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Доцільно зазначати, що інформація стосується окремих форм, методів, прийомів і 
результатів діяльності внутрішньої служби щодо вирішення завдань боротьби зі злочинністю, 
зміцнення правопорядку, віднесена законодавством до категорії державної таємниці. Витік 
інформації по своїй сутності завжди припускає неконтрольоване поширення секретної 
інформації, яке призводить до її несанкціонованого одерження. 

Витік інформації, яка охороняється, може відбутися при наявності ряду обставин. Якщо 
є зловмисник, що такою інформацією цікавиться і витрачає певні сили і засоби для її 
одержання. І якщо є умови, при якиз він може розрахувати на заволодіння інформацією, яка 
представляє для нього інтерес. 

Причини пов’язані, як правило, із недоскональністю норм по зберіганню секретної 
інформації, а також із порушенням цих норм (у тому числі і недосконалих), відступом від 
правил поводження з відповідними документами, технічними засобами, зразками продукції й 
інших матеріалів, що містять конфіденційну інформацію. 

Умови, які включають різноманітні чинники і обставини, укладаються в процесі 
наукової, виробничої, рекламної, видавничої, звітної, інформаційної та іншої діяльності 
підприємства(організації) та створюють передумови для витоку інформації. До таких чинників 
і обставин можуть відноситися: 

- порушення виконавцями встановленного режиму секретності при виконанні закритих
робіт; 

- використання неатестованих технічних засобів опрацювання конфіденційної
інформації; слабкий контроль за дотриманням правил захисту інформаціх правовими, 
організаційними й інженеро – технічними заходами; 

- плинність кадрів, у тому числа тих, які володіють секретними відомостями;
- розголошування секретних відомостей при спілкуванні із сторонніми особами; втрата

секретних документів і виробів; 
- недоліки з організації роботи з протидії іноземним технічним розвідкам;
- упущення адміністрації і працівників режимно-секретних органів (РСО) в питаннях

організації режиму секретності; 
- несвоєчасне вживання заходів по закриттю виявлених каналів просочування

інформації. 
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