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У роботі здійснюється огляд загроз інформаційної 

безпеки підприємства, які можуть виникнути під час 
проведення нарад із сторонніми організаціями та аналі-
зуються можливі канали витоку мовної інформації.  
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ВСТУП 
Процеси, які сьогодні відбуваються у політичному 

та економічному житті України, мають безпосередній 
вплив на стан її інформаційної безпеки. У сучасних 
умовах інформація відіграє вирішальну роль як у 
процесі економічного розвитку, так і в ході конкурен-
тної боротьби на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках. Успішне функціонування і розвиток підприємств 
все більше залежать від подальшого вдосконалення їх 
діяльності в галузі забезпечення інформаційної без-
пеки в сфері виробництва, бізнесу і підприємництва. 

Інформація залежно від способу застосування мо-
же бути сировиною, товаром або послугою. Вона, в 
наслідок розумного її використання, надає певну ма-
теріальну вигоду своєму власнику. Тому цілком при-
родно, що кожен власник інформації прагне зберегти 
її в таємниці, створюючи для цього систему захисту 
від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.  

В умовах ринкової економіки промислове шпи-
гунство, як сфера таємної діяльності з добування, 
аналізу, зберігання і використання інформації, набу-
ває в Україні все більшого розмаху. Тим більше, що з 
розвитком ринкових відносин багато пристроїв техні-
чної розвідки, що перебували раніше під контролем 
спецслужб, стали доступними “приватному секторо-
ві” і вирішення питання їх придбання тепер залежить 
виключно від їх ринкової вартості та вміння ними ко-
ристуватися. 

Одним з джерел витоку інформації, в тому числі й 
інформації з обмеженим доступом, є наради, на яких 
представляються матеріали за результатами діяльнос-
ті організацій та планами робіт. Присутність великої 
кількості людей і значні розміри приміщень для нарад 
підвищують уразливість інформації і, як наслідок, за-
гострюють проблему попередження негативних нас-
лідків реалізації загроз інформації, насамперед, за-
критої для доступу сторонніх осіб. 

Мета роботи – здійснити огляд загроз інформа-
ційної безпеки підприємства, що можуть виникнути 

під час проведення нарад та проаналізувати можливі 
канали витоку мовної інформації. 

Досягнення поставленої мети реалізовувалось че-
рез постановку та послідовне вирішення таких основ-
них завдань: 

 обґрунтування актуальності збереження інфо-
рмаційної безпеки підприємства; 

 огляд основних загроз інформації з обмеже-
ним доступом під час проведення нарад та ви-
окремлення особливостей, які слід враховува-
ти при створенні систем захисту інформації; 

 дослідження каналів витоку мовної інформа-
ції. 

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ НАРАД 

У процесі повсякденної діяльності підприємства 
планують і проводять наради з службових питань за 
різними напрямками діяльності установи. Предметом 
обговорення можуть бути відомості, що становлять 
державну таємницю, питання конфіденційного харак-
теру, які стосуються проведених підприємством нау-
ково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших 
робіт, передбачених  статутом, а також питання ко-
мерційної сфери його діяльності. Під час проведення 
наради за участю представників сторонніх організа-
цій її учасникам надаються в повному обсязі матеріа-
ли, які становлять ту інформаційну базу, на підставі 
якої приймаються конкретні рішення при обговоренні 
комплексних проектів. У залежності від виду запла-
нованих робіт загальній увазі представляються відо-
мості, які можуть становити комерційну таємницю 
однієї з організацій, що бере участь у переговорах. 

Джерелами інформації при проведенні наради є 
доповідачі, задокументовані матеріали, плакати, зраз-
ки продукції. 

Захист інформації під час проведення нарад за 
участю представників сторонніх організацій має низ-
ку особливостей, зумовленими такими чинниками: 

 великим збитком від витоку відомостей щодо 
комплексних робіт, у виконанні яких беруть 
участь різні організації; 

 присутністю на нараді одночасно представ-
ників замовника і виконавців з різним став-
ленням до вимог щодо забезпечення безпеки 
інформації; 



 прагненням частини працівників сторонніх 
організацій зафіксувати інформацію, в тому 
числі не виключається можливість її запису на 
диктофон з метою подальшої обробки для під-
готовки звіту керівництву про хід і результати 
наради; 

 бажанням деяких працівників сторонніх орга-
нізацій зв'язатися під час наради по телефону 
зі своїм керівництвом, щоб обговорити питан-
ня, пов’язані з прийняттям оперативних рі-
шень; 

 виконанням учасниками наради агентурних 
завдань; 

 високим рівнем узагальнення та концентрації 
закритих відомостей в доповідях виступаю-
чих, а також на плакатах і документах, що 
знаходяться на столах; 

 великою тривалістю наради щодо виконання 
комплексних робіт у порівнянні з обговорен-
ням внутрішніх питань організації; 

 сам факт наради і склад його учасників є уже 
інформативною демаскуючою ознакою ходу 
виконання комплексної роботи. 

