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Анотація 
У доповіді розглянуто існуючий метод виявлення агентів загроз інформаційної безпеки з використанням 

критичних кількісних параметрів. Наведено попередні досягнення та перспективи розвитку напрямку.  
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Abstract 
The method of identification agents in the protection of information from the critical areas of the key parameters is 

developed. The results and perspective of the direction are presented. 
Keywords: threat, agent, access control, motivation, critical parameters. 

 
Вступ  

Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки во-
на виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей 
організації, по суті, є головним завданням керівництва персоналом. Тому, саме дослідження критич-
них кількісних характеристик респондентів дозволяє виявляти агентів загроз безпеки підприємства. 

Технічні та програмні засоби не здатні повною мірою захистити від витоку інформації, 
оскільки неможливо повністю виключити людський фактор. 

 
Результати дослідження 

Кількісних показників виявлення агентів загроз інформаційної безпеки порівняно мало. Більшість 
показників опирається на психологічні характеристики особистості, які можуть бути вдало приховані 
під час дослідження. 

У сучасних умовах проблемою мотивації є недосконалість мотивації на підприємствах, недостатнє 
фінансування заходів, спрямованих на удосконалення мотивації персоналу, а також те, що на підпри-
ємствах не приділяють належної уваги мотивації. 

Метод дозволяє визначити кількісні характеристики вмотивованості персоналу, що в свою чергу 
дозволяє визначити порогові значення, за якими виявлятиметься можливий агент загроз. 

 
Висновки 

Проведені дослідження довели існування зв’язку між станом системи мотивації та інформаційною 
безпекою. З одного боку, система мотивації праці визначає якісний склад кадрового потенціалу, а з 
іншого – показники вмотивованості дозволяють визначити можливих агентів загроз для інформацій-
ної безпеки. 
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