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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магістерської роботи: 70 сторінок, 11 рисунків, 10 

таблиць, 26 джерел. 

Об’єкт дослідження – стан захищеності інформаційних ресурсів. 

Предмет дослідження – джерела загроз інформаційній безпеці. 

Мета роботи –підвищення рівня захищеності комерційного банку на основі 

дослідження джерел загроз інформаційній безпеці. 

Методи дослідження – методи експертного оцінювання, теорія інформації, 

політика безпеки банку, системи моніторингу. 

В роботі приведено основні відомості про інформаційні ресурси, етапи для 

визначення порядку оцінювання стану захищеності ІР в банківській системі. 

Сформульовано перелік актуальних загроз і уразливостей інформаційній 

безпеці. Підвищення рівня захищеності інформаційно-комунікаційних систем за 

рахунок оптимального використання ресурсів системи їх програмного та 

правового захисту. Як результат у роботі проведено аналіз методів протидії 

витоку ІР підприємства, а також продемонстровані приклади їх застосування, 

запропоновані підходи та методи можуть бути використані при плануванні та 

реалізації роботи на підприємстві.  

Досліджено різні види технологій оцінювання стану захищеності 

інформаційних ресурсів. На основі досліджень проведених в роботі розроблено 

алгоритм підвищення ефективності захисту інформаційних ресурсів. 

Галузь використання – інформаційні технології 

БІЗНЕС-ПРОЦЕС, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ 

БІЗНЕСУ, ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ, ВИБОРЧА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ, СИСТЕМА, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, СИСТЕМА 

МОНІТОРИНГУ. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АСУ – автоматизована система управління 

БД (БнД) – база даних (банк даних) 

ЕОМ – електронна обчислювальна машина 

ЕОТ – електронна обчислювальна техніка 

ІзОД – інформація з обмеженим доступом 

ІБ – інформаційна безпека 

ІР – інформаційний ресурс 

ІС – інформаційна система 

ІТС – інформаційно телекомунікаційна система 

ПЕОМ – персональна ЕОМ 

ПЗ – програмне забезпечення (програмний засіб) 

РНБОУ – Рада національної безпеки і оборони України 

СЗІ – система захисту інформації 

ОСЗ – оцінювання стану захищеності 

СУІБ – система управління інформаційною безпекою 

БП – бізнес-процес 

СУББ – система управління безперервністю бізнесу 

ПБ – політика безпеки 

ВПБ – виборча політика безпеки 

BIA – Business Impact Analysis 

MTO –Maximum Tolerable Outage 

DLP – Data Loss Prevention  

ЗОТ – Засоби обчислювальної техніки 
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ВСТУП 

 

 

Сучасна організація режиму інформаційної безпеки стає критично 

важливим стратегічним чинником розвитку будь-якої вітчизняної компанії. При 

цьому, як правило, основну увагу звертають на вимоги і рекомендації 

нормативно-методичної бази в галузі захисту інформації. Разом з тим, багато 

провідних вітчизняних компаній сьогодні використовують деякі додаткові засоби, 

спрямовані на забезпечення стійкості та стабільності функціонування 

корпоративних інформаційних систем для підтримки своїх бізнес-процесів.  

Мета захисту будь-якого інформаційного ресурсу зрозуміла кожному, а 

реалізація захисту потребує серйозних ресурсів. Проте що більші вимоги ставлять 

до системи захисту інформації, то важча і складніша реалізація поставленої 

задачі. Сьогодні захист кожного окремого елемента втрачає значущість, а постає 

проблема створення комплексу надійного захисту всієї інформаційної 

інфраструктури компанії. Під час реалізації системи захисту необхідно 

враховувати не тільки властивості кожного окремого елемента, а й їх взаємодію, 

що зумовлює наявність специфічних властивостей, що притаманні саме 

пов’язаним між собою елементам. 

Використання сучасних систем інформаційної безпеки вимагає, з одного 

боку, відстеження швидких змін в інформаційних технологіях і загрозах, що 

з’являються, а з іншого боку – урахування реальних характеристик апаратного й 

програмного забезпечення корпоративних мереж і систем. Процедура придбання 

пристроїв інформаційної безпеки нескладна. Істотно складнішим є вирішення 

проблеми – як захищати і які засоби безпеки застосовувати з урахуванням 

мінімізації витрат. Впроваджуючи різні засоби захисту, необхідно визначити 

баланс між можливим збитком від несанкціонованого витоку інформації та 

розміром вкладень, які витрачені для забезпечення захищеності інформаційних 

ресурсів. Щоб підвищити ефективність захисту інформаційних ресурсів, 

необхідно дослідити підходи щодо оцінки рівня їх захисту та систем захисту. Така 
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оцінка для кожного окремого випадку є індивідуальною та залежить від багатьох 

факторів (вартість інформації, статусу організації, важливості інформації, рівня 

апаратного та програмного забезпечення тощо). 

Захист інформаційних ресурсів корпорації залежить від рівня програмних та 

апаратних засобів, що використовуються. Упроваджуючи інформаційні системи, 

кожна організація очікує максимально корисної функціональності для підтримки 

її бізнес-процесів. Захист даних в інформаційних системах будується заради 

захисту важливої інформації, втрата чи пошкодження якої призведе до значних 

грошових втрат. Забезпечення захисту вимагає використання сучасних апаратних 

та програмних засобів для захисту інформаційних ресурсів компанії, що повинно 

забезпечувати цілісність, доступність та певний режим доступу до кожного з 

ресурсів. Цілісність передбачає незмінність інформації у будь-який час від 

моменту її створення, тобто вона повинна бути достовірною та містити сенс, що 

заклав її власник. Інформаційний ресурс зберігає цілісність за умов дотримання 

прав доступу до нього [1]. 

Говорячи про інформаційні ресурси, необхідно зазначити, що їх 

функціонування неможливе без корпоративних мереж, тому доцільно висвітлити 

деякі їхні особливості. Корпоративна мережа, як правило, є територіально 

розподіленою, тобто об’єднує офіси, підрозділи та інші структури, значно 

віддалені один від одного. Часто вузли корпоративної мережі виявляються 

розташованими в різних містах, а іноді й країнах. Принципи, за якими будується 

така мережа, доволі сильно відрізняються від тих, що використовуються під час 

створення локальної мережі, навіть якщо вона охоплює декілька будівель. 

Відповідно зростає складність системи захисту. Одним з принципів, покладених в 

основу створення мережі, є максимальне використання типових рішень, 

стандартних уніфікованих компонентів. Конкретизуючи цей принцип стосовно до 

прикладного програмного забезпечення, можна виділити універсальні сервіси, які 

доцільно зробити базовими компонентами захисту. 

Основними засобами захисту комп’ютерних інформаційних систем були, є і 

залишаються мережеві екрани (брандмауер, firewall, фільтрувальні 
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маршрутизатори тощо). Мережеві екрани є лише інструментом системи безпеки. 

Вони надають певний рівень захисту і є засобом реалізації політики безпеки на 

мережевому рівні. Рівень безпеки, що надає мережевий екран, може варіюватися 

залежно від вимог безпеки. Існує традиційний компроміс між безпекою, 

простотою використання, вартістю, складністю тощо. Мережевий екран є одним з 

декількох механізмів, що використовують для управління і спостереження за 

доступом до мережі з метою її захисту [2]. 

Плани безперервності бізнесу розробляються для всіх критичних бізнес-

процесів для яких власник критичного бізнес-процесу визначив дієвий 

альтернативний спосіб виконання бізнес-процесу на конкретний сценарій збою. 

Плани безперервності бізнесу розробляються власниками критичних бізнес-

процесів за консультативно-методичною підтримкою менеджера безперервності 

бізнесу. Плани безперервності бізнесу затверджуються рішенням Правління 

Банку. Власники критичних бізнес-процесів є власниками відповідних планів 

безперервності бізнесу, які відповідають за щорічний перегляд таких планів та їх 

підтримку в актуальному стані. 

Як правило, для оцінки рівня захисту необхідно спочатку визначити 

поточний стан інформаційної безпеки. Сьогодні існують два підходи щодо оцінки 

поточного стану інформаційної безпеки, а саме «дослідження знизу догори» та 

«дослідження згори донизу». 

Використання першого підходу полягає у тому, що адміністратори 

починають перевіряти систему захисту на усі відомі їм види атак. Отже, 

адміністратори виступають в ролі зловмисників, які роблять спроби порушити 

захист інформаційного ресурсу. Але відразу стає зрозуміло, що найталановитіші 

адміністратори не можуть знати усі можливі методи злому, а також усі 

програмно-апаратні засоби зловмисників.  

Підхід «згори донизу» ґрунтується на детальному аналізі усіх відомих схем 

зберігання та обробки даних. Спочатку визначають інформаційні об’єкти та 

потоки захисту, а потім досліджують сучасний стан систем інформаційного 

захисту з метою визначення реалізованих методик захисту інформаційних 



12 

ресурсів, а також їх стан та рівень. Далі проводиться класифікація всіх 

інформаційних об’єктів за класами відповідно до їх конфіденційності, вимог до 

доступності та цілісності.  

Останнім кроком є «оцінка ризику» що полягає у визначенні розміру 

збитків фірми через порушення захисту кожного конкретного інформаційного 

ресурсу. Наближеним ризиком називається добуток «можливого збитку від атаки» 

на «імовірність цієї атаки». Як правило, оцінка ризику складається з аналізу 

ризиків та оцінювання збитку. 

Під час аналізу ризиків проводиться інвентаризація та впорядкування 

інформаційних ресурсів, з’ясовуються нормативні, технічні, договірні вимоги до 

ресурсів у сфері інформаційної безпеки, після чого з урахуванням цих вимог 

визначають вартість ресурсів. У вартість входять усі потенційні витрати, пов’язані 

з можливим несанкціонованим доступом до інформаційних ресурсів, що 

захищаються. Наступним етапом аналізу ризиків є складання переліку 

переважних загроз та перелік уразливостей до них кожного інформаційного 

ресурсу, а потім обчислюється ймовірність реалізації можливих загроз чи атак. 

Оцінюють ризик, обчислюючи його й зіставляючи із заданою шкалою. 

Величину ризику обчислюють множенням ймовірності виникнення 

несанкціонованого доступу до інформації чи ресурсу на значення збитку компанії 

від цього. Встановлене значення ризику дає змогу визначити важливість для 

компанії кожного інформаційного ресурсу. 

Усі сучасні стандарти в сфері безпеки відображають сформований у 

міжнародній практиці загальний підхід до організації управління ризиками. 

Управління ризиками розглядається як базова частина системи менеджменту 

якості організації. Стандарти мають відверто концептуальний характер, що 

дозволяє експертам з інформаційної безпеки реалізувати будь-які методи, засоби і 

технології оцінки, відпрацювання та управління ризиками. Тому тема 

магістерської роботи є актуальною та своєчасною. 

Більшість рішень приймаються в умовах ризику, що обумовлено рядом 

факторів: відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій, 
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елементами випадковості і багатьом іншим. В умовах нестабільності проблема 

ризику має велике значення при обґрунтуванні рішень не тільки стратегічного 

характеру, але і на стадії короткострокового планування. 

У зв'язку з цим проблема оцінки ризиків набуває самостійне теоретичне і 

прикладне значення як важлива складова частина теорії і практики системи 

управління інформаційною безпекою. Під ризиком слід розуміти наслідок дії або 

бездії, в результаті якого існує реальна можливість отримання невизначених 

результатів різного характеру, як позитивного, так і негативного впливу на 

систему управління інформаційною безпекою. 

Більшість дослідників відзначають, що слід не уникати ризику на етапі 

прийняття рішення, а вміти грамотно, професійно керувати ним. Призначення 

аналізу ризику – дати необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі 

в проекті і передбачити заходи щодо захисту від можливих втрат. Тому тема 

магістерської роботи є своєчасною та актуальною. 
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1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНКИ СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ БІЗНЕСУ 

 

 

1.1. Поняття захищеності інформаційних ресурсів, зміст, сутність 

проблеми 

 

Спираючись на закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХII 

визначимо суб’єкти та об’єкти інформаційних відносин. Суб’єктами 

інформаційних відносин є: фізичні особи; юридичні особи; об’єднання громадян, 

суб’єкти владних повноважень. Об’єктами інформаційних відносин є 

інформація[3]. 

Національна безпека України, її економічне процвітання та соціальне 

благополуччя все більше залежать від доступності, цілісності та конфіденційності 

інформаційних ресурсів, що забезпечуються інформаційними та комунікаційними 

технологіями. 

Водночас, зростання залежності від інформаційно-комунікаційних 

технологій робить сучасне українське суспільство більш уразливим перед 

можливими негативними наслідками протиправного використання кіберпростору. 

В таких умовах гостро постає питання забезпечення кібернетичної безпеки 

інформаційних систем та ресурсіввідповідних структур, зменшення негативних 

наслідків кібернетичного впливу. 

Головною, найважливішою та визначальною тенденцією розвитку 

сучасного суспільства слід відзначити глобальну інформатизацію практично всіх 

сфер життєдіяльності людини, включаючи економіку, державне управління, 

оборону, науку тощо. Разом з тим, виникла гостра проблема забезпечення безпеки 

суспільних відносин у сформованому кібернетичному просторі, про це свідчить 

затвердження Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 

Стратегії кібербезпеки України. 
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Виходячи з базової моделі забезпечення кібернетичної безпеки, система 

забезпечення кібернетичної безпеки по відношенню до суб’єкта впливу реалізовує 

функцію протидії[3]. 

 

Рис.1.1. Базова модель забезпечення кібернетичної безпеки 

 

За оцінками фахівців за 2015 рік у всьому світі кіберзлочинці нанесли 

економічного збитку на 113 мільярдів доларів. Кількість потерпілих при цьому 

становить близько 378 000 000 чоловік, кожен з яких в середньому втратив 298 

доларів.   

Тенденції розвитку кіберзлочинності показують, що участь у протидії 

кіберзлочинності мають брати не тільки держава та її правоохоронні органи, а й 

суспільство, приватний сектор, окремі громадяни. Протидія кіберзлочинності 

повинна мати системний характер, специфічні об’єкти, суб’єкти, методи і засоби 

превентивного впливу, а також здійснюватися на різних рівнях: загальному, 

спеціальному та індивідуальному.  

Таким чином, як один із найважливіших напрямів соціального управління, 

протидія кіберзлочинності має охоплювати та реалізовувати систему 

різноманітних за змістом заходів: політичних, ідеологічних, економічних, 

правових, організаційно-управлінських, культурно-виховних, медичних і 

технічних. 

Саме реалізація всіх потенційних можливостей суспільства, органічне 

поєднання різноманітних заходів та їх впровадження з дотриманням принципів 
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комплексності, об’єктивності, наукової обґрунтованості, законності, гуманності та 

ін. дозволить здійснювати ефективну діяльність щодо захисту суспільства від 

суспільно небезпечних посягань в кіберпросторі[4]. 

Аналіз і управління інформаційними ризиками - один з базових процесів, 

що визначають ефективність системи забезпечення інформаційної безпеки. При 

організації системи безпеки, що включає різнорідні заходи і способи забезпечення 

інформаційної безпеки, саме аналіз інформаційних ризиків визначає якість і 

ефективність функціонування цієї системи. Користуючись поняттям ризику, 

можна кількісно і якісно визначити і такі поняття, як ефективність системи 

захисту інформації, рівень безпеки дій і оптимальність прийнятих рішень. 

Незалежно від розмірів організації і специфіки її інформаційної системи, 

роботи по забезпеченню режиму ІБ зазвичай складаються з наступних етапів: 

 Визначення політики безпеки.  

 Визначення сфери (кордонів) системи управління інформаційною 

безпекою та конкретизація цілей її створення.  

 Оцінка ризиків. 

 Вибір контрзаходів, що забезпечують режим ІБ.  

 Управління ризиками. 

 Аудит системи управління ІБ. 

Як правило, визначення політики безпеки зводиться до наступних 

практичних кроків: 

1. Вибір національних і міжнародних керівних документів і стандартів в 

області ІБ, і визначення на їх основі основних вимог і положень політики ІБ 

компанії, включаючи: 

- управління доступом до засобів обчислювальної техніки (ЗОТ), програмам 

і даним; 

- антивірусний захист;  

- питання резервного копіювання; 

- проведення ремонтних і відновлювальних робіт;  

- інформування про інциденти в області ІБ та ін. 
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2. Визначення підходів до управління інформаційними ризиками та 

прийняття рішення про вибір рівня захищеності ІС. Рівень захищеності відповідно 

до зарубіжними стандартами може бути мінімальним (базовим) або підвищеним. 

Цим рівням захищеності відповідають мінімальний (базовий) або повний варіант 

аналізу інформаційних ризиків[5]. 

3. Структуризація контрзаходів щодо захисту інформації за такими 

основними рівнями: нормативно-правовий, організаційно-управлінський, 

технологічний і апаратно-програмний.  

4. Визначення порядку сертифікації та акредитації ІС на відповідність 

стандартам в області ІБ. Визначення періодичності проведення нарад за 

тематикою ІБ на рівні керівництва, включаючи періодичний перегляд положень 

політики ІБ, а також порядок навчання всіх категорій користувачів інформаційної 

системи з питань ІБ.  