Перелічені обставини ускладнюють завдання і по-
силюють вимоги щодо захисту інформації.  

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ КАНАЛІВ ВИТОКУ МОВНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

Основна частина інформації на нараді мовна. Під 
мовною інформацією будемо розуміти все те, що озву-
чується учасниками нарад (виступи, обговорення, за-
уваження, ремарки). Така інформація несе основне 
смислове навантаження, оскільки є прямим і безпосе-
реднім вираженням людської думки. Джерелами мов-
ної інформації є учасники нарад – працівники при-
ймаючої і сторонніх організацій, а також промови по-
передньо записані і відтворені за допомогою технічних 
аудіопристроїв. 

У п. 5.4 ДСТУ 3396.2-97 [1] зазначається, що за-
грози для інформації можуть виникати під час викори-
стання технічних засобів чи технологій, недосконалих 
щодо захисту інформації. Там же визначено загрози 
інформації як витік, можливість блокування чи пору-
шення цілісності інформації. 

Під витоком розуміється неконтрольований вихід 
інформації за межі організації або кола осіб, яким вона 
була довірена. Відповідно до п. 5.1 ДСТУ 3396.2-97 [1] 
витік інформації – це неконтрольоване поширення ін-
формації, яке призводить до її несанкціонованого оде-
ржання. 

Основними загрозами безпеки мовної інформації 
під час проведення наради є: 

 підслуховування і несанкціонований запис 
мовної інформації за допомогою закладних 
пристроїв, систем лазерного підслуховування, 
стетоскопів, диктофонів; 

 реєстрація на неконтрольованій території ін-
формації, отриманої за допомогою радіомік-
рофонів, учасниками, що виконують агентур-
не завдання; 

 перехоплення електромагнітних випроміню-
вань, що мають місце при роботі звукозапису-
вальних пристроїв та електроприладів. 

Зауважимо, такі загрози безпеки інформації як мо-
дифікація і знищення у розглядуваному випадку не ак-
туальні. 

Можливості витоку інформації з наради залежать 
від багатьох факторів, основними з яких є: 

 змога зловмисників організувати канали вито-
ку інформації; 

 здатність забезпечити розвідувальний контакт 
в умовах того чи іншого каналу витоку інфор-
мації. 

В акустичному каналі можна виділити такі шляхи 
поширення акустичної хвилі: повітряне середовище 
кімнати, несучі стіни, тонкі стіни між кімнатою для 
проведення наради та кабінетом директора, двері, вен-
тиляційна шахта. 

Витік акустичної інформації можливий через двері, 
вікна, стіни, підлогу, стелю, щілини стояків системи 
опалювання.  

Структурний (вібруючий) звук може поширювати-
ся через стіни, перегородки, віконні рами, дверні коро-
бки, трубопроводами і коробками вентиляції. 

Джерелами небезпечних сигналів у вигляді радіо-
хвиль або електричних сигналів можуть бути звукопід-
силювальні і звукозаписувальні засоби, сповіщувачі 
охоронної сигналізації, різні побутові прилади, розмі-
щені в кімнаті для нарад. 

Присутність на нараді фахівців з сторонніх органі-
зації підвищує ймовірність виникнення додаткових ка-
налів витоку інформації, так як конкуренти можуть 
отримати інформацію про події на нараді шляхом най-
му будь-кого з її учасників. 

Загрозу безпеці мовної інформації можуть створю-
вати безпосереднє підслуховування та підслуховуван-
ня за допомогою технічних засобів, які, в свою чергу, 
також можна поділити: 

1. підслуховування зловмисником: 
 підслуховування і запам'ятовування; 
 підслуховування і записування. 

2. підслуховування за допомогою технічних засо-
бів: 
 підслуховування шляхом прийому струк-

турного звуку, що поширюється в армату-
рі системи центрального опалення і конс-
трукціях будівлі; 

 підслуховування за допомогою акустич-
них закладних пристроїв; 

 перехоплення небезпечних сигналів тех-
нічних засобів; 

 підслуховування за допомогою лазерних 
систем підслуховування. 



При безпосередньому підслуховуванні акустичні 
сигнали, які поширюються приміщенням через вікна, 
двері, вентиляцію, сприймаються зловмисником на 
слух. Під час проведення наради можливі такі варіанти 
підслуховування: 

 підслуховування через двері; 
 підслуховування через вікно (у випадку, якщо 

воно нещільно закрите); 
 підслуховування через вентиляційний отвір. 
При безпосередньому підслуховуванні може також 

вестися запис підслуханої інформації, наприклад, на 
паперовий носій зловмисником, розташованим в сусі-
дній кімнаті. У разі, якщо зловмисник є учасником на-
ради, будь-яке явне записування у кімнаті для нарад 
неможливе, так як учасники перебувають один у одно-
го на виду і є заздалегідь попередженими про те, що у 
випадку обговорення конфіденційної інформації ро-
бити записи не дозволяється.  

