому наводяться загальні 
принципи для організації системи інформаційної безпеки як у державних, 
так і комерційних структурах. У цьому Положенні відображено цілі, які 
потрібно досягнути під час захисту інформації: цілісність, доступність, 
конфіденційність, можливість встановлення авторства електронних доку-
ментів. Слідом за цілями вказані завдання: захист інформації від несанкці-
онованого доступу або зміни; організація захищеного доступу у відкритій 
мережі зв'язку, у т.ч. в мережі Інтернет або в інших лініях зв'язку; захист 
від дії комп'ютерних атак і вірусів. 

Спробуємо розглянути деякі проблеми, з якими стикаються структурні 
підрозділи ДСНС України при побудові СЗІ з використанням часто заста-
рілих принципів, і тих позитивних тенденцій, які закладено в це Положен-
ня, тобто дають надію на значне поліпшення ситуації в майбутньому, що й 
становить основну мету цієї роботи. 

Сертифікація засобів інформаційної безпеки: переваги і недоліки. 
Основною особливістю підходу до побудови СЗІ в структурних підрозді-
лах ДСНС України є обов'язкове використання сертифікованих засобів, 
переважно вітчизняних виробників – ліцензіатів державних органів влади 



 

 

[4]. Використання сертифікованих засобів у СЗІ [7], з одного боку, забез-
печує конфіденційність переданої інформації та дотримання законодавст-
ва – що, поза всяким сумнівом, важливо для державних установ. Водночас, 
розробники таких засобів часто дотримуються вимог, які пред'являє сер-
тифікаційний орган [5], забуваючи при цьому про функціональність, що 
призводить до серйозних незручностей при їх експлуатації. Окрім цього, 
час, витрачений розробником на сертифікацію засобів СЗІ, також впливає 
не на користь їх функціональності. Відомо, що програмний продукт чи 
апаратний засіб, який отримав сертифікат, через різні затримки в часі може 
стати застарілим з точки зору підтримуваних ним різних платформ чи ін-
ших нововведень. 

Наприклад, багатьом відомі засоби криптографічного захисту інфор-
мації [2], які раніше широко використовувалися в державних органах вла-
ди, ще інколи можна побачити в структурних підрозділах ДСНС України, 
особливо тих, які знаходяться у віддалених районах. Окрім цього, для об-
роблення конфіденційної інформації в державних установах ще й дотепер 
використовуються засекречені канали захисту інформації (ЗКЗІ), які сер-
тифікує Служба Безпеки України [5]. Водночас, інтерфейс та можливості 
управління колективною роботою з такими засобами на порядок відстають 
від їх західних аналогів, які тепер з успіхом використовують практично всі 
комерційні структури [3]. 

В Україні так склалося, що СЗІ різних відомств розроблялися відособ-
лено одна від інших, внаслідок чого уніфікованих і стандартизованих пра-
вил взаємодії між ними не було вироблено [8]. Розроблення схеми взаємо-
дії між різними державними відомствами – надзвичайно дорогий процес, а 
його ефективність залежить від чинників, на які можна вплинути тільки 
опосередковано або не впливати взагалі, позаяк такі проблеми мають тен-
денцію згодом вирішуватися самостійно без зовнішніх втручань. 

Наприклад, інформаційна взаємодія між СБУ, МВС і ДСНС України 
ще й дотепер обмежена можливостями власних СЗІ, позаяк різні відомства 
часто застосовують й різні регламенти інформаційної безпеки. Окрім цьо-
го, диференціація у фінансуванні статей бюджету кожного з цих відомств 
на інформаційну безпеку (ДСНС України тільки три роки назад почали ча-
стково фінансуватися) призвело до відчутної різниці у використаних ними 
рішеннях і технологіях побудови СЗІ. Вирішення цієї проблеми можна че-
кати не раніше, ніж буде прийнято стандарт для системи взаємодії між 
державними установами різного підпорядкування, що передбачає систему 
уніфікованого документообігу між ними і єдині вимоги до забезпечення 
інформаційної безпеки при їх взаємодії [2]. 

Проблема фінансування заходів інформаційної безпеки. Сьогодні в 
структурних підрозділах ДСНС України актуальною залишається пробле-
ма недостатнього фінансування, в т.ч. призначеного для забезпечення ін-



 

 

формаційної безпеки. Але ситуація поступово міняється, тобто в багатьох 
головних і територіальних управліннях, ця проблема успішно вирішується. 
Однак існує ще немало районних підрозділів, яких вона ще навіть не торк-
нулася. Внаслідок цього головні чи територіальні управління з надзвичай-
них ситуацій намагаються "заощадити" на впровадженні СЗІ, і наслідки та-
кої "вигоди" очевидні. Здебільшого в районах відсутні не тільки СЗІ, але й 
фахівці з інформаційної безпеки. 