5. Визначення меж системи управління інформаційною безпекою і 

конкретизація цілей її створення. На цьому етапі визначаються межі системи, для 

якої повинен бути забезпечений режим ІБ. Відповідно, система управління ІБ 

будуватися саме в цих межах [6]. 

 

1.2. Сфера застосування та структура СУББ 

 

Система управління безперервністю бізнесу (СУББ) – складова частина 

системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), в рамках якої 

встановлюються процеси безперервності бізнесу, здійснюється управління цими 

процесами та їх моніторинг. 

СУББ базується на ризик-орієнтованому підході із застосуванням 

визначеного переліку сценаріїв збоїв та переривань: приміщення, інформаційні 

системи, сервіси та послуги зовнішніх постачальників, персонал. 

BIA (Business Impact Analysis) – аналіз впливу збоїв та переривань на бізнес-

процес, дослідження функціонування бізнесу Банку, ризиків виникнення загроз 
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для бізнесу та уразливостей, через які ці загрози можуть реалізуватися, наслідків 

дій руйнуючих факторів на бізнес. 

Бізнес-процес – сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих видів 

діяльності, спрямованих на створення певного продукту або послуги. Кожен 

бізнес-процес має початок (вхід), вихід та послідовність процедур з виконання 

певного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності. 

MTO (Maximum Tolerable Outage) – максимально допустимий час простою – 

об’єкт СУББ, що визначає максимальний інтервал часу, який передує моменту 

настання високих втрат. 

Основними цілями процесу управління безперервністю бізнесу є: 

- вдосконалення здатності Банку до відновлення нормального 

функціонування після можливих збоїв; 

- мінімізація ризиків переривання критичних бізнес-процесів внаслідок 

збоїв; 

- мінімізація негативних наслідків у випадку збою, у тому числі мінімізація 

потенційних фінансових втрат і негативного впливу на репутацію Банку. 

Відповідно до вимог нормативних документів Національного банку 

України, в Банку має бути впроваджено та забезпечуватися функціонування 

СУББ. Відповідальними структурними підрозділами Банку, на визначеній основі, 

здійснюється моніторинг, перегляд актуальності, а також вдосконалення 

СУББ.СУББ базується на ризик-орієнтованому підході із застосуванням 

визначеного переліку сценаріїв збоїв та переривань: приміщення, інформаційні 

системи, сервіси та послуги зовнішніх постачальників, персонал. 

Сферою застосування СУББ є критичні бізнес-процеси та адміністративні 

процеси, що підтримують критичні бізнес-процеси. Обмеження, виключення та 

пріоритети СУББ визначаються керівництвом Банку на основі аналізу поточних 

тенденцій розвитку бізнесу Банку, розташування структурних підрозділів, 

наявних ресурсів і технологій. 

Не є сферою застосування СУББ бізнес-процеси та адміністративні процеси 

Банку, часткове або повне не виконання яких протягом 3-х або більше діб не 
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призводить до неприйнятних штрафних санкцій, непередбачуваних репутаційних 

втрат або інших прямих збитків, зокрема: процеси аудиту, повернення проблемної 

заборгованості, управління ризиками, управління закупівлями, управління 

процесами комплаєнс, управління архівом документів. 

Процеси СУББ застосовуються до збоїв, класифікованих за критичністю як 

аварія або криза, незалежно від категорії ураженої підтримувальної 

інфраструктури.  

Класифікація збоїв за категорією ураженої підтримувальної 

інфраструктури: персонал; приміщення (офісні, серверні, комунікаційні, 

технологічні, сховища цінностей та ін.);технології та інформація (дані, 

інформаційні ресурси, засоби зв'язку та ін.);послуги та сервіси зовнішніх 

організацій (включаючи сервіси регуляторів); 

Процесами СУББ не регулюються: збої класифіковані як інцидент; збої 

класифіковані як катастрофа; збої, що призводять до кризи ліквідності; події, що 

не пов’язані з перериванням послуг/сервісів, але вимагають публічної реакції 

Банку. 

Загальний контроль впровадження і функціонування СУББ здійснює Голова 

Правління. Спеціальним керівним органом для СУББ являється постійно діюча 

робоча група з відновлення діяльності Банку. Склад постійно діючої робочої 

групи з відновлення діяльності Банку та основні повноваження визначаються 

розпорядчим документом Банку. Менеджер безперервності бізнесу та менеджер 

безперервності ІТ-сервісів призначаються розпорядчим документом Банку в 

складі постійно діючої робочої групи з відновлення діяльності Банку. 

Повноваження менеджера безперервності бізнесу та менеджера безперервності 

ІТ-сервісів визначаються Політикою та/або в їх посадових інструкціях. 

Координатори безперервності бізнесу від критичних підрозділів та 

адміністративних підрозділів, що забезпечують підтримку критичних бізнес-

процесів, призначаються розпорядчим документом Банку.  

Власниками бізнес-процесів є керівники структурних підрозділів відповідно 

до посадових обов’язків та визначених в положеннях про структурні підрозділи 
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зон відповідальності. Роль власників бізнес-процесів в структурі та процесах 

СУББ полягає в:  

- узгодженні стратегій безперервності для критичних бізнес-процесів; 

- визначенні параметрів відмовостійкості для критичних бізнес-процесів та 

елементів підтримувальної інфраструктури; 

- визначенні мінімально допустимого рівня сервісу (включно з 

корегуванням пріоритетів у обробці заявок, платіжних доручень і т.п.) під час 

аварії чи кризи;  

- участі в процесі BIA в рамках зон відповідальності; 

- вирішення фінансових питань та виділення ресурсів, в рамках зон 

відповідальності. 

Члени груп реагування визначаються менеджером безперервності бізнесу та 

вказуються в планах СУББ. Групи реагування в режимі надзвичайної події 

забезпечують підтримку функціонування процесів структурних підрозділів на 

мінімально необхідному рівні, проводять роботи з відновлення. 

З метою мінімізації негативних наслідків переривання критичних бізнес-

процесів та збоїв елементів підтримувальної інфраструктури в Банку має бути 

впроваджено комплексний підхід до планування заходів безперервності бізнесу. 

Плани безперервності бізнесу розробляються для всіх критичних бізнес-

процесів для яких власник критичного бізнес-процесу визначив дієвий 

альтернативний спосіб виконання бізнес-процесу на конкретний сценарій збою. 

Плани безперервності бізнесу розробляються власниками критичних бізнес-

процесів за консультативно-методичною підтримкою менеджера безперервності 

бізнесу. Плани безперервності бізнесу затверджуються рішенням Правління 

Банку. Власники критичних бізнес-процесів є власниками відповідних планів 

безперервності бізнесу, які відповідають за щорічний перегляд таких планів та їх 

підтримку в актуальному стані. 

Плани відновлення після збою розробляються для інформаційних систем / 

обладнання, що задіяні в підтримці критичних бізнес-процесів згідно результатів 

BIA. Плани відновлення після збою розробляються ІТ-власником інформаційної 
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системи/ обладнання, погоджуються з менеджером безперервності бізнесу та 

вводяться в дію рішенням Правління Банку. ІТ-власник інформаційної системи/ 

обладнання відповідає за підтримку в актуальному стані таких планів та їх 

щорічний перегляд. 

План відновлення після збою як мінімум повинен містити:  

- архітектурну схему об’єкту/ інформаційної системи/ обладнання, 

взаємозв’язки з іншими системами/компонентами/модулями; 

- порядок та схему резервування інформаційної системи; 

- критерії активації плану, параметри RTO, RPO, сценарії можливих збоїв; 

- порядок дій по відновленню ураженого об’єкту/ інформаційної системи/ 

обладнання, в т.ч. переключення на резервне обладнання; 

- схему комунікацій та контактну інформацію всіх можливих учасників 

плану. 

 

1.3. Ключові показники ефективності СУББ  

 

Ключові показники ефективності СУББ (надалі – KPI) використовуються 

для вимірювання ефективності проведених робіт та заходів з відновлення. 

Ключові показники KPI: 

- кількість інцидентів безперервності бізнесу; 

- кількість аварій; 

- кількість криз; 

- відношення розміру прямих фінансових втрат (витрати на відновлення, 

санкції, компенсації) до розміру витрат на підтримку СУББ (превентивні заходи 

щодо укладання додаткових договорів, придбання резервного обладнання і т.ін. 

Аналіз ефективності СУББ проводиться щорічно Менеджером 

безперервності бізнесу. 

 За результатами такого аналізу:  

- приймається рішення щодо корегування планів робіт, стратегій 

безперервності бізнесу; 
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- встановлюється та погоджується з керівництвом Банку шкала (критерії, 

цілі) оцінки KPI на наступний цикл робіт. 

З метою мінімізації негативних наслідків переривання критичних бізнес-

процесів та збоїв елементів підтримувальної інфраструктури в Банку має бути 

впроваджено комплексний підхід до планування заходів безперервності бізнесу. 

Об’єктами системи управління безперервністю бізнесу є: 

- RTO, RPO та MTO; 

- пріоритет відновлення; 

- план відновлення діяльності та безперервності бізнесу; 

- плани безперервності бізнесу, плани відновлення після збою; 

- реєстр аварій та криз. 

Реєстр аварій та криз, що містить перелік збоїв та переривань критичних 

бізнес-процесів, створюється та підтримується підрозділом інформаційної 

безпеки.  

Власники критичних бізнес-процесів, бізнес-власники інформаційних 

систем з метою декларування вимог до термінів відновлення, пріоритетизації 

відновлення інформаційних систем та оцінки впливу збою в інформаційній 

системі на критичні бізнес-функції в рамках BIA визначають параметр MTO (RTO 

та RPO – опціонально).  

ІТ – власники інформаційних систем визначають RTO та RPO з метою 

декларування реальних можливостей підрозділу інформаційних технологій з 

відновлення інформаційних систем та визначення розбіжностей у вимогах 

структурних підрозділів бізнес-ліній до відновлення з фактичними можливостями 

підрозділу інформаційних технологій. 

В рамках процесу життєвого циклу розробки програмного забезпечення, на 

етапі формування бізнес-вимог, замовником обов’язково визначаються параметри 

відмовостійкості RTO та RPO. Виконавцем здійснюється вибір та впровадження 

необхідних технічних заходів для забезпечення визначеного рівня 

відмовостійкості інформаційної системи. 
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Власники критичних бізнес-процесів, з метою визначення пріоритетів 

відновлення уражених збоєм процесів, визначають MTO. Цей параметр означає, 

що відновлення всіх елементів підтримувальної інфраструктури повинно 

завершитись до моменту настання MTO. Параметром RTO для критичного бізнес-

процесу являється визначений часовий критерій активації планів відновлення 

діяльності та безперервності бізнесу. 

Пріоритетами в процесі відновлення після збоїв є: 

- захист життя та здоров’я працівників Банку; 

- відновлення критичних бізнес-процесів, зокрема тих, що забезпечують 

проведення операцій по укладеним договорам, завершення платіжних доручень, 

вже прийнятих у клієнтів; 

- надання обов’язкової звітності визначеної регуляторами (НБУ, 

Національний депозитарій України, Розрахункова палата України і т.ін.); 

- відповідність вимогам нормативних документів НБУ та законодавству 

України; 

- захист репутації Банку. 

Пріоритети відновлення визначаються під час BIA. Менеджер 

безперервності бізнесу, Менеджер безперервності ІТ-сервісів використовують 

визначені пріоритети відновлення при організації заходів мінімізації наслідків 

надзвичайної події, в тому числі порядку відновлення. 

Порядок відновлення інформаційних систем визначається на основі 

параметрів RTO, MTO та в залежності від взаємозв’язків між інформаційними 

системами та компонентами. 

Порядок відновлення бізнес-процесів визначається виходячи зі значення 

параметру MTO для бізнес-процесу та відомого ступеню впливу.  

Під час аварій та криз не мають пріоритет відновлення наступні операції:  

- прийняття нових платіжних доручень; 

- продаж продуктів та сервісів новим клієнтам; 

- заключення нових договорів та угод; 

- розвиток продуктів та сервісів;  
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- внутрішньобанківські не операційні процеси (проектна робота, аудит). 

Згідно з п.9 Розділу І Положення про забезпечення безперервного 

функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків 

України, затвердженого постановою Правління НБУ №265 від 17.06.2004р., з 

метою належного інформування про надзвичайну подію та організацію 

відповідного реагування, в Банку розробляється комплексний план заходів на 

випадок надзвичайної події. Структура цього плану, а також перелік його 

компонентів стратегічного, тактичного та операційного рівня визначаються в 

Плані відновлення діяльності та безперервності бізнесукожного Банку[7]. 

Відповідно до вимог нормативних документів Національного банку 

України, в Банку впроваджено та забезпечується функціонування СУББ. 

Відповідальними структурними підрозділами Банку, на визначеній основі, 

здійснюється моніторинг, перегляд актуальності, а також вдосконалення СУББ. 

 

1.4. Життєвий цикл процесу управління безперервністю бізнесу 

 

Основними цілями процесу управління безперервністю бізнесу є: 

- вдосконалення здатності Банку до відновлення нормального 

функціонування після можливих збоїв; 

- мінімізація ризиків переривання критичних бізнес-процесів внаслідок 

збоїв; 

- мінімізація негативних наслідків у випадку збою, у тому числі мінімізація 

потенційних фінансових втрат і негативного впливу на репутацію Банку. 

Життєвий цикл процесу управління безперервністю бізнесу складається з 

наступних етапів: 

- визначення сфери застосування процесу на поточний цикл; 

- BIA;  

- аналіз та оцінка ризиків переривання критичних бізнес-процесів та/або 

підтримувальної інфраструктури – в рамках загальнобанківського процесу оцінки 

операційних ризиків; 
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- визначення стратегії безперервності бізнесу, в тому числі сценаріїв, що 

застосовуються; 

- оброблення ідентифікованих ризиків, в тому числі розробка і 

впровадження планів СУББ; 

- верифікація планів СУББ, в тому числі тестування планів відновлення та 

безперервності бізнесу; 

- підтримка актуальності СУББ, включно з навчанням та переглядом 

нормативних документів.  

Керівництво Банку щорічно, на основі поточних тенденцій розвитку бізнесу 

Банку, з урахуванням відомих стратегічних ризиків, наявних ресурсів і технологій 

визначає пріоритетні напрями СУББ та сферу охоплення BIA. Таке рішення 

затверджується засіданням постійно діючої робочої групи з відновлення 

діяльності Банку чи Правління Банку[8]. 

Метою етапу BIA є визначення: 

- MTO для критичних процесів (MTO < 24 годин), важливих та 

адміністративних процесів (24 години < MTO < 72 години), що підтримують 

критичні бізнес-процеси, а також оціночна вартість впливу на Банк у випадку 

збою; 

- переліку критичних підрозділів та адміністративних підрозділів, у тому 

числі задіяний персонал; 

- MTO, RTO та RPO об’єктів підтримувальної інфраструктури 

(інформаційні системи, обладнання та елементи забезпечення, приміщення), які 

задіяні в процесі підтримки критичних бізнес-процесів та забезпеченні 

адміністративних процесів; 

- MTO сервісів та послуг зовнішніх організацій, задіяних у підтримці 

критичних бізнес-процесів. 

BIA проводиться в декілька етапів: 

- високорівневий консолідований аналіз всіх банківських процесів за участі 

керівництва/представників структурних підрозділів бізнес-ліній – збір інформації 

щодо впливу від зупинки конкретної функції/процесу (прямі та не прямі втрати) в 
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сфері охоплення BIA у формі інтерв’ю з власниками бізнес-процесів, бізнес-

власниками інформаційних систем, ІТ-власниками інформаційних систем;  

- збір у формі опитувальників/ інтерв’ю та аналіз інформації по банківських 

приміщеннях та їх оснащенню, грошовим сховищам, центрам обробки даних 

(серверні, технологічні, телекомунікаційні кімнати), включно з пошуком єдиних 

точок збою; 

- аналіз відмінності визначених на попередньому циклі СУББ параметрів 

RTO, RPO та доступності інформаційної системи у відношенні до результатів 

поточного BIA, аналіз фактів збоїв, що призвели до переривання критичних 

бізнес-процесів за останній календарний рік.  

На завершальному етапі BIA критичні бізнес-процеси розділяються на 3 

групи: 

- до групи 1 відносяться процеси, які мають виконуватися під час 

надзвичайної події. Для таких процесів передбачається розробка планів 

безперервності бізнесу або забезпечується резервування всіх задіяних елементів 

підтримувальної інфраструктури; 

- до групи 2 відносяться процеси, виконання яких під час надзвичайної події 

припиняється. Відновлення таких процесів здійснюється на момент настання 

надзвичайної події з відновленням бази операцій по цих процесах, які 

виконувалися до моменту настання надзвичайної події; 

- до групи 3 відносяться процеси, виконання яких припиняється під час 

надзвичайної події і відновлення яких можливе без бази операцій, що проведені 

до моменту виникнення надзвичайної події.  

Плани безперервності бізнесу розробляються для всіх критичних бізнес-

процесів для яких власник критичного бізнес-процесу визначив дієвий 

альтернативний спосіб виконання бізнес-процесу на конкретний сценарій збою. 

Плани безперервності бізнесу розробляються власниками критичних бізнес-

процесів за консультативно-методичною підтримкою менеджера безперервності 

бізнесу.  
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Плани безперервності бізнесу затверджуються рішенням Правління Банку. 