Підслуховування через вхідні двері реалізувати до-
статньо складно, оскільки в робочий час у коридорі 
можуть знаходитися працівники підприємства та охо-
рони. Подібна поведінка обов’язково приверне їхню 
увагу, навіть у тому випадку, якщо зловмисник є пра-
цівником тієї організації, де проводиться нарада. Проте 
таку загрозу не слід відкидати цілком, так як можливі 
непередбачувані обставини: 

 двері нещільно зачинені; 
 під час наради учасники в разі необхідності 

можуть виходити і заходити, через що двері 
будуть, нехай на короткий термін, відчинятися. 

Сьогодні широко застосовується велика кількість 
технічних засобів для підслуховування. Вони перед 
проведенням наради мають зловмисником заздалегідь 
розміститися в приміщенні. 

Технічні засоби, що використовуються для підслу-
ховування інформації в акустичному каналі, можна 
класифікувати таким чином: 

 радіозакладки; 
 мікрофони; 
 диктофони на тілі присутніх; 
 лазерні системи підслуховування. 
Найбільш розповсюджений спосіб несанкціонова-

ного отримання інформації з обмеженим доступом ре-
алізовується на основі використання радіозакладок. 
Водночас, встановлення мікрофонних закладок у кім-
наті для нарад є досить складним завданням, оскільки 
у такій кімнаті, як правило, немає габаритних предме-
тів інтер'єру, які могли б приховати такі пристрої. Крім 
того реалізація подібної процедури вимагає певного 
часу і відсутності сторонніх осіб у приміщенні. У свою 
чергу, радіозакладки простіші у своїй установці і, як 
правило, займають менше місця, ніж мікрофонні. Ма-
ніпуляції, пов’язані з їх встановленням, можливі навіть 
у присутності в приміщенні сторонніх осіб. Радіозак-
ладки в кімнаті можна розмістити в ящику стола, в ні-
жці стільця, в щілинах підвісної стелі, в кутку кімнати 
під килимом, у квітковому горщику тощо. 

Існує ще один досить простий і надійний спосіб пі-
дслуховування – за допомогою занесеного у примі-
щення учасником наради побутового або спеціального 
диктофона. Найпростішим рішенням проблеми захис-
ту інформації в даному випадку мав би бути особистий 
огляд речей і обшук кожного учасника наради. Однак 
це не можливо з етичних та дипломатичних міркувань. 
Тому є доцільним використовувати технічні засоби, які 
здатні дистанційно виявляти працюючі засоби акусти-
чного запису (диктофон також є джерелом небезпеч-
них сигналів). 

Лазерне підслуховування полягає у зніманні  акус-
тичної інформації з вібруючих під дією акустичних 
хвиль поверхонь. У кімнаті для нарад такими поверх-
нями є шиби закритих вікон. Лазерний промінь спря-
мовується на вікно приміщення, при його відбитті від 
вібруючого вікна відбувається модуляція напрямку та 
фази. Відбитий промінь приймається оптичним при-
ймачем. Апаратура – джерело променя і приймач – 
розміщується за межами контрольованої зони.  

Акустичні сигнали можуть передаватися за межі 
приміщення, як зауважено вище, також трубами опа-
лення і будівельними конструкціями приміщення. До-
бування у такому випадкові інформації здійснюється 
за допомогою стетоскопів. 

Як і в будь-якому іншому у приміщенні в кімнаті 
для нарад знаходиться достатня кількість апаратури і 
приладів, що є джерелами небезпечних сигналів, серед 
яких можна виділити: 

 засоби аудіозапису; 
 технічні засоби охорони і пожежної сигналіза-

ції; 
 засоби електроживлення.  
Перехоплення небезпечних сигналів здійснюється 

за допомогою приймачів небезпечних сигналів. Також 
для цих цілей можуть використовуватися побутові та 
спеціальні приймачі радіо- і електричних сигналів, се-
лективні вольтметри, скануючі приймачі. 

Підслуховування мовної інформації можливе також 
за допомогою спрямованих мікрофонів у разі відкри-
тих вікон або кватирок у кімнаті для нарад.  

ВИСНОВКИ 
Оскільки спектр способів несанкціонованого отри-

мання мовної інформації під час проведення нарад є 
доволі широким, а витік інформації – причиною пору-
шення нормального функціонування підприємства і, 
навіть, досить часто його банкрутства, то на службу 
безпеки організації, в приміщенні якої проводиться на-
рада, покладається особлива відповідальність за реалі-
зацію у повній мірі заходів спрямованих на запобіган-
ня витоку інформації з обмеженим доступом. 
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