Часто проектування СЗІ навіть в головних управліннях проводиться 
власними силами без залучення сторонніх висококваліфікованих фахівців. 
Здебільшого це призводить до того, що прийняті рішення щодо захисту 
комп'ютерного обладнання та мережевого устаткування беруться якщо не з 
власного досвіду, то копіюється з інших управлінь, а при виборі архітекту-
ри СЗІ – керуються не реальними завданнями, а дотриманням формальних 
вимог. Окрім цього, фахові знання кадрових працівників багатьох структу-
рних підрозділів ДСНС України, які відповідають за інформаційну безпе-
ку, далекі від нормативних. Як правило, такі співробітники переважно ма-
ють знання з області обов'язкових вимог до технічних засобів захисту ін-
формації. Внаслідок цього інформаційна безпека зводиться до формально-
го дотримання законодавства і регламентів її забезпечення, тоді як реальна 
її складова набагато ширша та надзвичайно складна проблема. 

Інсайдери – внутрішні вороги інформаційної безпеки. Ще однією 
проблемою структурних підрозділів ДСНС України є вибір пріоритетів – 
куди саме мають бути направлені зусилля щодо забезпечення інформацій-
ної безпеки і наскільки важливо дотримуватись протоколу, аби забезпечи-
ти необхідний рівень захищеності інформаційної системи. Сьогодні в ЗМІ 
багато говориться про проблему внутрішньої інформаційної безпеки, про 
значні витоки інформації за халатності чи низької кваліфікації працівників, 
які працюють з конфіденційною інформацією. Значна кількість статистич-
них даних свідчить про те, що в цьому напрямі є великі прогалини в роботі 
насамперед працівників служби інформаційної безпеки. Якщо на шкідливі 
програми і хакерські атаки вони завжди реагують як на загрозу, від якої 
необхідно захищатися, то внутрішні вороги (тобто інсайдери) хоча і 
сприймаються такими ж небезпечними, проте заходи захисту від них за-
стосовуються не завжди, не скрізь і в недостатньому обсязі. 

Шкода, але немає конкретних даних про те, якою мірою захист від вну-
трішніх загроз впроваджений саме в структурних підрозділах ДСНС Укра-
їни. Втім, достатньо показові підсумки опитування компанії InfoWatch, 
згідно з даними якої близько 10 % респондентів вказали на працівників рі-
зних міністерств і відомств. За їхніми статистичними даними всі державні 
організації хоча і визнають внутрішню загрозу однією з найбільш небезпе-
чних, проте проблемі захисту інформації від її витоків приділяють недо-
статньо уваги. Що ж стосується ситуації з внутрішньою безпекою структу-



 

 

рних підрозділів ДСНС України, то запроваджені тут заходи щодо розме-
жування доступу і контролю за інформацією здатні охопити далеко не всі 
канали її витоку. Для того, щоб запровадження цих заходів була ефектив-
ною, бажано частіше передивлятися політику інформаційної безпеки щодо 
каналів передачі даних, які є доступними різним користувачам, часто на-
віть без прав доступу до неї. Так, використання IP-телефонії, за даними 
компанії InfoWatch, спричиняє за собою майже 85 % витоків інформації, а 
через мобільні пристрої (далеко не всі з них контролюються засобами за-
безпечення внутрішньої безпеки) в деяких державних установах може "ся-
гати" до 91 % від всіх витоків конфіденційної інформації, що є критичним 
станом справ у таких органах влади. 

Оцінювання ефективності СЗІ, а також усіх використаних у ній мето-
дів і засобів захисту, здійснюється після того, як вирішені питання, що са-
ме треба захищати (інформацію чи мережу тощо), від кого (зовнішніх чи 
внутрішніх зловмисників) і як це організувати, а також визначено політики 
і регламенти інформаційної безпеки. Проте на практиці часто виходить 
так, що саме останній етап у пожежно-рятувальних структурах проводить-
ся як-небудь або взагалі не реалізується. Внаслідок цього недоробки тяг-
нуться з дня на день, з року в рік, заважаючи удосконаленню та успішному 
функціонуванню СЗІ, що з успіхом часто використовують інсайдери у сво-
їх власних намірах. 