Власники критичних бізнес-процесів є власниками відповідних планів 

безперервності бізнесу, які відповідають за щорічний перегляд таких планів та їх 

підтримку в актуальному стані. 

Узагальнення інформації зібраної під час BIA здійснює підрозділ 

інформаційної безпеки. Результати BIA виносяться на розгляд і погодження 

постійно діючої робочої групи з відновлення діяльності Банку та затвердження 

Правління Банку. 

Ступінь впливу наслідків на бізнес у випадку переривання критичного 

бізнес-процесу оцінюється в розрізі бізнес-процесів за потенційними втратами, 

що класифікуються за шкалою, яка наведена в таблиці 1.1.  

Оцінка ризиків проводиться періодично не рідше, ніж один раз на рік в 

складі загального процесу оцінки операційних ризиків сценарних аналізів. 

 

Таблиця 1.1. 

Шкала розрізу бізнес-процесів за потенційними втратами 

Рівень втрат Ступінь впливу 

високі втрати: високий ступінь впливу, в результаті якого виникає загроза 

життю або здоров’ю людей та/або ризик 

переривання/зупинки діяльності Банку та/або порушення 

законодавства України(орієнтовний розмір втрат >= 500 

тис. грн.) 

помірно-високі 

втрати: 

вплив, в результаті якого виникає загроза життю або 

здоров’ю людей та/або ризик значних фінансових втрат 

(штраф, пеня, неустойка, недоотриманий прибуток) та/або 

ризик серйозних регулятивних/юридичних наслідків, що 

погіршує фінансовий стан Банку в довгостроковій 

перспективі та/або може призвести до 

переривання/зупинки діяльності Банку (350 тис. грн. <= 

орієнтовний розмір втрат < 500 тис. грн.) 
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Продовження Таблиці 1.1 

середні втрати: значний вплив на фінансовий/ юридичний/ нормативно-

правовий статус Банку в короткостроковій  перспективі 

(100 тис. грн. <= орієнтовний розмір втрат < 350 тис. грн.). 

помірно-низькі 

втрати: 

вплив, в результаті якого виникає ризик помірних 

фінансових втрат та/або регулятивних/юридичних 

наслідків (50 тис. грн. <= орієнтовний розмір втрат < 100 

тис. грн.). 

низькі втрати: вплив, в результаті якого виникає ризик незначних 

фінансових втрат та/або регулятивних/юридичних 

наслідків (орієнтовний розмір втрат < 50 тис.грн.). 

 

На етапі визначення стратегії безперервності бізнесу підрозділом 

інформаційної безпеки здійснюється планування заходів оброблення 

неприйнятних ризиків. План оброблення ризиків включає організаційні, 

нормативно-правові та технічні заходи щодо мінімізації ризиків переривання або 

наслідків переривання критичних бізнес-процесів та/або збоїв підтримувальної 

інфраструктури. Вибір способу оброблення ризику здійснюється підрозділом 

інформаційної безпеки на основі консультацій з бізнес-власниками процесу, ІТ-

власниками інформаційних систем, керівником підрозділу банку з управління 

ризиками і виходячи з поточних технічних та фінансових можливостей Банку.  

Метою тестування планів СУББ є визначення: 

- рівня готовності Банку до оперативного реагування на збій та усунення 

наслідків збою; 

- ефективності альтернативних процедур та схем комунікацій; 

- рівня відповідності розроблених планів відновлення діяльності та 

безперервності бізнесу вимогам з відновлення, висунутим структурними 

підрозділами бізнес-ліній Банку. 

Види тестування: 
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- настільне тестування (формальний аналіз повноти та актуальності 

інформації в планах); 

- тестування схеми комунікацій, інструментів інформування та зворотнього 

зв’язку; 

- моделювання збою (тестування цілісності резервних копій, оснащення 

резервного пункту); 

- симуляція збою (часткова або повна активація плану в операційному 

середовищі); 

- тестове відновлення інформаційних систем, елементів ІТ-інфраструктури з 

резервних копій; 

- тестування відмовостійкості інформаційних систем та елементів ІТ-

інфраструктури (в т.ч. тестування переключення між серверним приміщенням та 

резервним пунктом); 

- приймальне тестування планів відновлення інформаційних систем, що 

вводяться в експлуатацію. 

Для планів відновлення діяльності та безперервності бізнесу, тестування 

яких в умовах симуляції збою супроводжується виникненням операційного 

ризику – допустимим являється виключно настільне тестування та моделювання 

збою. 

Постійно діюча робоча група з відновлення діяльності Банку розробляє, 

погоджує з учасниками, організовує виконання та забезпечує контроль тестування 

планів СУББ. Плани тестування затверджує Менеджер безперервності бізнесу. 

Тестування планів СУББ проводиться задіяними координаторами безперервності 

бізнесу, групами реагування при методологічній підтримці Менеджера 

безперервності бізнесу. 

Результати тестування планів СУББ оформлюються задіяними 

координаторами безперервності бізнесу у вигляді звіту, чек-листа або протоколу 

тестування. Період життєвого циклу процесу управління безперервністю 

бізнесом, в тому числі тестування планів СУББ, становить 1 рік.  



30 

Ключові показники ефективності СУББ (надалі – KPI) використовуються 

для вимірювання ефективності проведених робіт та заходів з відновлення. 

Ключові показники ефективності СУББ: 

- кількість інцидентів безперервності бізнесу; 

- кількість аварій; 

- кількість криз; 

- відношення розміру прямих фінансових втрат (витрати на відновлення, 

санкції, компенсації) до розміру витрат на підтримку СУББ (превентивні заходи 

щодо укладання додаткових договорів, придбання резервного обладнання і тн.  

Аналіз ефективності СУББ проводиться щорічно Менеджером 

безперервності бізнесу. За результатами такого аналізу:  

- приймається рішення щодо корегування планів робіт, стратегій 

безперервності бізнесу; 

- встановлюється та погоджується з керівництвом Банку шкала (критерії, 

цілі) оцінки KPI на наступний цикл робіт. 

Постачальники, аутсорсингові компанії та інші треті сторони (надалі – 

зовнішні організації), що виконують роботи чи надають Банку послуги, від яких 

залежать критичні бізнес-процеси та критичні інформаційні системи, повинні 

мати власні внутрішні процеси для забезпечення безперервного надання послуг 

Банку, або, як мінімум, відповідати основним вимогам Банку щодо безперервності 

бізнесу. 

Опитування зовнішніх організацій щодо відповідності вимогам Банку з 

безперервності бізнесу проводиться за посередництва підрозділу матеріально-

технічного забезпечення чи іншого відповідального за виконання робіт та послуг 

підрозділу за потреби в рамках співпраці з постачальниками товарів, робіт, 

послуг. 

Інформація щодо відповідності вимогам Банку з безперервності бізнесу, що 

отримується від зовнішніх організацій, аналізується робочою групою з 

відновлення діяльності Банку та формуються пропозиції щодо застосовних 
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заходів обробки ризиків безперервності бізнесу, пов’язаних з зовнішніми 

організаціями. 

Бізнес-власники критичних бізнес-процесів (за необхідності) та ІТ-власники 

критичних інформаційних систем, які являються ініціаторами укладання 

договорів та/або контрактів з зовнішніми організаціями, відповідають за 

взаємодію із зовнішніми організаціями при укладанні/перегляді умов контрактів з 

метою: 

- інформування щодо мінімальних вимог Банку до безперервності бізнесу; 

- формалізації вимог щодо термінів реагування на збої та визначення 

мінімально допустимого рівня сервісу при збоях. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізовано, що головною, найважливішою та визначальною 

тенденцією розвитку сучасного суспільства є глобальна інформатизація 

практично всіх сфер життєдіяльності людини, включаючи економіку, державне 

управління, оборону, науку тощо. 

Підкреслено, що використання сучасних систем інформаційної безпеки 

вимагає, з одного боку, відстеження швидких змін в інформаційних технологіях і 

загрозах, що з’являються, а з іншого боку – урахування реальних характеристик 

апаратного й програмного забезпечення корпоративних мереж і систем.  

Зазначено, що процедура придбання пристроїв інформаційної безпеки 

нескладна. Істотно складнішим є вирішення проблеми – як захищати і які засоби 

безпеки застосовувати з урахуванням мінімізації витрат. Впроваджуючи різні 

засоби захисту, необхідно визначити баланс між можливим збитком від 

несанкціонованого витоку інформації та розміром вкладень, які витрачені для 

забезпечення захищеності інформаційних ресурсів.  

Виокремлено, що для підвищення ефективності захисту інформаційних 

ресурсів, необхідно дослідити підходи щодо оцінки рівня їх захисту та систем 

захисту. Така оцінка для кожного окремого випадку є індивідуальною та залежить 
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від багатьох факторів (вартість інформації, статусу організації, важливості 

інформації, рівня апаратного та програмного забезпечення тощо). 

Визначено, що відповідно до вимог нормативних документів Національного 

банку України, в Банку має бути впроваджено та забезпечуватися функціонування 

СУББ. Відповідальними структурними підрозділами Банку, на визначеній основі, 

здійснюється моніторинг, перегляд актуальності, а також вдосконалення СУББ. 

СУББ базується на ризик-орієнтованому підході із застосуванням визначеного 

переліку сценаріїв збоїв та переривань: приміщення, інформаційні системи, 

сервіси та послуги зовнішніх постачальників, персонал. 

Сферою застосування СУББ є критичні бізнес-процеси та адміністративні 

процеси, що підтримують критичні бізнес-процеси. Обмеження, виключення та 

пріоритети СУББ визначаються керівництвом Банку на основі аналізу поточних 

тенденцій розвитку бізнесу Банку, розташування структурних підрозділів, 

наявних ресурсів і технологій. 

Здійснено перелік загроз та уразливостей у Банку складається підрозділом 

інформаційної безпеки спільно з власниками критичних бізнес-процесів та 

переглядається не рідше одного разу на рік з урахуванням виникнення інцидентів 

інформаційної безпеки та дій, направлених на зниження, уникнення ризику 

інформаційної безпеки. 
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2 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

 

2.1. Ідентифікація та оцінка загроз і уразливостей 

 

В умовах дедалі більшої складності і інтеграції інформаційних систем 

питання інформаційної безпеки набуває все більшого значення. З одного боку, 

потрібна побудова єдиного інформаційного простору, швидкої інтеграції наявних 

і впроваджуваних інформаційних систем і комплексів в єдине рішення, що 

дозволяє здійснювати оперативне і стратегічне управління компанією і 

виробництвом. З іншого боку, крайня нерівномірність розвитку ІТ-служб та 

інфраструктури і різнорідність експлуатованих інформаційних систем 

перешкоджають забезпеченню необхідного рівня ІБ. Забезпечення ІБ стає одним 

із пріоритетних завдань з метою підтримки її нормальної діяльності. В умовах, що 

склалися необхідна побудова дійсно комплексної корпоративної системи 

інформаційної безпеки, що є однією з найбільш важливих складових в загальній 

системі компанії.  

Для сучасної СУІБ характерний підхід, який передбачає вирішення проблем 

не «по мірі їх надходження», коли буває вже надто пізно ними займатися, а 

передбачає завчасний аналіз і попередження можливих проблем, на основі оцінки 

можливих ризиків ІБ. Тому фундаментом для успішного впровадження і 

функціонування СУІБ є оцінка та аналіз ризиків ІБ. 

Власники критичних бізнес-процесів спільно з фахівцями підрозділу 

інформаційної безпеки ідентифікують загрози, які потенційно можуть завдати 

шкоди ресурсам бізнес-процесів при наявності уразливостей. 

Загрози можуть бути навмисними, випадковими, природними і можуть бути 

результатом втрати будь-яких сервісів. Деякі загрози можуть впливати на 

декілька ресурсів СУІБ. У такому випадку вони можуть викликати різний вплив 

на різні ресурси. 
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Вразливості, які можуть бути використані загрозами для впливу на ресурси 

бізнес-процесів, ідентифікуються технічними та експертними методами окремо по 

кожному критичному бізнес-процесу та по Банку в цілому. 

Наявність уразливостей не може впливати на ресурси та бізнес-процеси 

самостійно, оскільки має бути наявна загроза, яка буде використовувати ці 

вразливості. Для вразливості, якій не відповідає відповідна загроза, не потрібно 

впровадження заходів безпеки, але вона повинна бути ідентифікована та 

відслідковуватися під час внесення будь-яких змін, які пов'язані з цим ресурсом 

СУІБ і бізнес-процесом. 

У Банку розглянуто та ідентифіковано типи загроз, їх джерела з 

урахуванням їх випадковості або навмисних дій і вразливості, за ймовірністю їх 

настання, розміру впливу на діяльність Банку та об’єму втрат у разі їх настання 

для кожного з рівнів, визначених далі. 

Перелік загроз та уразливостей у Банку складається підрозділом 

інформаційної безпеки спільно з власниками критичних бізнес-процесів та 

переглядається не рідше одного разу на рік з урахуванням виникнення інцидентів 

інформаційної безпеки та дій, направлених на зниження, уникнення ризику 

інформаційної безпеки[9]. 

Аналіз ризиків – це процедури виявлення факторів ризиків ІБ і оцінки їх 

вагомості. Аналіз ризиків ІБ включає оцінку ризиків і методи зниження ризиків 

або зменшення пов'язаних з ними несприятливих наслідків. При аналізі спочатку 

проводиться виявлення відповідних факторів і оцінка їх вагомості, повнота 

виявлених чинників збільшує якість і точність прогнозованих ризиків. До таких 

факторів належать безліч активів, уразливостей і загроз. Основна мета створення 

класифікації загроз ІБ – повна, детальна класифікація, що описує всі існуючі 

загрози ІБ і яка найбільш застосовна для аналізу ризиків реальних інформаційних 

систем[10]. 

Процес управління ризиками інформаційної безпеки здійснюється для 

Банку в цілому та є безперервним процесом, до якого застосовується модель 

«ПВПД» (плануй - виконуй - перевіряй - дій) та наведений у таблиці 2.1.  
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Таблиця 2.1. 

Процес управління ризиками інформаційної безпеки 

Фази моделі Процес управління ризиками інформаційної безпеки 

Плануй Аналіз ресурсів СУІБ 

Оцінка ризиків 

План оброблення ризиків 

Прийняття залишкових ризиків   

Виконуй Впровадження плану оброблення ризиків  

Перевіряй Постійний моніторинг та перегляд ризиків  

Дій Підтримка та покращення процесу управління ризиками  

інформаційної безпеки   

 

Процес управління ризиками інформаційної безпеки стосується всіх 

критичних підрозділів Банку та, у першу чергу, керівників підрозділів-власників 

критичних бізнес-процесів, які визначені внутрішнім нормативним документом 

Банку – Описом критичних бізнес-процесів та програмно-технічних комплексів, 

які забезпечують їх функціонування в самому Банку. Тому ці відповідальні особи 

беруть участь у вирішенні питань, що належать до сфери їх відповідальності.  

Разом з розвитком методів перетворення і передачі інформації постійно 

розвиваються і методи забезпечення її безпеки. Сучасний етап розвитку цієї 

проблеми характеризується переходом від традиційного її уявлення як проблеми 

захисту інформації до більш широкого розуміння - проблеми інформаційної 

безпеки, що полягає в комплексному її вирішенні за двома основними 

напрямками. 

До першого можна віднести захист державної таємниці та конфіденційної 

інформації, що забезпечує, головним чином, неможливість несанкціонованого 

доступу до них. При цьому під конфіденційною інформацією розуміються 

відомості обмеженого доступу громадського характеру (комерційна таємниця, 

партійна таємниця та ін.). 
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До другого напряму відноситься захист інформації, яка останнім часом 

набуває міжнародного масштабу та має стратегічний характер.  

При цьому виділяють три основних напрямки захисту від так званої 

інформаційної зброї (впливу): 

 технічних систем та засобів; 

 суспільства; 

 психіки людини. 

Відповідно до цього підходу уточнено і доповнено безліч загроз інформації, 

функції і класи завдань із захисту інформації. 

Встановлення градацій важливості захисту інформації, що захищається 

(об'єкта захисту) називають категоріруванням захищаємої інформації. 

Забезпечення безпеки інформації вимагає збереження наступних її 

властивостей: цілісності, доступності, конфіденційності. 

Цілісність інформації полягає в її існуванні в неспотвореному вигляді, тобто 

незмінному по відношенню до її вихідного стану. Під цілісністю інформації 

розуміється властивість інформації зберігати свою структуру та/або вміст в 

процесі передачі і зберігання[11]. 

Сучасний бізнес в Україні зазнає ризиків інформаційної безпеки, що 

динамічно змінюються. Для того, щоб зберегти конкурентоспроможність 

підприємства, необхідно впроваджувати економічно обґрунтовані заходи захисту 

цінних інформаційних активів. На стані інформаційної безпеки позначаються такі 

чинники як постійне збільшення кількості електронних злочинів, жорсткі й часто 

змінювані вимоги з боку держави та регуляторів, посилення залежності бізнесу 

від безперебійної роботи інформаційної системи підприємства. 

Перед побудовою або модернізацією комплексної системи захисту 

інформації важливо оцінити можливі матеріальні збитки і можливість реалізації 

загроз безпеці інформації, для чого передовсім доцільно проаналізувати можливі 

інформаційні ризики. 
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Метою дослідження є розробка методик обчислення можливих втрат 

системи від реалізації загроз інформаційній безпеці та пошук шляхів 

удосконалення процесу управління ризиками. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

проаналізувати існуючі методики аналізу ризиків, побудувати математичну 

модель оцінювання ризиків втрат системи, застосувати цей підхід до окремих 

інформаційних процесів (сервісів), до окремих груп інформаційних активів і 

визначити шляхи вдосконалення процесу управління ризиками. 

