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Вступ. За останні декілька десятиліть відбулися якісні зміни в процесах управління на всіх ієрархіч-

них рівнях через інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій. Їх швидкий розвиток при-
звів до зростання відносних цінностей суспільства взагалі й окремої людини зокрема – наявності конфіден-
ційної інформації. Водночас стала зростати небезпека втручання в роботу інформаційних систем для несан-
кціонованого зчитування інформації. Значення та вагомість наслідків таких втручань з часом збільшилися 
настільки, що навіть розвинені держави, їх промислові та фінансові структури стали заручниками своїх ін-
формаційних технологій. Саме тому в Україні все більше уваги приділяється проблемі не тільки захисту ін-
формації, але й проблемі пошуку шляхів управління інформаційною безпекою [2]. 

Якщо раніше проблема захисту інформації була актуальною тільки для спеціальних служб, то згодом 
вона стала актуальною для всіх організацій та підприємств, так чи інакше пов'язаних з науковими чи вироб-
ничими здобутками, а також тих, які мали справу з комерційними чи банківськими таємницями. Окрім цьо-
го, навіть поверхневий аналіз надзвичайних ситуацій природного характеру, які часто появляються в Україні 
та за її межами, показує тенденцію зростання їх кількості та масштабів можливих наслідків. У багатьох ви-
падках вони провокують складні техногенні аварії та глобальні катастрофи (Японія, 2011 р.). Їхнє прогнозу-
вання, завчасне попередження, інформування населення про наявні джерела загроз та рівень їх небезпеки – 
основне завдання структурних підрозділів МНС України. Водночас, швидка ліквідація надзвичайних ситуа-
цій з найменшими витратами сил і засобів має немаловажне значення для фізичного і морального стану на-
селення, а також економіки самої країни. У будь-якому випадку усі ці стратегічні та тактичні дії супрово-
джуються складними інформаційними процесами, більшість з яких мають конфіденційний характер. 

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 [1], проте на сьогодні, в силу специфіки вико-
нуваних робіт і вирішуваних завдань, вона стосується і навчальних закладів МНС України, одним із яких є 
Львівський ДУ БЖД. Запроваджені тут методики навчання поряд із традиційними методами і засобами за-
хисту інформації пропонують курсантам і студентам вивчати сучасні технології забезпечення безпеки ін-
формаційних ресурсів і комунікаційних систем. 

Мета нашого дослідження полягає у аналізі специфіки підготовки фахівців з інформаційної безпеки у 
Львівському ДУ БЖД, виявленні потенційних джерел загроз та рівнів їх небезпек для структурних підрозді-
лів МНС України. При цьому, звернемо увагу на те, що багато дослідників у своїх роботах приділяють знач-
ну увагу аналізові змісту поняття "інформаційна безпека", водночас такі поняття, як джерела загроз та рі-
вень їх небезпек розглядаються ними дещо спрощено, здебільшого у відірваному від контексту поняття "ін-
формаційна безпека", часто не пов'язаному із контекстом видового поняття "інформаційна загроза". 

Загалом під джерелами загроз інформаційним ресурсам можна розглядати потенційно можливі дії 
природного, технічного або антропогенного характеру, які можуть спричинити небажаний вплив на інфор-
маційну систему, а також на конфіденційну інформацію, що зберігається в ній. Ідентифікація джерел загроз, 
тобто розмежування пасивних дій від активних інформаційних зловмисників характеризується таким понят-
тям як уразливість інформаційних ресурсів. Саме за наявності вразливості як однієї з характеристик інфор-
маційних систем і відбувається активізація джерел загроз. Безперечно, самі джерела загроз приховані, за 
своєю суттю та відповідно до теорії множин – невичерпні, а отже й не можуть піддаватися достатньо пов-
ному аналізу та опису у будь-якому дослідженні, на що не претендуємо й ми у цій роботі. 