Доводиться констатувати, що інформаційну безпеку в структурних 
підрозділах ДСНС України ще й до цього часу не вдалося повністю позба-
вити від перерахованих вище проблем. Проте існують резервні можливос-
ті, використовуючи які головні, територіальні та районні управління по-
жежно-рятувальних служб в змозі вивести захищеність своїх інформацій-
них систем на значно вищий і прогресивніший рівень, який би відповідав 
хоча б нормативних показникам їх експлуатації. 

Тенденції удосконалення та рекомендації щодо впровадження. 
Щоб не винаходити велосипед, краще за все звернутися за досвідом побу-
дови сучасних СЗІ в державних установах до провідних західних фірм. 
Світовим лідером з нормативної бази і стандартизації, які регулюють про-
цес створення подібних систем, поза конкуренцією є США [1]. Серед нор-
мативних актів можна назвати "Закон про контроль за інформаційною без-
пекою США", California Senate Bill № 1386, акт Sarbanes-Oxley. Всі держа-
вні та комерційні організації можуть використовувати положення цих но-
рмативних документів (частина з них має обов'язковий, а інша – рекомен-
даційний характер), аби побудувати систему інформаційної безпеки відпо-
відно до перевіреної методології. 

Щодо тенденцій, які можна спостерігати сьогодні при організації СЗІ 
у державних установах, то найбільш прогресивні з них починають орієнту-
ватися на концептуальний підхід до захисту інформації, який базується на 



 

 

впровадженні не окремих засобів захисту, а на системному аналізі пробле-
ми забезпечення інформаційної безпеки. Такий підхід містить попереднє 
проектування СЗІ, аналіз ризиків і подальше оцінювання ефективності всіх 
впроваджених заходів [4]. 

Ключовим елементом сучасних СЗІ є система управління ризиками, 
під якою розуміють постійний моніторинг і аудит інформаційної системи, 
а також визначення найменш захищених ресурсів, потенційних до загроз, і 
способів їх захисту. Як показує практика [1], не варто вперто вірити в жит-
тєздатність інфраструктури інформаційної системи і сподіватися на щас-
ливий випадок або надіятися на придбані та встановлені сучасні засоби їх 
захисту [3]. Насамперед потрібно довіряти системному підходу до вирі-
шення завдань, процедур і апробованих методологій – тоді й ефективність 
витрачених на інформаційну безпеку засобів буде набагато вищою, ніж на-
справді є на сьогодні. 

Прикладом одного з міжнародних стандартів, який вже знайшов впро-
вадження в Україні [1], може слугувати ISO/IEC 27002:2007 – стандарт ін-
формаційної безпеки, опублікований організаціями ISO і IEC. До 2007 р. 
цей стандарт називався ISO/IEC 17799. Він має заголовок "Інформаційні 
технології – Технології безпеки – Практичні правила менеджменту інфор-
маційної безпеки" (англ. Information technology – Security techniques – Code 
of practice for information security management). Стандарт надає кращі прак-
тичні поради з менеджменту інформаційної безпеки для тих, хто відповідає 
за створення, реалізацію або обслуговування відповідних систем. Інфор-
маційна безпека визначається стандартом як "збереження конфіденційності 
(упевненості в тому, що інформація доступна тільки тим, хто уповноваже-
ний мати такий доступ), цілісності (гарантії точності та повноти інформа-
ції, а також методів її оброблення) і доступності (гарантії того, що уповно-
важені користувачі мають доступ до інформаційних ресурсів)". 

Поточна версія стандарту складається з таких основних розділів: 
● Політика безпеки (Security policy); 
● Організація інформаційної безпеки (Organization of information security); 
● Управління ресурсами (Asset management); 
● Безпека персоналу (Human resources security); 
● Фізична безпека і безпека оточення (Physical and environmental security); 
● Управління комунікаціями і операціями (Communications and operations 

management); 
● Управління доступом (Access control); 
● Придбання, розроблення та підтримка систем (Information systems acquisition, 

development and maintenance); 
● Управління інцидентами інформаційної безпеки (Information security incident 

management); 
● Управління безперебійною роботою організації (Business continuity management); 
● Відповідність нормативним вимогам (Compliance). 