Методика RiskWatch : Компанія RiskWatch розробила методику аналізу 

ризиків для проведення різних видів аудиту безпеки і сімейство програмних 

засобів, які її реалізують. У методі RiskWatch як критерії для оцінки і управління 

ризиками використовуються очікувані річні втрати і оцінка повернення 

інвестицій. RiskWatch орієнтована на точну кількісну оцінку співвідношення 

втрат від загроз безпеки і витрат на створення системи захисту. Для формули 

розрахунку (M=p*v, де М - математичне очікування, р - вірогідність виникнення 

загрози, v - вартість ресурсу) запропоновано деякі зміни, а саме вводиться також 

поправочний коефіцієнт q, який дозволяє врахувати, що в результаті реалізації 

загрози ресурс може бути знищений не повністю, а тільки частково. М - це оцінка 

очікуваних втрат для одного конкретного активу від реалізації однієї загрози. 

Коли всі активи і дії ідентифіковані і зібрані разом, то з'являється можливість 

оцінити загальний ризик інформаційної системи як суму всіх окремих значень. 

Методика CRAMM в основу якої покладено комплексний підхід до оцінки 

ризиків, що поєднує кількісні і якісні методи аналізу і проводиться у три стадії. 

Для кожного інформаційного процесу будується дерево зв’язків 

використовуваних ресурсів. Побудована модель дозволяє виділити критичні 

елементи. Цінність фізичних ресурсів в CRAMM визначається вартістю їх 

відновлення в разі руйнування дається оцінка збитків за шкалою зі значеннями від 

1 до 10. При низькій оцінці за всіма використовуваними критеріями (3 бали і 

нижче) вважається, що дана система вимагає базового рівня захисту (без 

докладної оцінки загроз ІБ).  
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На другій стадії оцінюються залежність призначених для користувача 

сервісів від певних груп ресурсів і існуючий рівень загроз і уразливостей, 

обчислюються рівні ризиків і аналізуються результати. Ресурси групуються за 

типами загроз і уразливостей. 

Програмне забезпечення CRAMM для кожної групи ресурсів і кожного типу 

загроз генерує список питань, що допускають однозначну відповідь. Рівень загроз 

оцінюється, залежно від відповідей, як дуже високий, середній, низький та дуже 

низький. Рівень уразливості оцінюється, залежно від відповідей, як високий, 

середній, низький. На основі цієї інформації розраховуються рівні ризиків від 1 до 

7. 

Методика OCTAVE полягає в тому, що для оцінки ризиків 

використовується послідовність відповідним чином організованих внутрішніх 

семінарів (workshops). Оцінка ризиків здійснюється в три етапи, яким передує 

набір підготовчих заходів, що містять в собі узгодження графіка семінарів, 

призначення ролей, планування, координація дій учасників проектної групи. 

Однією з найпопулярніших та широковживаних методик управління 

ризиками є методика оцінки ризиків Національного Інституту Стандартів і 

Технологій США (National Institute of Standards and Technology) NIST, зазначена в 

Керівництві з управління ризиками в інформаційних технологіях NIST 800-30 

(NIST Special Publication 800-30 Risk Management Guide for Information Technology 

Systems). Дана методика передбачає попереднє оцінювання двох параметрів: 

потенційного збитку і ймовірності реалізації загрози. 

Використання даної методики передбачає такі етапи: 

 опис характеристик системи; 

 ідентифікація загроз;  ідентифікація уразливостей; 

 аналіз наявних засобів/заходів захисту;  

 визначення значення ймовірності; 

 аналіз впливу;  визначення значення ризику;  

 вибір засобів/заходів захисту; 

 документування отриманих результатів. 
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Далі буде розглянуто поширені та дієві методики захисту інформаційних 

ресурсів. 

 

2.2.Обробка ризиків та аналіз джерел загроз 

 

Ризиком інформаційної безпеки вважається ймовірність того, що визначена 

загроза, впливаючи на вразливості ресурсу чи групи ресурсів СУІБ, може 

спричинити шкоду Банку. 

Управління інформаційними ризиками Банку включає: 

- аналіз та ідентифікацію ризиків;  

- оцінку ризиків з точки зору їх впливу на бізнес та ймовірності їх появи;  

- інформування осіб, які повноважні приймати рішення, про ймовірності та 

впливи цих ризиків; 

- встановлення порядку та пріоритетів оброблення ризиків;  

- встановлення пріоритетів виконання дій щодо зниження ризиків;  

- участь керівництва в процесі прийняття рішень щодо управління ризиками 

та його поінформованість щодо стану справ в управлінні ризиками;  

- ефективний моніторинг та регулярний перегляд ризиків і процесу 

управління ризиками;  

- інформування керівництва та персоналу щодо ризиків і дій щодо 

управління ними. 

Операційний ризик – це потенційний ризик для Банку, це ризик прямих або 

непрямих втрат, викликаних помилками або недосконалістю процесів, систем в 

Банку, помилками або недостатньою кваліфікацією персоналу Банку або 

несприятливих зовнішніх подій нефінансової природи (наприклад стихійне лихо, 

злочинні дії третіх осіб, тощо). 

Такі події можуть призвести до фінансових збитків через помилку, невчасне 

виконання робіт або шахрайство або стати причиною того, що інтереси Банку 

постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад, працівники Банку перевищать 

свої повноваження або здійснюватимуть операції у порушення етичних норм.  
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Операційний ризик виникає також через неадекватність стратегії, політики і  

використання інформаційних технологій. До інших аспектів операційного ризику 

належать ймовірність непередбачених подій (пожежа, стихійне лихо, злочинні дії 

третіх осіб, тощо). 

Виникнення операційного ризику може бути зумовлене як внутрішніми, так 

і зовнішніми чинниками. 

До внутрішніх чинників виникнення операційного ризику відносяться: 

 неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних 

технологій: 

 недосконалість організаційної структури Банку в частині розподілу 

повноважень підрозділів і працівників, порядків і процедур здійснення 

банківських операцій, їх документування і відображення в обліку; 

 недотримання працівниками Банку встановлених порядків і процедур; 

 неефективність внутрішнього контролю в Банку. 

 збої та відмови в функціонуванні систем та обладнання, яке знаходиться 

під контролем Банку. 

До зовнішніх чинників виникнення операційного ризику відносяться: 

 випадкові або навмисні дії фізичних та/або юридичних осіб, спрямовані 

проти інтересів Банку; 

 збої та відмови в функціонуванні систем та обладнання, яке знаходиться 

поза контролем Банку; 

 несприятливі зовнішні обставини, що знаходяться поза контролем Банку 

(стихійні та техногенні лиха, громадянські заворушення, тощо). 

Випадки операційних збитків, що виникають внаслідок дії різних чинників 

операційного ризику, класифікуються за випадками збитків, які стали наслідком: 

 зловживань або протиправних дій, здійснених працівниками та/або за 

участю працівників Банку (наприклад, крадіжки, зловживання службовим 

положенням, приховування фактів здійснення угод, несанкціоноване 

використання інформаційних систем, тощо); 

 протиправні дії по відношенню до Банку третіх осіб (крадіжки, 
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фальсифікація та/або підробка платіжних та інших документів, несанкціоноване 

проникнення в інформаційні системи, тощо); 

 порушення Банком або його працівниками трудового законодавства, 

трудові суперечки (порушення трудових договорів, нанесення шкоди здоров'ю 

працівників, тощо); 

 порушення іншого законодавства (в т.ч. банківського, 

антимонопольного, з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом), 

невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань перед клієнтами, 

контрагентами, третіми особами; 

 втрата або пошкодження основних засобів та інших матеріальних 

активів в результаті стихійних лих, техногенних катастроф, актів тероризму або 

вандалізму, інших форс-мажорних обставин; 

 вихід з ладу обладнання та/або інформаційних систем (поломка 

обладнання, збої і відмови в роботі інформаційних систем, систем зв'язку, тощо); 

 неналежне здійснення банківських операцій, інших угод в наслідок 

незадовільної організації внутрішніх процесів і процедур, недосконалості систем 

захисту та/або порядку доступу до інформації, порушення зобов'язань з боку 

контрагентів банку, постачальників послуг, помилки при введенні та обробці 

даних, некомплектність, або втрата документів, тощо. 

Методологія оцінки ризиків може бути кількісною або якісною, або їх 

комбінацією.  

Якісна оцінка використовується для визначення загального рівня ризику і 

визначення основних ризиків.  

Кількісна оцінка виконується, коли рішення щодо оброблення ризиків 

залежить від вартості заходів безпеки, які можуть бути більшими, ніж фінансові 

втрати від інциденту інформаційної безпеки. 

У таблиці 2.2 наведені кількісні критерії та опис оцінки ймовірності 

реалізації загрози. 
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Таблиця 2.2. 

Оцінка ймовірності реалізації загрози 

Оцінка 

ймовірності 

Опис 

1  Виникнення інциденту практично неможливо  

2  Виникнення інциденту малоймовірне (не частіше ніж 1 раз на 1 

рік)  

3  Виникнення інциденту ймовірне до 1 разу на 3 місяці  

4  Виникнення інциденту ймовірне до 1 разу на тиждень  

5  Виникнення інциденту ймовірне до 1 разу на добу  

 

Для отримання якісної оцінки ризиків розглядаються оцінки наслідків 

реалізації загрозразом із уразливостями, з використанням яких ці загрози можуть 

реалізуватися, та оцінки ймовірності їх реалізації для кожного критичного бізнес-

процесу та для Банку в цілому. 

Таблиця 2.3. 

Оцінка впливу реалізації загрози на цілісність 

Оцінка рівня 

наслідків 

Опис 

1 Практично не призводить до наслідків з фінансовими втратами  

2 Призводить до незначних фінансових втрат (до 50 тис.грн.) та має 

незначний вплив на репутацію Банку  

3 Призводить до значних фінансових втрат (від 50 тис.грн. до 100 

тис.грн.) та має значний вплив на репутацію Банку  

4 Призводить до великих фінансових втрат (від 100 тис.грн. до 500 

тис.грн.), має значний вплив на репутацію Банку і може призвести 

до зупинки роботи бізнес-процесу 

5 Призводить до фінансових втрат від 500 тис.грн., зупинки бізнес-

процесу і порушує законодавство України  
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На перший погляд може здатись, що достатньо легко можна досягти досить 

прозорої кінцевої мети. Проте практика показує, що максимальний ефект в 

обробці ризиків досягається синтезом, і в кожному конкретному випадку, навіть 

маючи схожі вихідні данні, синтез рішень зовсім не обов’язково буде шаблонним. 

Таблиця 2.4. 

Оцінка впливу реалізації загрози на конфіденційність 

Оцінка рівня 

наслідків 

Опис 

1 Практично не призводить до розкриття конфіденційної інформації  

2 Призводить до розкриття окремих документів, які відносяться до 

«банківської таємниці», «комерційної таємниці», персональних 

даних та незначних фінансових втрат (до 50 тис.грн.) 

3 Призводить до розкриття окремих документів, які відносяться до 

«банківської таємниці», «комерційної таємниці», персональних 

даних і призводить до значних фінансових втрат (від 50 тис.грн. до 

100 тис.грн.) 

4 Призводить до розкриття документів, які відносяться до 

«банківської таємниці», «комерційної таємниці», персональних 

даних і призводить до великих фінансових втрат (від 100тис.грн.до 

500 тис.грн.), має значний вплив на репутацію Банку і може 

призвести до зупинки роботи бізнес-процесу 

5 Призводить до фінансових втрат від 500 тис.грн., зупинки бізнес-

процесу/ банківського продукту і порушує законодавство України 

Загальний рівень оцінки величини наслідків реалізації кожної загрози на 

сервіси безпеки визначається як максимальна величина з окремих оцінок впливу 

на цілісність, конфіденційність, доступність, спостережність (див. Таблиці 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6 відповідно). 
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Таблиця 2.5. 

Оцінка впливу реалізації загрози на доступність 

Оцінка рівня 

наслідків 

Опис 

1 Практично не впливає на доступність   

2 Вплив на доступність незначний (не більше 1/10 від максимально 

допустимого часу простою для цього бізнес-процесу) 

3 Вплив на доступність середній (не більше 1/2 від максимально 

допустимого часу простою для цього бізнес-процесу) 

4 Вплив на доступність значний (до максимально допустимого часу 

простою для цього бізнес-процесу)  

5 Призводить до зупинки бізнес-процесу на тривалий час, який 

перевищує максимально допустимий час простою 

 

Таблиця 2.6. 

Оцінка впливу реалізації загрози на спостережність 

Оцінка рівня 

наслідків 

Опис 

1 Практично не впливає   

2 Вплив незначний  

3 Призводить до неможливості відстежити частину дій виконавців 

бізнес-процесу 

4 Призводить до неможливості відстежити дії виконавців і 

адміністраторів бізнес-процесу програмно-технічного комплексу  

5 Призводить до неможливості відстежити дії виконавців і 

адміністраторів бізнес-процесу/програмно-технічного комплексу, 

може призвести до зупинки бізнес-процесу, має вплив на 

репутацію банку і порушує законодавство України  
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Рівень ризику за окремою парою загроза/вразливість, яка може 

використовуватися для реалізації цієї загрози, визначається перемноженням 

загального рівня оцінки величини наслідків на оцінку ймовірності реалізації 

загрози. Результати оцінки ризиків оформлюються у вигляді звіту. 

Визначення конкретних величин для параметрів оцінки повинно 

виконуватися з урахуванням досвіду працівників Банку, вимог нормативно-

правових актів Національного банку України, історії попередніх інцидентів 

інформаційної безпеки 

 

2.3 Методика оцінювання стану захищеності інформаційних ресурсів 

 

Постановка завдання оцінки ризиків обґрунтовуються вимогами до 

методики оцінки інформаційних ризиків компанії. Вибір підходу залежить від 

рівня вимог, що пред'являються в організації до режиму інформаційної безпеки, 

характеру взятих до уваги загроз (спектра дії загроз) і ефективності потенційних 

контрзаходів щодо захисту інформації. Розрізняють мінімальні або базові, а також 

підвищені або повні вимоги до режиму ІБ. 

Мінімальним вимогам до режиму ІБ відповідає базовий рівень ІБ. Такі 

вимоги застосовуються, як правило, до типових проектних рішень. Існує ряд 

стандартів і специфікацій, в яких розглядається мінімальний (типової) набір 

найбільш ймовірних загроз, таких як: віруси, збої устаткування, 41 

несанкціонований доступ тощо. Для нейтралізації цих загроз обов'язково повинні 

бути прийняті контрзаходи незалежно від ймовірності їх здійснення і уразливості 

ресурсів. 

Управління ризиками. Розробляється деяка стратегія управління ризиками. 

Можливі такі підходи до управління інформаційними ризиками компанії: 

Зменшення ризиків. Більшість ризиків можуть бути істотно зменшені 

шляхом використання досить простих і дешевих контрзаходів. Ухилення від 

ризику. Від деяких класів ризиків можна ухилитися. Зміна характеру ризику. 

Якщо не вдається ухилитися від ризику або ефективно його зменшити, можна 
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прийняти деякі заходи страховки. Прийняття ризику. Більшість ризиків не можуть 

бути зменшені до незначної величини. На практиці, після прийняття стандартного 

набору контрзаходів, ряд ризиків зменшується, але залишається все ще значним. 

Необхідно знати залишкову величину ризику. В результаті виконання етапу для 

інформаційних ризиків компанії, що беруться до уваги, повинна бути 

запропонована стратегія управління ризиками. 

Вибір контрзаходів, що забезпечують режим ІБ. На цьому етапі 

обґрунтовано вибирається комплекс різних контрзаходів щодо захисту 

інформації, структурованих по нормативно-правовому, організаційно 

управлінському, технологічному і апаратно-програмному рівнях забезпечення 

інформаційної безпеки. Надалі пропонований комплекс контрзаходів реалізується 

відповідно до обраної стратегії управління інформаційними ризиками. Якщо 

проводиться повний варіант аналізу ризиків, для кожного ризику додатково 

оцінюється ефективність комплексу контрзаходів щодо захисту інформації [12]. 

Аудит системи управління ІБ. Перевіряється відповідність обраних 

контрзаходів щодо захисту інформації цілям і задачам бізнесу, декларованим в 

політиці безпеки компанії, проводиться оцінка залишкових ризиків і, в разі 

необхідності, оптимізація ризиків. 

При організації доступу суб'єктів до об'єктів виконуються наступні дії: 

• ідентифікація та аутентифікація суб'єкта доступу; 

• перевірка прав доступу суб'єкта до об'єкта; 

• ведення журналу обліку дій суб'єкта. 

Так само виділяють метод ідентифікація і автентифікація користувачів. 

Що стосується підходів до реалізації захисних заходів щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, то склалася тристадійна розробка таких заходів. При вході 

в КС і при отриманні доступу до даних, суб'єкт повинен бути ідентифікований та  

аутентифікований. Ці дві операції зазвичай виконуються разом, тобто користувач 

спочатку повідомляє системі відомості, що дозволяють виділити його з безлічі 

суб'єктів, а потім повідомляє секретні відомості, що підтверджують те, що він тот, 

за кого себе видає. Для автентифікації суб'єкта найчастіше використовують: 
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 паролі; 

 знімні носії інформації; 

 електронні жетони; 

 пластикові картки; 

 механічні ключі. 