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України", до джерел загроз інфор-
маційній безпеці загалом, а також  інформаційним ресурсам і комунікаційним системам зокрема належить: 

● розголошення інформації, яка становить державну та іншу таємницю, передбачену відповідним законодавством, 
а також конфіденційної інформації, що є власністю структурних підрозділів МНС України; 

● намагання маніпулювати суспільною свідомістю шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої 
інформації щодо появи надзвичайних ситуацій будь-якого характеру, а також їх наслідків на фізичний і мораль-
ний стан населення чи довкілля; 

● комп'ютерна злочинність та мережевий тероризм – глобальний і локальний; 
● розкриття інформаційних ресурсів, порушення їх цілісності, спричинення збоїв у роботі комп'ютерного облад-

нання та мережевого устаткування. 
Через значну кількість джерел загроз згідно з їх загальною класифікацією [4], виокремимо тільки ті із 

них, які стосуються інформаційної безпеки структурних підрозділів МНС України. 
За походженням джерела загроз бувають: 

● природного характеру – це небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, зсуви ґрунтів чи провали 
надр, природні пожежі та буревії, зміна стану водних ресурсів і біосфери, а також інші природні катаклізми, які 
спричиняють масове руйнування каналів зв'язку та комунікаційних мереж;  



● техногенного характеру – транспортні аварії (катастрофи), пожежі на потенційно-небезпечних об'єктах, неспро-
воковані вибухи чи їх загроза, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення тощо, які призводять 
до раптового руйнування каналів зв'язку, аварій головних серверів різних систем управління, в тому числі й го-
ловного управління МНС України; 

● антропогенного характеру – вчинення зловмисниками різноманітних дій, спрямованими на руйнування інфор-
маційних ресурсів, комунікаційних систем і програмного забезпечення тощо, які призупиняють та розлаго-
джують роботу різних силових структур, в тому числі і підрозділів МНС України. 
До антропогенної групи за змістом дій належать: ненавмисні, викликані помилковими чи неуважними 

діями людини, наприклад, помилковий запуск програми, модифікація одних даних замість інших через не-
уважність оператора; навмисні (інспіровані), результат роботи зловмисників, наприклад, інсталяція програм, 
які передають інформацію на інші комп'ютери, зараження їх вірусами, навмисна дезінформація керівництва 
щодо неполадок у інформаційних мережах чи системах тощо). 

За ступенем нанесення гіпотетичної шкоди інформаційній безпеці буває джерело: 
● загроза – явні чи потенційні дії, які ускладнюють або унеможливлюють реалізацію різних потреб у інформацій-

ній системі та створюють небезпеку для системи управління різними силовими структурами, в тому числі і стру-
ктурними підрозділами МНС України; 

● небезпека – безпосередня дестабілізація процесу функціонування системи управління інформаційною безпекою 
структурних підрозділів МНС України. 
За повторюваністю вчинення джерела загроз поділяються на: 

● повторювані – такі загрози, які мали місце раніше, можуть виникати через певний проміжок часу; 
● продовжувані – неодноразова поява джерел загроз, що складаються з ряду тотожних дій, які мають спільну мету. 

За сферами походження джерела загроз бувають: 
● екзогенні – джерело дестабілізації роботи інформаційної системи знаходиться поза її межами; 
● ендогенні – небезпечні програми дестабілізації роботи інформаційної системи, що перебувають у самій системі. 

За ймовірністю реалізації джерела загроз поділяються на: 
● вірогідні – такі загрози, які за збігом обставин і специфікою виконання певного комплексу умов обов'язково на-

стануть, наприклад, попереднє оголошення атаки інформаційних ресурсів чи інформаційних систем, після чого 
відбувається сама атака; 

● неможливі – такі загрози, які ніколи не настануть, тобто вони мають декларативний чи залякуваний характер, не 
підкріплені реальною чи навіть потенційною можливістю здійснити проголошені наміри; 

● випадкові – такі загрози, які навіть за збігом обставин і специфікою виконання певного комплексу умов кожного 
разу проходять по-різному. Такі загрози аналізують за допомогою методів дослідження операцій, зокрема теорії 
ймовірностей чи теорії ігор, які вивчають закономірності їх появи у випадкових явищах. 
За рівнем детермінізму джерела загроз поділяються на: 