До сімейства міжнародних стандартів з інформаційної безпеки нале-
жать такі стандарти, як ISO/IEС 27001:2005, ISO/IEC 27002:2007, ISO/IEC 



 

 

15408 (рис.). Ці стандарти можуть використовуватися в будь-якій органі-
зації незалежно від її розмірів та сфери діяльності. Їх використання може 
бути особливо доречним там, де критичним є захист інформації. Напри-
клад, фінансовий сектор, банківська справа, охорона здоров’я, урядові 
структури, ІТ-сектор. Окрім цього, стандарт ISO/IEС 27001:2005 має вели-
ку ефективність в організаціях, які працюють з інформацією від імені ін-
ших організацій (наприклад, в аутсорсингових компаніях). 

 
Рис. Система міжнародних стандартів з управління інформаційною безпекою [1] 

Впровадження цього стандарту в структурні підрозділи ДСНС Украї-
ни допоможе значно поліпшити якість інформаційного обміну разом з під-
вищенням рівня захищеності інформаційних систем. Прикро, але його ви-
користання в державних установах не набуло широкого поширення, хоча 
інтерес до такої методології є і, більше цього, деякі головні та територіаль-
ні управління вже почали застосовувати цей стандарт у своїй повсякденні 
роботі. Зокрема, його використовують як основу для розроблення власної 
методології побудови системи управління інформаційною безпекою. Але 
"необов'язковість" цього стандарту і згадані вище проблеми фінансування 
державних установ є стримувальними чинниками для широкого його впро-
вадження. Хочеться вірити, що структурні підрозділи ДСНС України змо-
жуть скористатися цим стандартом собі на благо і почати дії з реорганізації 
своїх інформаційних систем, використовуючи сучасні та перевірені на 
практиці підходи до реалізації інформаційної безпеки. 

Висновки: 1. З'ясовано, що за відсутності належного фінансування в 
державних установах здебільшого використовується принцип максималь-
ної заборони, який міцно укорінився в підходах до побудови СЗІ. Однак 
використання такого підходу не завжди сприяє успішній взаємодії та обмі-
ну інформацією не тільки між різними державними відомствами, але й в 
середині самої структури. 



 

 

2. Виявлено, що використання сертифікованих засобів інформаційної 
безпеки забезпечує конфіденційність переданої інформації (насамперед 
інформації, яка містить державну таємницю) і дотримання законодавства. 
Водночас, розробники таких засобів, дотримуючись вимог сертифікацій-
ний органів, часто забувають про їх функціональність, що призводить до 
серйозних незручностей при експлуатації та підтримці відомих платформ. 

3. Встановлено, що в державних установах працівники служби інфор-
маційної безпеки завжди адекватно реагують на шкідливі програми і ха-
керські атаки як на загрозу, від якої необхідно захищатися. Водночас, вну-
трішні вороги (тобто інсайдери) хоча і сприймаються ними такими ж не-
безпечними, проте заходи захисту від них застосовуються не завжди, не 
скрізь і в недостатньому обсязі 

4. Виявлено, щодо найбільш прогресивні тенденції, які спостерігають-
ся сьогодні при організації захисту інформаційних систем у державних 
установах, починають орієнтуватися на концептуальний підхід до захисту 
інформації, який базується на впровадженні не окремих засобів захисту, а 
на системному аналізі проблеми забезпечення інформаційної безпеки. 
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Сулятицький П.Р., Грицюк Ю.І. Особливості захисту інформації в підрозділах 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Розглянуто особливості побу-
дови систем захисту інформації (СЗІ) в структурних підрозділах Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, які забезпечують цілісність, доступність та конфі-
денційність інформації, а також можливість встановлення авторства електронних 
документів. З'ясовано, що за відсутності належного фінансування в державних уста-
новах здебільшого використовується принцип максимальної заборони, який міцно уко-
рінився в підходах до побудови сучасних СЗІ. Однак використання такого підходу не 
завжди сприяє успішній взаємодії та обміну інформацією не тільки між різними дер-
жавними відомствами, але й в середині самої структури. 
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Сулятицкий П.Р., Грыцюк Ю.И. Особенности защиты информации в подраз-
делениях Государственной службы Украины из чрезвычайных ситуаций. Рассмот-
рены особенности построения систем защиты информации (СЗИ) в структурных 
подразделениях Государственной службы Украины из чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чивающие целостность, доступность и конфиденциальность информации, а также 
возможность установления авторства электронных документов. Выяснено, что при 
отсутствии надлежащего финансирования в государственных учреждениях в боль-
шинстве случаев используется принцип максимального запрещения, который крепко 
укоренился в подходах к построению современных СЗИ. Однако использование такого 
подхода не всегда способствует успешному взаимодействию и обмену информацией не 
только между разными государственными ведомствами, но и в середине самой 
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