Існують 2 основних методи оцінювання стану захищеності інформаційних 

ресурсів: метод моніторингу несанкціонованих дій та криптографічні методи 

захисту даних. 

Метод моніторингу несанкціонованих дій. Політика безпеки передбачає 

контроль за роботою комп'ютерної системи і її компонентів, який полягає у 

фіксуванні і подальшому аналізі подій в спеціальних журналах - журналах аудиту. 

Періодично журнал розглядається адміністратором операційної системи, або 

аудитором, які аналізують дані, накопичені в ньому. Для забезпечення надійного 

захисту операційної системи в журналі повинні відображатися такі події: 

• спроби входу/виходу користувачів з системи; 

• спроби зміни списку користувачів; 

• спроби зміни політики безпеки, в тому числі і політики аудиту. 

Криптографічні методи захисту даних. Криптографічні методи є найбільш 

ефективними методами захисту інформації в КС2. При передачі ж по протяжним 

лініям зв'язку, вони є єдиним надійним способом захисту від несанкціонованого 

доступу до неї. Найважливішим показником надійності криптографічного 

закриття інформації є його стійкість. 

Проте, ще існує чимало методів забезпечення захищеності інформаційний 

ресурсів. Розглянемо детальніше. 

Що стосується підходів до реалізації захисних заходів щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, то склалася тристадійна розробка таких заходів. 

I стадія - вироблення вимог - включає: 

• визначення складу коштів інформаційної системи; 

• аналіз вразливих елементів інформаційної системи; 
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• оцінка загроз (виявлення проблем, які можуть виникнути через наявність 

вразливих елементів); 

• аналіз ризику (прогнозування можливих наслідків, які можуть викликати 

ці проблеми). 

II стадія - визначення способів захисту - включає відповіді на наступні 

питання: 

• які загрози повинні бути усунені та в якій мірі; 

• які ресурси системи повинні бути захищені та і в якій мірі; 

• за допомогою яких засобів повинна бути реалізована захист; 

• яка повинна бути повна вартість реалізації захисту і витрати на 

експлуатацію з урахуванням потенційних загроз. 

III стадія - визначення функцій, процедур і засобів безпеки, що реалізуються 

у вигляді деяких механізмів захисту. 

Першочерговими заходами щодо реалізації політики забезпечення 

інформаційної безпеки держави є: 

- розробка та впровадження механізмів реалізації правових норм, що 

регулюють відносини в інформаційній сфері, а також підготовка концепції 

правового забезпечення інформаційної безпеки; 

- розробка та реалізація механізмів підвищення ефективності державного 

керівництва діяльністю державних засобів масової інформації, здійснення 

державної інформаційної політики; 

- прийняття та реалізація державних програм, які передбачають формування 

загальнодоступних архівів інформаційних ресурсів, підвищення правової 

культури та комп'ютерної грамотності суспільства, комплексна протидія загрозам 

інформаційної війни, створення безпечних інформаційних технологій для систем, 

що використовуються в процесі реалізації життєвоважливих функцій суспільства і 

держави, припинення комп'ютерної злочинності, створення інформаційно-

телекомунікаційної системи спеціального призначення; 

- розвиток системи підготовки кадрів, використовуваних в області 

забезпечення інформаційної безпеки. 
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Реалізація вищеперерахованих заходів, що забезпечують безпеку 

інформаційних ресурсів, істотно підвищує ефективність всього процесу 

інформатизації в організації, забезпечуючи цілісність, справжність і 

конфіденційність вартісної ділової інформації, що циркулює в локальних і 

глобальних інформаційних середовищах[13]. 

 

2.3.1. Формування звіту оцінки ризиків інформаційної безпеки по 

бізнес-діяльності 

 

Управління ризиками – високе мистецтво. Світова практика показує, що 

єдина можливість запобігання будь-якої світової кризи та збереження стабільності 

– оволодіти мистецтвом управління ризиків. Сфера інформаційної безпеки не є 

виключенням 

Важливими нагальними питаннями в управлінні ризиками інформаційної 

безпеки залишаються основні його етапи: оцінка ризиків та обробка ризиків. Що 

цікаво, сьогодні не існує єдиного шаблонного варіанту щодо визначення основних 

стовпів управління ризиками. Більше того, державні законотворці та регулятори 

мають тенденцію ускладнювати і без того тернистий пошук ідеального балансу 

досягнення інформаційної безпеки та пов’язаними з цим перевагами, при цьому 

зберігаючи правильне інвестування та залишаючись конкурентноспроможними, 

ефективними, успішними та рентабельними. Подібний баланс кожна організація 

вимушена шукати індивідуально. 

Для прийняття рішення щодо обробки конкретних ризиків визначаються 

критерії стосовно кожного окремого ризику, які характеризують ступінь 

прийнятності його для Банку та відображають місце кожного ризику в черзі на 

обробку. В таблиці 2.7 наведені описи ризиків та їхня відповідність рівню ризику 

з оцінкою. 
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Таблиця 2.7. 

Розрахунок ризиків 

Оцінка 

ризику 

Рівень 

ризику 

Опис ризику 

1 – 6 Низький Ризик вважається прийнятним, оскільки його реалізація 

практично не призводить до втрат Банку 

7 – 14 Середній Ризик призводить до невисоких втрат Банку і наслідки 

реалізації даного ризику можливо усунути в прийнятний 

для Банку термін 

15 – 25 Високий Ризик вважається досить значним для ресурсів Банку і 

потребує розробки планових заходів по мінімізації 

ризику. 

 

Метою обробки ризику є зменшення значення ризику до прийнятного для 

Банку рівня.Відповідальність за розробку Плану оброблення ризиків із наданням 

інформації стосовно додаткових заходів безпеки, їх цілей та ризиків, особливо по 

відношенню до зменшення ризиків, покладається на підрозділ інформаційної 

безпеки.Процес обробки ризику здійснюється на основі вибору одного з 

наступних варіантів обробки ризику. 

Для зменшення обсягу обробки ризику всі ризики з рівнем «Середній» та 

«Низький» приймаються як прийнятні для Банку. Всі прийнятні ризики 

потребують в подальшому додаткового контролю. Для рівня «Середній» можуть 

бути розроблені заходи щодо мінімізації ризику за умови відсутності більш 

високого рівня ризику. 

З метою оптимізації процесу обробки ризику, всі ризики, які мають 

однакову причину, мають оброблятися комплексно. 

За можливості, для кожного ризику, що потребує розробки заходів для його 

мінімізації, мають бути розроблені основний та декілька альтернативних методів 

мінімізації ризику. Визначення методів мінімізації  ризику здійснюється на основі 

варіантів обробки ризику, що наведені у Таблиці 2.8. 
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У разі необхідності тривалої підготовки до впровадження додаткових 

заходів безпеки деякі ризики можливо тимчасово прийняти як залишкові з 

включенням до наступного плану оброблення ризиків після перегляду оцінки 

ризиків. У документах стосовно прийняття залишкових ризиків надається 

причина прийняття ризику та, за необхідністю, строки впровадження додаткових 

заходів безпеки для зниження ризику. 

Таблиця 2.8. 

Процес обробки ризику 

Варіанти 

обробки 

Заходи 

Прийняття Підтвердження можливості реалізації загрози та свідоме прийняття 

наслідків її реалізації за рахунок коштів Банку. 

Передача Перенесення відповідальності за бізнес-ризик на треті сторони 

(використання відповідних умов контрактів, страхування ризику і 

т.ін.). 

Уникнення Повне усунення відповідної загрози або джерела загрози через 

виключення потенціальної можливості її виникнення. 

Зниження Зменшення ймовірності виникнення ризику або розміру можливих 

збитків від реалізації загрози шляхом застосування належних 

заходів безпеки (контролів). При цьому джерело загрози не 

ліквідується. 

 

Всі заходи безпеки, включаючи додаткові, які використовуються в Банку 

для управління інформаційною безпекою, включаються в Положення щодо 

застосовності контролів.  

В Положенні щодо застосовності формується перелік цілей заходів безпеки 

та заходи безпеки відповідно до додатку А державного стандарту ДСТУ ISO/IEC 

27001:2015 (далі - Стандарт) з додатковими заходами безпеки, і воно включає 

таку інформацію[14]. 
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- цілі заходів безпеки і короткий опис заходів безпеки, які впроваджені на 

теперішній час та обґрунтування їх вибору; 

- цілі заходів безпеки і короткий опис заходів безпеки, які планується 

впровадити з визначенням терміну впровадження та обґрунтування їх вибору; 

- вилучені цілі заходів безпеки і заходи безпеки з тих, що наведено у 

додатку А Стандарту, і обґрунтування їх вилучення [14]. 

Відповідальність за підготовку Положення щодо застосовності контролів 

покладається на підрозділ інформаційної безпеки, який передає його на 

затвердження Наглядовій раді Банку. 

Методика набуває чинності на наступний робочий день з дня затвердження, 

якщо інше не зазначено у рішенні Наглядової ради Банку, яким документ 

затверджується. 

Звіт оцінки ризиків інформаційної безпеки по бізнес-діяльності банку в 

цілому та  критичним бізнес-процесам надається у вигляді таблиці, розрахунок 

якої надається у Додатку А. 

Згідно з розрахунками, які проводяться відповідно до методики аналізу, 

оцінки та обробки ризиків інформаційної безпеки в банку, загальний ризик для 

Банку матиме індивідуальний рівень. 

 

2.3.2. Використання SIEM-систем 

 

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується впливом 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, які сприяють змінам в економіці, 

соціальних структурах, культурі, державному управлінні тощо. Для України дуже 

важливим є той факт, що застосування інформаційних технологій дає можливість 

підвищити якість підготовки і прийняття управлінських рішень у різних сферах 

діяльності. Якість, надійність та безпечність інформаційного обміну – це ті 

критерії, що повинні бути основою всіх новостворюваних інформаційно-

телекомунікаційних систем. Їх реалізація стала однією з пріоритетних задач для 

всіх державних та недержавних організацій.  
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З розвитком інформаційних технологій збільшились потреби щодо 

вирішення проблем захисту інформації, оскільки вона стала найважливішим 

стратегічним ресурсом. Економічний потенціал суспільства переважно 

визначається обсягом інформаційних ресурсів та рівнем розвитку інформаційної 

інфраструктури. Такі показники постійно ускладнюються, якісно змінюються, 

безперервно зростає кількість джерел інформації та її споживачів. Водночас 

збільшується вразливість сучасного інформаційного суспільства до недостовірної 

інформації, несвоєчасного надходження інформації, промислового шпигунства, 

комп’ютерної злочинності тощо. 

Розвиток та різноманітність бізнес-процесів зумовлюють збільшення 

інтенсивності інформаційного обміну в інформаційних системах. У наш час 

актуальною проблемою є проблема виявлення та локалізації шкідливої 

інформації, що знаходиться всередині корпоративних мереж. Також зростають 

кількість і різноманітність інформаційних атак на ресурси інформаційних систем. 

Важливість миттєвого отримання точних даних під час управління 

безпекою комп’ютерної мережі важко переоцінити. Швидкість виявлення загрози 

є однією з актуальних проблем. Наприклад, один із корпоративних серверів 

заражений вірусом, а співробітники намагаються переглянути web-сайт зі 

шкідливим вмістом – рахунок часу ведеться на секунди. У таких випадках слід 

застосовувати сучасні комплексні інтелектуальні програмні засоби категорії SIEM 

(Security Information and Event Management – управління інформацією та подіями 

безпеки), що забезпечують можливість оперативно отримувати та аналізувати 

дані для негайного реагування в небезпечних ситуаціях [15]. Головними 

завданнями систем SIEM є збирання, зберігання й агрегація інформації про події 

безпеки з різних джерел комп’ютерної мережі, її нормалізація та кореляція, 

виявлення загроз і порушень політики безпеки, а також ведення звітності. 

Засоби проникнення шкідливої інформації в корпоративні інформаційні 

системи також стрімко модифікуються, що робить процес знаходження шкідливої 

інформації більш трудомістким і вимагає застосування різних засобів захисту 

інформації.  
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Інтенсивність інформаційних подій в корпоративних мережах може 

досягати декількох мільйонів на день, а тому виникає проблема знаходження і 

локалізації шкідливої інформації у величезних інформаційних масивах. При 

цьому обробка подібних подій в ручному режимі є неможливою, тому що 

вимагала б значних людських і часових затрат, а також неприпустимих з точки 

зору ефективності апаратно-програмних ресурсів. 

Для побудови ефективної, в тому числі і з економічної точки зору, системи 

захисту інформації необхідно визначити і проаналізувати основні проблеми 

захисту інформації на об'єктах інформатизації конкретної компанії. 

Під об'єктом інформатизації розуміється сукупність інформаційних 

ресурсів, засобів і систем обробки інформації, використовуваних відповідно до 

заданої інформаційною технологією. Крім перерахованого захисту вимагають 

кошти забезпечення об'єктів, приміщень, в яких ці засоби і системи встановлені, 

або приміщень і об'єктів, призначених для ведення конфіденційних переговорів.  

В ході аналізу проблеми захисту інформації на об'єктах інформатизації, на 

підставі особливостей кожного об'єкта, необхідно визначити інформаційні 

ресурси, які використовуються в даній інформаційній системі. Як правило, ними 

є: 

- Файлові сервіси, 

- Локальні обчислювальні мережі, 

- Сервери баз даних, 

- Сервери додатків, 

- Офісні додатки, 

- Системи візуалізації. 

Також необхідно визначити категорії доступності інформації, що 

обробляється в даній інформаційній системі. Після цього складається перелік 

основних технічних засобів та систем, за допомогою яких відбувається обробка 

інформації обмеженого доступу. 

 Аналіз проблем безпеки інформації передбачає визначення основних 

факторів, що впливають на організацію комплексної системи захисту інформації. 
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Перш за все, до них відносяться форма власності підприємства, сфера основних 

видів діяльності, особливості територіального розташування підприємства, 

ступінь автоматизації основних процедур обробки інформації, що захищається і 

ряд інших чинників. 

На підставі істотних факторів, об'єкта захисту інформації, аналізу та оцінки 

загроз, як правило, формується необхідний перелік способів і засобів захисту 

інформації. При цьому інтенсивність інформаційного обміну, складність сучасних 

алгоритмів обробки інформації, різноманітність загроз і засобів захисту від них 

обумовлюють необхідність застосування різноманітних автоматизованих засобів і 

систем для вирішення завдань забезпечення інформаційної безпеки.  

Одним із сучасних підходів до вирішення завдань захисту інформації 

корпоративних мереж є впровадження SIEM-технології. 

SIEM (Security information event management) - клас систем забезпечення 

інформаційної безпеки, що з’явився у результаті злиття SEM-систем і SIM-

систем. Основною функціональною відмінністю даних систем є те, що SEM-

системи призначені для аналізу інформації в режимі реального часу, а SIM-

системи аналізують вже накопичену інформацію. 

Основною функцією SIEM-систем  є  аналіз інформації, що надходить від 

різних джерел, таких як системи DLP, засоби антивірусного захисту інформації, 

міжмережеві екрани, системи обліку трафіку, сканери уразливості і та інші. На 

основі аналізу даних з цих джерел виявляються відхилення від нормального 

функціонування, заданого критеріями безпеки, і у разі виявлення відбувається 

сповіщення адміністратора безпеки. 

Крім того, типова SIEM-система може використовуватися для: 

- аналізу інформації, що потрапляє з різних джерел; 

- надання доказової бази при розслідуванні інцидентів інформаційної 

безпеки;  

- надання структурованої інформації, необхідної при аудиті інформаційної 

безпеки; 
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- забезпечення безперервності роботи сервісів шляхом виявлення збоїв в їх 

роботі; 

- структуризації інформаційно-телекомунікаційної системи. 

Типові функціональні можливості SIEM-систем припускають виявлення 

наступних подій та інцидентів інформаційної безпеки, таких як мережеві атаки у 

внутрішньому і зовнішньому периметрах; вірусних епідемій або окремих 

вірусних заражень; спроб несанкціонованого доступу; шахрайства; цільових атак; 

помилок та збоїв в роботі ІС та інше [16]. 

Типове рішення SIEM-системи включає у себе декілька функціональних 

компонентів (рис 2.1): 

 

Рис.2.1.Структура основних компонентів SIEM-систем 

 

Дана структура є спільною для всіх інформаційних систем. При цьому для 

побудови ефективної системи захисту інформації необхідно враховувати 

особливості конкретної корпоративної мережі. Впровадження будь-якого SIEM-

рішення з урахуванням особливостей інформаційної системи передбачає розробку 

адекватної структурно-функціональної моделі даної системи. 
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Структурно-функціональна модель системи захисту інформації (СЗІ) 

включає в себе перелік структурних компонентів обладнання, а також їх 

функціональні зв'язки і можливості при вирішенні завдання аналізу і захисту 

інформації (рис.2.2): 

 

Рис.2.2. Структурно-функціональна модель SIEM-системи 

 

Функціональні можливості SIEM-системи забезпечуються визначенням 

необхідних і достатніх для досягнення цілей її роботи апаратних ресурсів. 