● закономірні – такі загрози, які мають стійкий, повторюваний характер, що зумовлені об'єктивними умовами існу-
вання та розвитку системи інформаційної безпеки. Наприклад, будь-який суб'єкт (силові, виробничі, комерційні 
чи банківські структури) системи забезпечення інформаційної безпеки піддаватиметься інформаційним атакам, 
якщо в ньому вона не функціонує, або функціонує на неналежному рівні; 

● випадкові – такі загрози, які можуть виникати або не виникати, наприклад, спроби хакерів дестабілізувати роботу 
системи інформаційної безпеки деякої комерційної структури. 
За значенням джерела загроз бувають: 

● допустимі – такі загрози, які не можуть призвести до колапсу інформаційної системи, наприклад, появи вірусів, 
які не шкодять іншим програмам через їх фізичне знищення; 

● неприпустимі – такі загрози, які: 1) у разі їх реалізації призводять до колапсу і системної дестабілізації роботи ін-
формаційних ресурсів; 2) призводять до змін, не сумісних із подальшим існуванням системи захисту інформації. 
За структурою впливу джерела загроз поділяються на: 

● системні – загрози, що впливають одразу на усі складові елементи системи управління інформаційною безпе-
кою, наприклад, структурних підрозділів МНС України; 

● структурні – загрози, що впливають на окремі компоненти системи управління інформаційною безпекою; 
● елементні – загрози, що впливають на окремі елементи структури інформаційної системи, мають постійний ха-

рактер і можуть бути небезпечними лише за умови неефективності або не проведення їх моніторингу. 
За характером реалізації джерела загроз поділяються на: 

● реальні – активізація небезпечних програм дестабілізації роботи систем інформаційної безпеки є неминучою і не 
обмежена часовим інтервалом і просторовою дією; 

● потенційні – активізація небезпечних програм дестабілізації можлива за певних умов стану середовища функці-
онування системи управління інформаційною безпекою, наприклад, головного управління МНС України; 

● здійснені – такі загрози, реалізація яких відбулася та досягнуто повної чи часткової мети; 
● уявні – псевдоактивізація небезпечних програм дестабілізації роботи інформаційних систем, або ж активізація 

яких за деякими ознаками схожа з діями небезпечних програм (вірусів), але насправді вони не є такими. 
За ставленням до них джерела загроз поділяються на: 

● об'єктивні – такі загрози, які підтверджуються сукупністю обставин і фактів, що об'єктивно характеризують на-
вколишнє середовище. При цьому ставлення до них суб'єкта управління інформаційною безпекою не відіграє ви-
рішальної ролі через те, що об'єктивні джерела загроз існують незалежно від волі та свідомості суб'єкта. Об'єкти-
вні джерела загроз, які не відображено в офіційних документах, називаються ненормативними загрозами; 

● суб'єктивні – така сукупність чинників об'єктивної дійсності, яка вважається суб'єктом управління інформацій-
ною безпекою джерелом загрози його системі безпеки. При цьому визначальну роль у ідентифікації тих чи інших 
обставин і чинників відіграє воля суб'єкта управління інформаційною безпекою, який і приймає безпосереднє 
рішення про надання статусу загрозі або ідентифікації тих чи інших його дій як потенційному джерелу загрози 
інформаційним ресурсам чи комунікаційним системам. 



За об'єктом впливу джерела загроз створюють небезпеку особі, суспільству та державі. 
Головним призначенням такої класифікації джерел загроз є демонстрація багатошаровості їх видової 

структури. Безперечно, джерела загроз інформаційній безпеці структурним підрозділам МНС України по-
стійно змінюються, удосконалюються та модифікуються. Водночас, головна мета теорії інформаційної без-
пеки – розробити критерії моніторингу причин і умов їх появи, детермінант активізації небезпечних програм 
дестабілізації роботи інформаційної безпеки силових структур, в тому числі і МНС України. Класифікація 
допомагає усвідомити не лише розмаїття джерел загроз, а й наблизитися до розуміння витоків їх формуван-
ня, а отже і розробляти управлінські моделі впливу на них. 