Апаратні ресурси, необхідні для забезпечення стабільної роботи SIEM-системи, 

можна розділити на дві основні групи: ресурси для апаратної частини та ресурси 

для зберігання логів. 

Ресурсами для апаратної частини є:  

- серверна станція; 

- пристрій ОЗУ; 

- процесори; 

- жорсткий диск для роботи операційної системи. 

Належний рівень відмовостійкості системи забезпечуєтьсязастосуванням 

RAID / SSD-технологій для зберігання інформації на жорстких дисках. 
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Для даної системи достатніми будуть наступні ресурси:  

• два 12-ядерні процесори з частотою 2,6 GHz; 

• 64 Гб оперативної пам'яті; 

• 150 Гбайт пам'яті для системи 

Після установки SIEM-системи необхідно підключити джерела подій 

інформаційної безпеки і написати правила обробки даних подій.  

Написання правила є послідовністю наступних дій: 

- імітація інциденту;  

- знаходження записи про цю подію в логах джерела; 

- визначення унікальних атрибутів в коді даної події; 

- при необхідності виділення з коду будь-яких атрибутів в поле події, 

використовуючи регулярні вирази (створення парсерів); 

- створення правила в редакторі правил QRadar з урахуванням унікальних 

атрибутів події; 

- повторна імітація інциденту для перевірки працездатності правила. 

Схема алгоритму написання правила представлена на рис. 2.3. 

Стадії написання правила доцільно розглянути на прикладі виявлення TCP, 

ICMP, UDP-підключень з підгруп, які не мають права виходу в Інтернет. Дане 

правило спрацьовує за виявлення відправки TCP, ICMP, UDP-пакетів через 

міжмережевий екран. Внутрішній порушник може переналаштувати комп'ютер та 

отримати доступ в Інтернет. У свою чергу, зовнішній порушник потенційно може 

отримати доступ до комп'ютера через Інтернет і, як наслідок, доступ в 

корпоративну мережу. Для імітації інциденту з комп'ютера, який не має виходу в 

Інтернет, був відправлений запит на ресурс з IP-адресою 1.2.3.4. 

Далі буде знайдений запис цієї  події. Буде виявлено, що QRadar визначив 

не всі інформаційні поля, зокрема назву протоколу. Оскільки це поле є важливим 

для даного правила, надалі розроблено правило виділення властивості. Для цього 

використовувалися так звані «регулярні вирази» системи. 
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Рис.2.3. Алгоритм написання правила 

 

Таким чином, захист інформації являє собою безперервний 

цілеспрямований процес, що триває на всьому життєвому циклі інформаційної 

системи. Тому важливо постійно модифікувати і допрацьовувати систему захисту 

інформації та його компонентів зокрема. Впровадження та подальше 

вдосконалення SIEM-системи дозволяють підвищити рівень захищеності 

інформації в інформаційній системі. Крім того, SIEM-система істотно полегшує 

роботу з адміністрування та управління безпекою будь-якого підприємства і 

організації за рахунок збереження інформації про інцидент, можливості 

визначення відповідального за обробку конкретного інциденту, а також термінів 

обробки інциденту. У свою чергу, зібрані і оброблені статистичні дані дозволяють 

судити про ефективність роботи, як окремих засобів захисту інформації, так і 

системи безпеки в цілому[17]. 
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Висновки до розділу 2 

 

Отримано основні підходи до реалізації захисних заходів щодо 

забезпечення інформаційної безпеки. Для прийняття рішення щодо обробки 

конкретних ризиків визначаються критерії стосовно кожного окремого ризику, які 

характеризують ступінь прийнятності його для Банку та відображають місце 

кожного ризику в черзі на обробку.  

Досліджено методики оцінювання стану захищеності інформаційних 

ресурсів, а саме створення звітів оцінки ризиків інформаційної безпеки по бізнес-

діяльності банку, а також впровадження так використання SIEM-систем. 

Визначено, що для отримання якісної оцінки ризиків розглядаються оцінки 

наслідків реалізації загроз разом із уразливостями, з використанням яких ці 

загрози можуть реалізуватися, та оцінки ймовірності їх реалізації для кожного 

критичного бізнес-процесу та для Банку в цілому.Загальний рівень оцінки 

величини наслідків реалізації кожної загрози на сервіси безпеки визначається як 

максимальна величина з окремих оцінок впливу на цілісність, конфіденційність, 

доступність, спостережність. 

Підкреслено, що рівень ризику за окремою парою загроза/вразливість, яка 

може використовуватися для реалізації цієї загрози, визначається перемноженням 

загального рівня оцінки величини наслідків на оцінку ймовірності реалізації 

загрози.Загальний рівень ризику для кожного бізнес-процесу дорівнює 

максимальній величині з усіх ризиків за кожною парою загроза/вразливість. В 

свою чергу рівень ризику по бізнес-діяльності Банку в цілому є максимальною 

величиною між ризиками, що визначені для критичних бізнес-процесів. 

Результати оцінки ризиків оформлюються у вигляді звіту для кожного критичного 

бізнес-процесу 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННОЇ МЕТОДИКИ І СКЛАДАННЯ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

 

 

3.1 Звіт оцінки ризиків інформаційної безпеки по бізнес діяльності 

 

Звіт оцінки ризиків інформаційної безпеки по бізнес-діяльності банку в 

цілому та  критичним бізнес-процесам надається у вигляді таблиці. Розрахунок 

якої можна знайти у Додатку 1. 

Згідно з розрахунками які проводяться відповідно до методики аналізу, 

оцінки та обробки ризиків інформаційної безпеки в банку, загальний ризик для 

Банку матиме індивідуальний рівень. 

Як вже зазначалося у другому розділі звіт оцінки ризиків інформаційної 

безпеки по бізнес-діяльності банку в цілому та  критичним бізнес-процесам 

надається у вигляді таблиці. Наразі, у Додатку А можна ознайомитися з 

розрахованим звітом оцінки ризиків інформаційної безпеки Банку у цілому. 

З метою оптимізації процесу обробки ризику, всі ризики, які мають 

однакову причину (спільний параметр контролю), мають оброблятися 

комплексно. 

За можливості, для кожного ризику, що потребує розробки заходів для його 

мінімізації, мають бути розроблені основний та декілька альтернативних методів 

мінімізації ризику. 

У разі необхідності тривалої підготовки до впровадження додаткових 

заходів безпеки деякі ризики можливо тимчасово прийняти як залишкові з 

включенням до наступного плану оброблення ризиків після перегляду оцінки 

ризиків. У документах стосовно прийняття залишкових ризиків надається 

причина прийняття ризику та, за необхідністю, строки впровадження додаткових 

заходів безпеки для зниження ризику. План оброблення ризиків затверджується 

Правлінням Банку. 
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Спираючись на постанову Правління Національного банку України  від  

28.10.2010  N  474 «Про набрання чинності  стандартами  з  управління 

інформаційною  безпекою  в банківській системі України» [20]. 

Розрахуємо потенційно бажаний рівень оцінки ризиків інформаційної 

безпеки по бізнес-діяльності та порівняємо з наявним. Результат порівняння 

відображений на Рис. 3.1. 

Рис. 3.1 Порівняльний графік рівня ризиків інформаційної безпеки по бізнес-

діяльності банку. 

 

На Рисунку 3.1 представлений зависокий рівень ризику конфіденційності, 

доступності та цілісності, тому всі заходи безпеки, включаючи додаткові, які 

використовуються в Банку для управління інформаційною безпекою, 

включаються в Положення щодо застосовності контролів.  

Згідно з розрахунками, проведеними відповідно до методики аналізу, оцінки 

та обробки ризиків інформаційної безпеки в банку, загальний ризик по бізнес-

діяльності Банку в цілому має рівень «Високий». 
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3.2 Функціональні можливості QRadar 

 

Платформа IBM Security Intelligence відома як QRadar. Компанія ІВМ, один 

з лідерів у створенні програмних рішень, пропонує сучасний інтелектуальний 

комплекс моніторингу інформаційної безпеки підприємства – IBM QRadar. Цей 

комплекс надає можливість кореляційного аналізу даних у реальному часі для 

отримання актуальних знань про загрози безпеці. Комплекс QRadar забезпечує 

високий рівень масштабування та продуктивності, централізоване управління, 

можливість конфігурації та адаптації до специфічних вимог на основі сервісних 

майстрів та інші переваги. Продукт QRadar належав компанії Q1Labs, яка увійшла 

до корпорації IBM в 2011 році. 

Основними функціями програмного комплексу QRadar є: 

• збирання та аналіз повідомлень, що надходять від різних джерел – 

системи виявлення вторгнень, міжмережевих екранів, операційних систем, 

різних додатків, баз даних, антивірусних систем тощо;  

• ранжування інформації про події інформаційної безпеки, що дає 

змогу розглядати насамперед найбільш критичні інциденти для 

функціонування інформаційної інфраструктури; 

• кореляційний аналіз отриманих даних на предмет визначення 

комплексних мережевих атак, а також атак, розподілених за часом;  

• автоматичне виявлення проблем, пов’язаних з порушенням безпеки, 

визначення їх причин та реагування на них;  

• візуалізація отриманих даних у реальному часі та повідомлення 

адміністраторів комп’ютерної мережі про підозри на порушення безпеки та 

цілісності елементів мережі, що використані для цього. 

QRadar складається з трьох сумісно функціонуючих додатків, які призначені 

для реалізації такої загальної функціональності: управління логами – QRadar Log 

Manager, управління подіями та інцидентами – QRadar SIEM і управління 

ризиками – QRadar Risk Manager. 
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QRadar Log Manager є комплексним рішенням для управління логами, яке 

забезпечує збирання, зберігання та аналіз журналів мережевих подій і журналів 

безпеки. 

QRadar SIEM забезпечує повну прозорість мережі, відстежуючи та 

контролюючи активність всіх користувачів, пристроїв і додатків, що дозволяє 

виявляти не тільки існуючі, а й потенційні загрози для мережевої інфраструктури. 

QRadar Risk Manager забезпечує управління загрозами, журналами подій, 

аналіз поведінки мережі з використанням функцій автоматизованого управління 

ризиками в критичних місцях.  

QRadar Risk Manager дає змогу оцінювати стан безпеки в автоматизовану 

режимі, застосовуючи цілу низку індикаторів загроз щодо конфігурації мережі, 

мережевої активності, подій безпеки та результатів сканування наявності загроз 

Існують значні диференціатори між QRadar та іншими платформами на 

ринку. У традиційної моделі операційного центру безпеки є десь від двох до п’яти 

різних продукти – всі вони дивляться на різні елементи безпеки. А потім набір 

операторів безпеки, які знаходяться там, дивлячись на всі ці різні користувацькі 

інтерфейси та консолі і визначають, що підходить для фактичного створення 

квитка, як запуска звітів, а потім проведення розслідування і подальше 

спостереження.  

За пропозицією IBM Security Intelligence, все, що міститься в програмі 

Security Intelligence на платформі дає можливість розглядати всі окремі точки 

даних: вразливість, дані конфігурації, збирання пакету, переглядання мережевої 

аналітики та отримання можливості передавати дані та збирати журнали й події. 

Потім система використовуватиме власні складені правила та структуру 

складених правил для співвідношення. Вся ця інформація разом і створює 

ланцюги того, що ми називаємо правопорушенням. 

Саме тоді створюється можливість приймати дані про правопорушення та 

отримувати сповіщення, виконувати передачу робочого процесу до систем 

оформлення квитків. Можна запускати будь-яку кількість різних звітів, а також 

ініціювати автоматично судово-медичну експертизу. 
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Інтерфейс користувача QRadar реалізований через web-інтерфейс та містить 

набір інформаційних панелей для перегляду детальної інформації про події, 

мережеві потоки, зареєстровані порушення. Основні інформаційні панелі 

представлені такими елементами: порушення, зареєстровані в системі, а також 

налаштування правил кореляції; перегляд і аналіз зареєстрованих подій безпеки; 

перегляд і аналіз мережевих потоків; перегляд та налаштування профілів 

пристроїв, виявлення серверів та управління сканерами пошуку уразливостей; 

створення, редагування, розповсюдження звітів; управління параметрами 

налаштування системи, користувачами, джерелами подій. 

Інформаційні панелі подій забезпечують можливість швидкого візуального 

аналізу багатьох аспектів подій та потоків, виявлених системою QRadar. Дані для 

відображення на інформаційних панелях генеруються на основі пошукових 

шаблонів за подіями або потоками з бази даних QRadar. Адміністратори мають 

можливість відредагувати існуючі або створити нові структури відображення 

даних на інформаційних панелях, а також змінити вид відображення інформації 

(графік, діаграма, таблиця тощо). 

Фіксація порушення автоматично генерується системою при спрацьовуванні 

одного з відповідних кореляційних правил, що складається з однієї окремої умови 

або з цілої низки умов, які спрацьовують у результаті аналізу різнорідних подій та 

мережевих потоків. Одне порушення або інцидент може складатися з десятків 

тисяч проаналізованих подій і/або потоків. Кожне зафіксоване порушення містить 

вичерпну інформацію про інцидент: IP-адреси джерел і цілей, номери портів, 

MAC адреси, ім’я та групу користувача тощо. 

Адміністратор мережі має можливість переглянути детальну інформацію 

про порушення, що виникло, та отримати повний опис будь-якої події або потоку, 

що стали причиною створення інциденту. Широкий спектр можливостей 

налаштування забезпечує формування повідомлення адміністратору про певні 

події тільки тоді, коли буде накопичено відповідну кількість таких повідомлень. 

Найпростішим і водночас яскравим прикладом може слугувати подія 

неправильного введення пароля. Система не буде попереджати, якщо було 
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зафіксовано лише одну спробу ввести неправильний пароль – це трапляється 

часто. Однак, якщо система реєструє повторні спроби введення неправильного 

пароля до одного і того самого облікового запису більше заданої кількості разів за 

короткий проміжок часу, подія переходить у статус загрози, оскільки це може 

свідчити про спробу несанкціонованого проникнення до системи за допомогою 

підбору пароля. 

Модуль представлення і аналізу інформації про події безпеки, зареєстровані 

та нормалізовані системою, забезпечує розв’язання таких задач: пошук певної 

події; пошук підмножини подій; збереження і управління критеріями та 

результатами пошуку; перегляд подій у реальному часі; перегляд згрупованих за 

різними критеріями подій; створення, перегляд та аналіз графіків часових рядів; 

перегляд та управління даними перехоплення пакетів; асоціювання невідомої 

події з категоріями високого та низького рівня; налаштування параметрів 

помилкових спрацювань для запобігання створенню інцидентів; експорт подій у 

формати XML або CSV. Цей модуль дає змогу контролювати й досліджувати 

події інформаційної безпеки в режимі реального часу, а також виконувати складні 

пошукові запити для розширеного аналізу. Необхідно зазначити, що події, введені 

до складу будь-якого інциденту, зазначаються, що дає змогу провести повний та 

швидкий аналіз. 

Модулем представлення і аналізу мережевих потоків візуально відстежують 

та досліджують мережеві потоки даних у режимі реального часу, а також 

застосовують складні параметри фільтрації для їх відображення. Крім цього, є 

можливість проаналізувати мережевий потік для визначення типу передавання 

даних та типу повідомлення. 

Використовуючи пасивний потік даних та дані про вразливості, QRadar 

автоматично виявляє ресурси, що працюють в мережі, та створює профілі 

пристроїв, які надають інформацію про кожний відомий ресурс, зокрема 

інформацію про кожну працюючу мережеву службу для кожного ресурсу. Вони 

використовуються для кореляції даних, щоби зменшити кількість помилкових 

спрацьовувань. За наявності сканера вразливості в мережевій інфраструктурі до 
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профілю пристрою автоматично додається інформація про можливі вразливості. 

Дані з профілів пристроїв також використовуються системою для визначення 

відповідності до зареєстрованих подій та порушень. 

Модуль створення, редагування, розповсюдження, управління звітами 

містить значну кількість стандартних видів звітів, розбитих на десять основних 

груп. Звіти, що відповідають восьми основним міжнародним нормам, доступні 

відразу, а за необхідності є можливість змінити їх форми представлення. 

Вбудований фільтр дає змогу створювати різні форми звітів. Будь-який зі звітів 

можна налаштувати для автоматичного формування за графіком та розсилання 

визначеним адресатам у форматах PDF, HTML, RTF, XLS та XML. 

Модуль управління налаштуваннями системи, користувачами, джерелами 

подій дозволяє запланувати автоматичні оновлення всієї системи, модулів 

підтримки пристроїв, резервне копіювання та відновлення, внесення змін у 

глобальні налаштування системи, побудувати ієрархію мережевих сегментів. 

Управління користувачами і ролями дає змогу гнучко налаштувати права доступу 

кожного користувача системи до конкретних об’єктів або звітів [19]. 

Отже, зараз буде показано кілька функцій у QRadar. Це є робочим 

процесом: ви починаєте з самого початкового інтерфейсу і працюєте по-своєму 

від правопорушень і розуміння того, який саме вплив на вас має середовище. 

Як вже зазначалося, одна із специфічних функцій платформи розвідки 

безпеки – це правопорушення, і правопорушення є повними ланцюгами 

діяльності, які стосуються постанови безпеки у різних середовищах. На рис 3.2 

можна побачити робочий інтерфейс платформи. 
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Рис. 3.2 Інтерфейс платформи IBMQRadar Security Intelligence 

 

На головній сторінці є доступ до ланцюгів діяльності за допомогою 

інформаційної панелі моніторингу загроз і безпеки або на вкладці 

правопорушення, як показано на Рис 3.3.  