Аналізуючи специфіку підготовки фахівців у Львівському ДУ БЖД з напряму "Управління інформа-
ційною безпекою" кваліфікації "Фахівець з організації інформаційної безпеки", а також нормативні докуме-
нти, що пов'язані з використанням конфіденційної та секретної інформації, з особливостей експлуатації об'єк-
тів інформаційного захисту [3], ми вважаємо, що структура професійних навичок фахівців у галузі захисту 
інформації визначається областю, об'єктами і видами їхньої професійної діяльності. Зокрема, областю про-
фесійної діяльності нашого випускника, основними компетенціями якого є сукупність методів і засобів ін-
формаційної діяльності, спрямованими на захист конфіденційної та секретної інформації, на керування сис-
темами інформаційної безпеки структурних підрозділів МНС України є ефективне застосування: 

● комп'ютерної та комунікаційної техніки, інформаційних систем, локальних і глобальних мереж; 
● технічних засобів пасивного приховування інформації – фільтри-обмежувачі, лінійні фільтри, спеціальні абоне-

нтські пристрої захисту та електромагнітні екрани; 
● технічних засобів активного приховування інформації (стеганографії) – вузько- та широкосмугові генератори лі-

нійного та просторового зашумлення; 
● програмно-технічних методів і засобів ідентифікації та автентифікації колективних користувачів, обслуговуваль-

ного персоналу і мережевих ресурсів системи оброблення інформації та системи безпеки її зберігання; 
● розмежування доступу користувачів до конфіденційної та секретної інформації, засобів комп'ютерної техніки і 

технічних засобів автоматизованих систем управління; цілісності інформації та конфігурації автоматизованих 
систем її оброблення; реєстрації та обліку дій користувачів; реагування (сигналізації, відключення, призупинення 
робіт, відмови в запиті) на спроби несанкціонованих дій зловмисників; 

● антивірусних програмних засобів, програм архіваторів, дефрагментаторів, сканерів та ін.; 
● програмно-технічних методів і засобів, які використовуються для зручності криптографічного шифрування та 

дешифрування, а також криптографічного аналізу конфіденційної та секретної інформації; 
● програмного забезпечення автоматизованих систем управління (програмних засобів, комплексів і систем); 
● автоматизованих систем управління (за областями) системою інформаційної безпеки силових та комерційних ст-

руктур, у тому числі і структурних підрозділів МНС України, систем автоматизованого проектування; 
● математичного, інформаційного, технічного, ергономічного, організаційно-управлінського та правового забезпе-

чення перерахованих вище систем. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу діяльності фахівців із захисту інформації, а також проце-
сів функціонування систем інформаційної безпеки, встановлено, що застосування інформаційних технологій 
пов'язано з їхніми специфічними особливостями і вимагає наявності відповідних професійних компетенцій, 
особливо коли це стосується інформаційної безпеки структурних підрозділів МНС України. У загальному 
випадку фахівець з організації інформаційної безпеки, незалежно від сфери захисту інформації, має володіти 
знаннями щодо: аналізу цінності інформації, методів і засобів її надійного захисту, цілісності, приховування, 
витоку, втрати та оцінки безпеки її зберігання; проектування системи інформаційного захисту на основі ком-
п'ютерного обладнання та мережевого устаткування; встановлення, надійне використання та ефективний 
супровід готових програмних і технічних засобів, а також автоматизованих систем захисту інформації. 

У процесі забезпечення інформаційної безпеки структурних підрозділів МНС України важливо розу-
міти характер, природу, сутність і зміст джерел загроз і рівнів їх небезпек, вміти своєчасно їх ідентифікува-
ти. Найбільш важливими напрямами діяльності фахівців із захисту інформації тут є: спостереження, аналіз, 
оцінювання та прогнозування джерел загроз і рівнів їх небезпек, критичної безпеки інфраструктури, ступе-
ню внутрішньої та зовнішньої уразливості; відпрацювання стратегії та тактики захисту інформації, плану-
вання попередження нападу, укріплення потенційними зв'язками, варіювання мережевими ресурсами забез-
печення інформаційної безпеки; відбір сил і засобів протидії, нейтралізації та недопущення інформаційних 
атах, мінімізації шкоди від них; протистояння джерелам загроз природного, технічного або антропогенного 
характеру системам забезпечення інформаційної безпеки; управління наслідками інциденту (від інформа-
ційних атак, інформаційних операцій, інформаційних воєн). 
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