 

Рис. 3.3 Вкладка правопорушення 
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Тепер з панелі інструментів дуже швидко переглядаються колонки з 

найважчими злочинами і наглядно видно тривалий ланцюг діяльності за один 

злочин, який виділено Рис 3.4. 

 

Рис 3.4 Ланцюг діяльності за один злочин. 

 

Отже, натиснувши на нього, він перенесе на вкладку індивідуального 

правопорушення показану на Рис 3.5, де надається можливість взяти конкретні 

дані, які можна надіслати електронною поштою, додати в нього нотатки. Наявна 

можливість переглянути топологію мережі та побачити шлях атаки до кінця для 

цього злочину. 

 

Рис. 3.5 Вкладка дій для правопорушення 

 

Також видно усі сирі події та потоки, які сприяють створенню цього 

правопорушення та видно інформацію коли воно розпочалося, загальна 
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тривалість або час його проведення. Якщо прокрутити нижче продемонстровані 

усі напрямки, націлені на це конкретне правопорушення і показано, що два 

пункти призначення мають вразливі місця. При наведенні на правопорушення 

спливає вікно, як на Рис 3.6, яке показує: яка саме це мережа, IPадресу, MAC-

адресу, ім’я хоста, якщо він  є, а також ім’я користувачів, які увійшли до системи 

на даний момент і кількість правопорушень, у яких вони беруть участь. 

 

Рис. 3.6 Інформаційне спливаюче вікно 

 

Далі надається можливість сканування портів або профіль активу. Саме він 

дає можливість побачити всі деталі цього ресурсу, про які відомо з номерів 

користувачів, які увійшли та вперше бачили IP-адресу.MAC адресує інформацію 

про ресурс до всіх вразливих місць які існують у цьому активі. І якщо вибрати 

окрему уразливість, вона покаже кожен інший актив у вибраному середовищі, що 

поділяє цю уразливість а також бал CVS, вплив рішення та будь-які дані 

віртуального виправлення. 

Отже, надається можливість переглянути мережеву топологію, отримати 

всю інформацію про всі пристрої, причетні до правопорушення, все це наведено 

на Рис. 3.7. У результаті всіх дій отримується оцінка релевантності та 

достовірності, розроблена Безпекою Платформи та всі необроблені супровідні 

дані, що сприяють цьому злочину. І все це робиться за три кліки мишкою. 
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Рис 3.7 Детальна інформація правопорушення, що розглядається 

 

Цей робочий процес і функція QRadarдопомагає консолідувати можливості 

центру операцій з безпеки, та дозволяє йому керувати невеликою кількістю 

персоналу і також отримувати якісні результати. Що є невід’ємною частиною 

організації захищеності інформаційних ресурсів у Банку. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проаналізовано, що у традиційної моделі операційного центру безпеки є 

десь від двох до п’яти різних продуктів – всі вони роздивлюють на різні елементи 

безпеки. Набір операторів безпеки, дивлячись на різні користувацькі інтерфейси 

та консолі і визначають, що підходить для фактичного створення квитка, як 

запуска звітів, а потім проведення розслідування і подальше спостереження.  

Виокремлено, що звіт оцінки ризиків інформаційної безпеки по бізнес-

діяльності банку в цілому та критичним бізнес-процесам надається у вигляді 

таблиці. Згідно з розрахунками які проводяться відповідно до методики аналізу, 

оцінки та обробки ризиків інформаційної безпеки в банку, загальний ризик для 

Банку матиме індивідуальний рівень. 

Досліджено, що різні нормативні та технічні заходи здатні збудувати 

міцний фундамент для створення захищеного підприємства. 

Зазначено, що використання розглянутого комплексного програмного 

рішення IBM QRadar забезпечить комплексний захист у комп’ютерних мережах 
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будь-якої складності. Програмне рішення дає змогу відслідковувати та 

аналізувати виникнення загроз, попереджувати їх виникнення, а також надавати 

адміністраторам повну інформацію про вузли, виконання процесів та передавання 

пакетів у мережі. Комплексне програмне рішення IBM QRadar повністю 

інтегрується в інфраструктуру підприємства, що забезпечує швидкий та надійний 

моніторинг корпоративної безпеки, а також масштабується з її розвитком, 

застосовуючи досвід взаємодії з конкретними користувачами до груп 

користувачів усієї організації. Можливість всебічного перегляду та аналізу 

інформації підвищує ефективність обслуговування комп’ютерної мережі в 

декілька разів. Основними перевагами застосування IBM QRadar є: підвищення 

рівня захищеності інформаційної інфраструктури внаслідок оперативного 

реагування на інциденти інформаційної безпеки; прискорення і автоматизація 

процесу ідентифікації, а також подальше дослідження інцидентів; 

централізований підхід до задач обробки та зберігання подій інформаційної 

безпеки. 

Запропоновано використання платформи IBMSecurityIntelligence, яка відома 

як QRadar. Використання цього технічного засобу дає можливість розглядати всі 

окремі точки даних, а саме: уразливість, дані конфігурації, збирання пакетів, 

переглядання мережевої аналітики та отримання можливості передавачі даних та 

збирання журналів та подій, що значно полегшує процес захисту інформації у 

банку. Проте, не менш важливим впровадженням є методика аналізу, оцінки та 

обробки ризиків інформаційної безпеки, яка дає можливість вирахувати загальний 

рівень ризику підприємства\банку, розрахувати можливі збитки, виявити наявні 

«діри» у безпеці в цілому, а щорічний перерахунок допоможе створити 

повноцінно захищене підприємство. 
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ВИСНОВКИ 

 

Визначено, що відповідно до вимог нормативних документів Національного 

банку України, в Банку має бути впроваджено та забезпечуватися функціонування 

СУББ. Відповідальними структурними підрозділами Банку, на визначеній основі, 

здійснюється моніторинг, перегляд актуальності, а також вдосконалення СУББ. 

СУББ базується на ризик-орієнтованому підході із застосуванням визначеного 

переліку сценаріїв збоїв та переривань: приміщення, інформаційні системи, 

сервіси та послуги зовнішніх постачальників, персонал. 

Виокремлено, що для підвищення ефективності захисту інформаційних 

ресурсів, необхідно впроваджувати методи та технічні засоби щодо оцінки рівня 

їх захисту й запобігання від НСД. Така оцінка для кожного окремого випадку є 

індивідуальною та залежить від багатьох факторів (вартість інформації, статусу 

організації, важливості інформації, рівня апаратного та програмного забезпечення 

тощо). 

Досліджено, що різні нормативні та технічні заходи здатні збудувати 

міцний фундамент для створення захищеного підприємства. 

Проаналізовано різноманітні методи захисту інформаційних ресурсів. 

Насамперед це створення звітів оцінки та обробки ризиків інформаційної безпеки, 

щодо законодавства України. Не менш важливим кроком є впровадження систем 

моніторингу, які здатні консолідувати можливості центру операцій з безпеки, та 

дозволяють керувати невеликою кількістю персоналу й отримувати якісні 

результати. 

Запропоновано використання платформи IBM Security Intelligence, яка 

відома як QRadar. Програмне рішення дає змогу відслідковувати та аналізувати 

виникнення загроз, попереджувати їх виникнення, а також надавати 

адміністраторам повну інформацію про вузли, виконання процесів та передавання 

пакетів у мережі. Комплексне програмне рішення IBM QRadar повністю 

інтегрується в інфраструктуру підприємства, що забезпечує швидкий та надійний 

моніторинг корпоративної безпеки, а також масштабується з її розвитком, 
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застосовуючи досвід взаємодії з конкретними користувачами до груп 

користувачів усієї організації. Проте, не менш важливим впровадженням є 

методика аналізу, оцінки та обробки ризиків інформаційної безпеки, яка дає 

можливість вирахувати загальний рівень ризику підприємства\банку, розрахувати 

можливі збитки, виявити наявні «діри» у безпеці в цілому, а щорічний 

перерахунок допоможе створити повноцінно захищене підприємство. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Звіт оцінки ризиків інформаційної безпеки Банку 

Ризики 

О
ц
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к
а 

й
м

о
в
ір

н
о

с
ті

 

р
еа

л
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ац
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 з
аг

р
о

зи
 

Оцінка впливу 

реалізації загрози на: 

Р
ів
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ь 

р
и

зи
к

у
 

Загроза 

Д
ж

ер
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о
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аг
р

о
зи

 

Вразливості 

ц
іл
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н
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к
о

н
ф
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ц
ій
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д
о
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п
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ть

 

Ф
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и
ч
н
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о
ш

к
о
д

ж
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н
я
/ 

в
тр

ат
а 

б
у
д

ів
л
і 

(в
 

т.
ч

. 

п
р

и
м

іщ
ен

н
я
 

д
л
я
 

б
із

н
ес

-п
р
о

ц
ес

у
)/

 
о
б

л
ад

н
ан

н
я
/ 

ін
ф

о
р
м

ац
ії

  

П
о

ж
еж

а
 

Відсутність пожежної 

сигналізації 
2 5 1 5 3 10 

Відсутність системи 

пожежогасіння 
2 5 1 5 3 10 

Наявність легкозаймистих 

матеріалів 
2 5 1 5 3 10 

Неконтрольований ремонт 1 5 1 5 3 5 

Неякісна електропроводка 2 5 1 5 3 10 

Наявність зловмисного 

підпалювача 
2 5 1 5 3 10 

Халатність персоналу 2 5 1 5 3 10 

Необізнаність персоналу 1 5 1 5 3 5 

Злочинні дії 2 5 1 5 3 10 

 

П
о
ш

к
о
д

ж
ен

н
я
 

в
о

д
о

ю
/ 

п
о
в
ін

ь
 

Неякісна каналізаційна 

система 
2 4 1 4 3 8 

 

Невдале розміщення 

обладнання у підвальному 

приміщенні /на перших 

поверхах будівлі 

2 4 1 4 3 8 
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Продовження таблиці А.1 

Звіт оцінки ризиків інформаційної безпеки Банку 

Ризики  

О
ц

ін
к
а 

й
м

о
в
ір

н
о

ст
і 

р
еа

л
із

ац
ії

 з
аг

р
о

зи
 

Оцінка впливу 

реалізації загрози на: 

Р
ів

ен
ь 

р
и

зи
к

у
 

З
аг

р
о

за
 

Д
ж

ер
ел

о
 з

аг
р

о
зи

 

Вразливості 

Ц
іл

іс
н

іс
ть

 

К
о

н
ф

ід
ен

ц
ій

н
іс

ть
 

Д
о

ст
у

п
н

іс
ть

 

С
п

о
ст

ер
еж

н
іс

ть
 

 

Т
ех

н
о
ге

н
н

а 
ав

ар
ія

 

Наявність будівництва 

поряд 
1 4 1 4 3 4 

 
Відсутність резервного 

обладнання 
1 4 1 4 3 4 

 
Відсутність контролю 

системи електроживлення 
1 4 1 4 3 4 

 
Відсутність віддаленого 

резервного пункту 
2 4 1 4 3 8 

 

К
р

ад
іж

к
а 

Неефективна система 

охорони 
2 3 3 3 3 6 

 

Недостатній контроль за 

переміщенням майна за 

межі банку 

2 3 3 3 3 6 

 Недбалість персоналу 2 3 3 3 3 6 

 
Неправильний підбор 

персоналу 
2 3 3 3 3 6 

 Необізнаність персоналу 2 3 3 3 3 6 

 

Т
ер

о
р
и

зм
, 

м
ас

о
в
і 

за
в
о
р
у
ш

ен
н

я
, 

п
о
л
іт

и
ч
н

а 

н
ес

та
б

іл
ьн

і

ст
ь,

 

в
о
єн

н
и

й
 

ст
ан

 

Відсутність інструкції 

стосовно дій у 

надзвичайних ситуаціях 

2 4 3 4 3 8 
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Неефективна система 

охорони 
2 4 3 4 3 8 

 
Неправильний підбор 

персоналу 
2 4 3 4 3 8 

 

Відсутність резервного 

обладнання/ програмного 

забезпечення 

2 4 3 4 3 8 

 
Відсутність віддаленого 

резервного пункту 
3 4 3 4 3 12 

 

К
л
ім

ат
и

ч
н

і 
та

 

м
ет

ео
р
о
л
о
гі

ч
н

і 
я
в
и

щ
а
 Відсутність резервного 

обладнання 
1 4 1 4 3 4 

 
Відсутність контролю 

системи електроживлення 
1 4 1 4 3 4 

 
Відсутність віддаленого 

резервного пункту 
1 4 1 4 3 4 

 

С
ей

см
іч

н
і 

за
гр

о
зи

 

 

Неякісна каналізаційна 

система 
1 4 1 4 1 4 

 
Відсутність резервних 

джерел електроживлення 
1 4 1 4 1 4 

 
Відсутність резервних 

каналів зв’язку 
1 4 1 4 1 4 

 
Відсутність резервного 

обладнання 
1 4 1 4 1 4 

 
Відсутність віддаленого 

резервного пункту 
1 4 1 4 1 4 

 

Н
ек

о
н

тр
о

л
ьо

в
а

н
и

й
 р

ем
о
н

т 

Відсутність належного 

контролю за працівниками 

третіх сторін 

2 4 2 4 3 8 

 Відсутність вимог з 2 4 2 4 3 8 
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інформаційної безпеки в 

угодах з третіми сторонами 

 
Відсутність резервних 

джерел електроживлення 
2 4 2 4 3 8 

 
Відсутність резервних 

каналів зв’язку 
2 4 2 4 3 8 

 
Відсутність резервного 

обладнання 
2 4 2 4 3 8 

 

Е
л
ек

тр
о
м

аг
н

іт
н

а 

р
ад

іа
ц

ія
 

Відсутність екранування 

серверного приміщення 

 

1 5 1 4 1 5 

 

Чутливість обладнання до 

електромагнітної радіації 

 

1 5 1 4 1 5 

Ч
ас

тк
о
в
е/

п
о

в
н

е 
п

о
ш

к
о

д
ж

ен
н

я
 /

в
тр

ат
а 

о
б

л
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н
ан

н
я
/д

ан
и

х
 

Н
ее

ф
ек

ти
в
н

іс
ть

 
си

ст
ем

и
 

к
л
ім

а
т-

к
о

н
тр

о
л
ю

 
аб

о
 

в
о
д

о
п

о
ст

а
ч
ан

н
я
 

Неправильний розрахунок 

потужності обладнання для 

відведення тепла 

 

1 4 2 4 3 4 

Відсутність або 

недостатність вимог з 

інформаційної безпеки в 

угодах з третіми сторонами 

 

2 4 2 4 3 8 

Неефективне 

обслуговування 

обладнання працівниками 

третіх сторін або 

персоналом банку 

 

2 4 2 4 3 8 
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З
б

о
ї 

ел
ек

тр
о
ж

и
в
л
ен

н
я
 

Відсутність резервного 

обладнання 
2 4 1 4 3 8 

 
Відсутність резервних 

джерел електроживлення 
2 4 1 4 3 8 

 

Відсутність або 

недостатність вимог з 

інформаційної безпеки в 

угодах з третіми сторонами 

2 4 1 4 3 8 

 

Відсутність контролю та 

моніторингу системи 

електроживлення 

2 4 1 4 3 8 

 

Неефективне 

обслуговування 

обладнання працівниками 

третіх сторін або 

персоналом банку 

 

2 4 1 4 3 8 

 

Н
ед

б
ал

іс
ть

 п
ер

со
н

ал
у

 

Необізнаність персоналу 2 4 3 4 3 8 

 

Відсутність системи 

моніторингу роботи ІТ 

інфраструктури 

2 4 2 4 3 8 

 Неефективна охорона 2 4 2 4 3 8 

 
Відсутність контролю за 

переміщенням майна банку 
2 4 2 4 3 8 

 

Відсутність або 

недостатність тестування 

обладнання/програмного 

забезпечення 

3 4 2 4 3 12 
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Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/даних 

3 4 4 4 3 12 

 

Недостатня захищеність 

вузла доступу до загальних 

мереж (наприклад, 

Інтернет) від зовнішніх 

зловмисників 

2 4 4 4 3 8 

 

Недостатньо ефективна 

система розподілу прав 

доступу до інформації 

2 4 4 4 3 8 

 
Відсутність «logout» під 

час залишення  
3 4 4 4 3 12 

 

 

працівником робочої 

станції 
      

 

Передача/втрата контролю 

за носіями ключової 

інформації 

2 4 4 4 3 8 

 
Передача/компрометація 

паролів доступу 
3 4 4 4 3 12 

 

Невиконання процедур 

резервного копіювання 

інформації 

3 4 4 4 3 12 

 
Незахищене зберігання 

даних/ документів 
3 4 4 4 3 12 

 
Неконтрольоване 

копіювання інформації 
2 4 4 4 3 8 

 

В
ід

м
о
в

а те
л

ек
о

м
у
н

ік
а

ц
ій

н
о
г

о
 

о
б

л

ад
н

ан
н

я
 Недбалість персоналу 2 4 2 4 4 8 
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Відсутність резервного 

телекомунікаційного 

обладнання 

3 4 2 4 4 12 

 

Відсутність або 

недостатність вимог 

безпеки в угодах з 

провайдерами зв’язку 

3 4 2 4 4 12 

 
Зловмисні дії персоналу 

провайдерів зв’язку 
2 4 2 4 4 8 

 
Погане з’єднання та 

розміщення кабелів 
2 4 2 4 4 8 

 
Наявність єдиної точки 

відмови 
3 4 2 4 4 12 

 

П
о

р
у

ш
ен

н
я
 

ек
сп

л
у

ат
ац

ії
 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
/ 

п
р
о
гр

ам
н

о
го

 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 

Необізнаність персоналу 2 4 3 4 3 8 

 

Відсутність системи 

моніторингу роботи ІТ 

інфраструктури 

2 4 3 4 3 8 

 
Ускладнений інтерфейс 

користувача 
2 4 2 4 3 8 

 Відсутність документації 2 4 2 4 3 8 

 

Недосконале або нове 

програмне забезпечення 

 

2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність або 

недостатність тестування 

обладнання/програмного 

забезпечення 

2 4 4 4 3 8 

  
Відсутність перевірки 

цілісності програмного 
2 4 3 4 3 8 
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забезпечення під час його 

запуску 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/даних 

2 4 4 4 3 8 

 
Наявність єдиної точки 

відмови 
2 4 4 4 3 8 

 

Н
еа

в
то

р
и

зо
в
ан

е 
в
и

к
о

р
и

с
та

н
н

я
 о

б
л
ад

н
ан

н
я
/ 

п
р
о
гр

ам
н

о
го

 з
аб

ез
п

еч
ен

н
я

 

Відсутність контролю за 

внесенням змін до складу 

обладнання/ програмного 

забезпечення 

2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність контролю за 

використанням 

обладнання/ програмного 

забезпечення 

2 4 4 4 3 8 

 

Наявність незахищеного 

з’єднання з публічними 

мережами 

2 4 4 4 3 8 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/обладнання 

2 4 4 4 3 8 

 

Неефективна процедура 

(політика) управління 

мережею 

 

2 4 4 4 3 8 

 

З
б

о
ї 

о
б

л
ад

н
а

н
н

я
/ 

п
р
о
гр

а

м
н

о
го

 

за
б

ез
п

е

ч
ен

н
я
 Відсутність плану 

забезпечення безперервної 
3 4 3 4 3 12 
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роботи 

 Необізнаність персоналу 2 4 3 4 3 8 

 

Відсутність системи 

моніторингу роботи ІТ 

інфраструктури 

2 4 3 4 3 8 

 
Недосконале або нове 

програмне забезпечення 
2 4 3 4 3 8 

 

Відсутність контролю 

цілісності програмного 

забезпечення під час його 

запуску 

2 4 3 4 3 8 

  

Відсутність або 

недостатність тестування 

обладнання/програмного 

забезпечення 

3 4 3 4 3 12 

 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/ даних 

2 4 3 4 3 8 

 
Наявність єдиної точки 

відмови 
3 4 3 4 3 12 

 

Відсутність або 

недосконалість системи 

резервного копіювання 

інформації 

4 4 3 4 3 16 

 
Відсутність резервного 

обладнання 
3 4 3 4 3 12 

 
Неадекватне реагування 

для підтримки сервісів 
2 4 3 4 3 8 
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Відсутність або 

недосконалість угоди про 

рівень обслуговування 

третіми сторонами 

3 4 3 4 3 12 

 

Н
еп

р
ав

и
л

ьн
е 

в
и

к
о
р
и

ст
а
н

н
я
 о

б
л
ад

н
ан

н
я
/ 

п
р
о
гр

ам
н

о
го

 з
аб

ез
п

еч
ен

н
я

 

Необізнаність персоналу 2 4 3 4 3 8 

 

Відсутність системи 

моніторингу роботи ІТ 

інфраструктури 

2 4 3 4 3 8 

 
Ускладнений інтерфейс 

користувача 
2 4 3 4 3 8 

 Відсутність документації 2 4 3 4 3 8 

 
Недосконале або нове 

програмне забезпечення 
2 4 3 4 3 8 

 

Відсутність або 

недостатність тестування 

обладнання/програмного 

забезпечення 

2 4 3 4 3 8 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/даних 

2 4 4 4 3 8 

 

Неадекватне реагування 

для підтримки сервісів  

 

2 4 3 4 3 8 

 
 

Відсутність або 

недосконалість системи 

резервного копіювання 

інформації 

3 4 4 4 3 12 

 Відсутність резервного 3 4 3 4 3 12 
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обладнання 

К
о
м

п
р
о
м

ет
ац

ія
 і

н
ф

о
р

м
ац

ії
 з

а 
р
ах

у
н

о
к
 д

ій
 п

ер
со

н
ал

у
 а

б
о
 з

л
о
в
м

и
сн

и
к
ів

 

В
ід

д
ал

ен
и

й
 ш

п
іо

н
аж

 

Небезпечна архітектура 

мережі 
2 4 4 2 3 8 

Відсутність або 

неефективність 

ідентифікації та 

аутентифікації користувача 

2 4 4 2 3 8 

Передавання паролів у 

відкритому вигляді 
2 4 4 2 3 8 

Незахищене з’єднання з 

публічними мережами 
2 4 4 2 3 8 

Недостатній контроль за 

функціонуванням та 

управлінням мережею 

2 4 4 2 3 8 

Недостатня обізнаність 

персоналу у питаннях 

інформаційної безпеки 

2 4 4 2 3 8 

П
ер

ех
о

п
л
ен

н
я
 

п
о

б
іч

н
и

х
 

ел
ек

тр
о
м

аг
н

іт
н

и
х

 

си
гн

ал
ів

 

Неефективна охорона та 

пропускний режим для 

відвідувачів 

 

 

1 4 3 2 3 4 

Відсутність екранування 

серверної кімнати 

 

 

 

 

1 4 3 2 3 4 

П
ід

сл
у

х
о
в

у
в
а

н
н

я
 

Наявність незахищених 2 4 3 2 3 8 
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комунікаційних ліній 

Відсутність процедури 

безпечного проведення 

нарад 

2 4 3 2 3 8 

Наявність незахищеного 

конфіденційного трафіку 
2 4 3 2 3 8 

Необізнаність персоналу 2 4 3 2 3 8 

Неефективна фізична 

охорона 
2 4 3 2 3 8 

 

В
ід

н
о
в
л
ен

н
я
 

се
р
ед

о
в
и

щ
а,

 
щ

о
 

п
о

в
то

р
н

о
 

в
и

к
о
р

и
ст

о
в
у
єт

ьс
я
 а

б
о
 в

и
к
и

н
у

то
 

Відсутність процедури 

знищення інформації 

 

 

2 4 3 2 3 8 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

 

 

 

 

2 4 3 2 3 8 

 

Р
о
зк

р
и

тт
я
/ 

п
р

о
д

аж
 

ін
ф

о
р

м
ац

ії
 

п
р
ац

ів
н

и
к
ам

и
 б

ан
к
у

 

Неправильний підбір 

персоналу 
2 4 4 2 3 8 

 

Необізнаність персоналу у 

питаннях інформаційної 

безпеки 

2 4 4 2 3 8 

 
Відсутність класифікації 

інформації 
3 4 4 2 3 12 

 Відсутність затвердженої 2 4 4 2 3 8 



90 

процедури поводження з 

інформацією з обмеженим 

доступом 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

2 4 4 2 3 8 

 
Незахищене з’єднання з 

публічними мережами 
2 4 4 2 3 8 

 

Відсутність ефективного 

моніторингу дій 

користувачів в 

інформаційних системах 

3 4 4 2 3 12 

 

Відсутність або неефек-

тивність ідентифікації та 

аутентифікації користувача 

3 4 4 2 3 12 

 

Недостатній контроль за 

функціонуванням та 

управлінням мережею 

2 4 4 2 3 8 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/даних 

2 4 4 2 3 8 

  

Відсутність процедур 

виявлення каналів витоку 

інформації зовнішніми 

каналами 

3 4 4 2 3 12 

 

П
ід

р
о
б

к
а 

о
б

л
ад

н
а

н
н

я
/ 

п
р
о
гр

а

м
н

о
го

 

за
б

ез
п

е

ч
ен

н
я
 Відсутність або 

неефективність процедури 
2 4 4 2 3 8 
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контролю вводу нового 

програмного 

забезпечення/обладнання 

 
Неправильний підбір 

персоналу 
2 4 4 2 3 8 

 

Відсутність або 

неефективність 

ідентифікації та 

аутентифікації користувача 

2 4 4 2 3 8 

 

Недостатній контроль за 

функціонуванням та 

управлінням мережею 

2 4 4 2 3 8 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/ даних 

2 4 4 2 3 8 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

2 4 4 2 3 8 

 

Ш
ах

р
ай

сь
к
е 

к
о

п
ію

в
а
н

н
я
 д

ан
и

х
 

Неправильний підбір 

персоналу 
2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність або 

неефективність 

ідентифікації та 

аутентифікації користувача 

2 4 4 4 3 8 

 

Недостатній контроль за 

функціонуванням та 

управлінням мережею 

3 4 4 4 3 12 
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Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/даних 

2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

2 4 4 4 3 8 

 

 

Відсутність ефективної 

процедури моніторингу дій 

користувачів 

3 4 4 4 3 12 

 

Відсутність записів про 

роботу користувачів в 

журналах аудиту 

2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність процедур 

виявлення каналів витоку 

інформації зовнішніми 

каналами 

3 4 4 4 3 12 

 

Н
ел

ег
ал

ьн
е 

о
б

р
о

б
л
ен

н
я
 д

ан
и

х
 

Неправильний підбір 

персоналу 
2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність або неефектив-

ність ідентифікації та 

аутентифікації користувача 

2 4 4 4 3 8 

 
Доступність сервісів, в 

яких немає необхідності 
2 4 4 4 3 8 

 

Недостатній контроль за 

функціонуванням та 

управлінням мережею 

2 4 4 4 3 8 

 Неефективне 2 4 4 4 3 8 
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розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/ даних 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність ефективної 

процедури моніторингу дій 

користувачів 

3 4 4 4 3 12 

 

Відсутність записів про 

роботу користувачів в 

журналах аудиту 

2 4 4 4 3 8 

 

П
о
м

и
л
к
а/

 н
ед

б
ал

іс
ть

 п
ер

со
н

ал
у

 

п
ід

 ч
ас

 о
б

р
о
б

л
ен

н
я
 д

ан
и

х
 

Необізнаність персоналу 2 4 4 2 3 8 

 

Відсутність або 

неефективність навчання 

персоналу 2 

4 4 2 3 8 

 
Ускладнений інтерфейс 

користувача 
2 4 4 2 3 8 

 
Доступність сервісів, в 

яких немає необхідності 
2 4 4 2 3 8 

 

 

Відсутність документації 2 4 4 2 3 8 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/даних 

2 4 4 2 3 8 

 

Відсутність ефективної 

процедури моніторингу дій 

користувачів 

3 4 4 2 3 12 
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Відсутність записів про 

роботу користувачів в 

журналах аудиту 

3 4 4 2 3 12 

 
П

о
р
у
ш

ен
н

я
 (

зл
о

в
ж

и
в
ан

н
я
, 

п
ід

р
о
б

к
а 

і 
т.

п
.)

 п
р
ац

ів
н

и
к
о
м

 п
р
ав

ам
и

 д
о
ст

у
п

у
 д

о
 і

н
ф

о
р

м
ац

ії
 

Неправильний підбір 

персоналу 
2 4 4 3 3 8 

 

Відсутність або 

неефективність 

ідентифікації та 

аутентифікації користувача 

 

2 4 4 3 3 8 

 
Недосконале управління 

паролями доступу 
2 4 4 3 3 8 

 
Недосконале програмне 

забезпечення 
2 4 4 3 3 8 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/ даних 

3 4 4 3 3 12 

 

Відсутність або 

неефективність процедур 

контролю прав доступу 

3 4 4 3 3 12 

 
Відсутність регулярних 

аудитів 
3 4 4 3 3 12 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

2 4 4 3 3 8 

 
Відсутність ефективної 

процедури моніторингу дій 
3 4 4 3 3 12 
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користувачів 

 

Відсутність записів про 

роботу користувачів в 

журналах аудиту 

 

2 4 4 3 3 8 

 

О
тр

и
м

ан
н

я
 н

ес
ан

к
ц

іо
н

о
в
ан

о
го

 д
о
ст

у
п

у
 д

о
 і

н
ф

о
р
м

ац
ії

 з
о
в
н

іш
н

ім
и

 з
л
о
в
м

и
сн

и
к
ам

и
 

Небезпечна архітектура 

мережі 
2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність або 

неефективність 

ідентифікації та 

аутентифікації користувача 

3 4 4 4 3 12 

 
Передавання паролів у 

відкритому вигляді 
2 4 4 4 3 8 

 
Незахищене з’єднання з 

публічними мережами 
2 4 4 4 3 8 

 

Відсутність або 

недостатність вимог з 

інформаційної безпеки з 

клієнтами та/або третіми 

сторонами 

2 4 4 4 3 8 

 

Недостатній контроль за 

функціонуванням та 

управлінням мережею/ 

програмним забезпеченням 

3 4 4 4 3 12 

 

Відсутність ефективної 

процедури моніторингу дій 

користувачів 

2 4 4 4 3 8 

 
Відсутність записів про 

роботу користувачів в 
3 4 4 4 3 12 
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журналах аудиту 

 

Недостатня обізнаність 

персоналу у питаннях 

інформаційної безпеки 

2 4 4 4 3 8 

К
о
м

п
р
о
м

ет
ац

ія
 і

н
ф

о
р
м

ац
ії

 п
р

и
 р

о
б

о
ті

 с
и

ст
ем

и
 з

ах
и

ст
у

 

ін
ф

о
р
м

ац
ії

 

Н
еп

р
ав

и
л

ьн
а 

р
о
б

о
та

 с
и

ст
ем

и
 з

ах
и

ст
у

 і
н

ф
о

р
м

ац
ії

 

Відсутність документації 1 4 4 4 2 4 

Необізнаність персоналу 1 4 4 4 2 4 

Відсутність або 

неефективність навчання 

персоналу 

 

2 4 4 4 2 8 

Відсутність контролю 

цілісності системи захисту 

інформації під час її 

запуску/ініціалізації 

 

1 4 4 4 2 4 

Відсутність записів про 

роботу системи захисту в 

журналах аудиту 

2 4 4 4 2 8 

 

Н
ав

м
и

сн
е 

н
ев

и
к
о

р
и

с
та

н
н

я
 с

и
ст

ем
и

 з
ах

и
ст

у
 

ін
ф

о
р
м

ац
ії

 

Неправильний підбір 

персоналу 

 

2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність записів про 

роботу системи захисту в 

журналах аудиту 

 

2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

2 4 4 4 2 8 
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К
о
м

п
р
о
м

ет
ац

ія
 п

ар
о

л
ів

 д
о

ст
у

п
у

 

Необізнаність персоналу 2 4 4 4 2 8 

 
Порушення персоналом 

правил зберігання паролів 
3 4 4 4 2 12 

 
Недосконале управління 

паролями доступу 
2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність формальної 

процедури перегляду прав 

доступу користувачів 

 

2 4 4 4 2 8 

 

Неефективне 

розмежування прав 

доступу до програмного 

забезпечення/ даних 

2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність або 

неефективність процедур 

контролю прав доступу 

2 4 4 4 2 8 

 
Відсутність регулярних 

аудитів 
2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

 

2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність ефективної 

процедури моніторингу дій 

користувачів 

3 4 4 4 2 12 

 
Відсутність записів про 

роботу користувачів в 
2 4 4 4 2 8 
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журналах аудиту 

 

 

К
о

м
п

р
о
м

ет
ац

ія
/ 

п
ер

ед
ач

а 
к
л
ю

ч
ів

 к
р
и

п
то

гр
аф

іч
н

о
го

 з
ах

и
ст

у
 і

н
ф

о
р

м
ац

ії
 т

а 
о

со
б

и
ст

и
х

 

к
л
ю

ч
ів

 е
л
ек

тр
о
н

н
о

-ц
и

ф
р
о

в
о
го

 п
ід

п
и

су
 

Неефективна процедура 

розповсюдження ключів 
2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність документів 

стосовно поводження з 

криптографічними  

ключами для користувачів 

та/або особистими 

ключами ЕЦП 

2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність записів про 

роботу системи захисту в 

журналах аудиту 

2 4 4 4 2 8 

 
Відсутність регулярних 

аудитів 
2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність належного 

визначення 

відповідальності за 

інформаційну безпеку 

2 4 4 4 2 8 

 

Відсутність визначеного 

дисциплінарного процесу у 

випадку інциденту 

інформаційної безпеки 

2 4 4 4 2 8 

 

П
о
м

и
л
к
и

 
п

р
о

гр
ам

н
о

го
 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 

Відсутність документації 2 4 4 4 2 8 

 

Невикористання 

електронного цифрового 

підпису для захисту 

цілісності електронних 

банківських документів 

2 4 4 4 2 8 
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Відсутність записів про 

роботу системи захисту в 

журналах аудиту 

2 4 4 4 2 8 

 
Ускладнений інтерфейс 

користувача 
2 4 4 4 2 8 

Загальний ризик по бізнес-діяльності Банку в цілому: 16 

 


