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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магістерської роботи: 94 сторінки, 20 рисунків,  

6 таблиць, 28 джерел.  

Об’єкт дослідження: методи кількісного та якісного аналізу ризиків 

інформаційної безпеки.   

Предмет дослідження: методика аналізу ризиків інформаційної 

безпеки, заснована на кластеризації значень ймовірності реалізації загроз 

інформаційної безпеки на активи банку. 

Мета роботи: підвищення інформаційної безпеки комерційного банку 

шляхом аналізу методів оцінки ризиків інформаційної безпеки. 

Методи дослідження: метод теорії кластерного аналізу, кількісний та 

якісний аналіз ризиків, поняття і методи теорії захисту інформації. 

 

В роботі проаналізовано основні загрози інформаційній безпеці, 

розглянуто механізми забезпечення безпеки інформації в системі 

електронних платежів комерційного банку. 

Досліджено питання існуючих технологій аналізу ризиків інформаційної 

безпеки в системі забезпечення інформаційної безпеки банку, методи 

кількісного аналізу ризиків ІБ. Запропоновано методику застосування  

кластерного аналізу при виділенні однорідних груп ризиків з різними 

показниками. Завдання полягає в розробці методики оцінки ризиків, що 

дозволяє ефективно вирішувати завдання управління ризиками підприємств.  

Галузь використання: результати здійснених у роботі досліджень 

можуть бути використані на підприємствах малої та середньої форм 

власності. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ІНФОРМАЦІЙНА 

СИСТЕМА, ЗАГРОЗА, АНАЛІЗ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, 

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ, МЕТОД К – СЕРЕДНІХ. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

 

АС – автоматизована система 

БСШ – блоковий симетричний шифр 

ВПС – внутрішньо платіжні банківські системи 

ЕЦП – електронно-цифровий підпис 

ІБ – інформаційна безпека 

ІР – інформаційні ресурси  

ІС – інформаційна система 

ІТС – інформаційно-телекомунікаційні системи 

НСД – несанкціонований доступ 

ОІБ – організація інформаційної безпеки 

ПЗ – програмне забезпечення 

СЕП – система електронних платежів 

СЗІ – система захисту інформації  

СМІБ – системи менеджменту інформаційної безпеки 

СУІБ – система управління інформаційною безпекою 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність. Фінансові дані – один із найпопулярніших об’єктів атак 

кіберзлочинців в інформаційному просторі. Найбільш вигідні дані, використання 

яких спрямовані на отримання грошового прибутку, знаходяться у розпорядженні 

фінансових організацій. Саме через це банківські установи завжди знаходяться під 

загрозою кібернетичних атак на всіх рівнях своєї ІТ-інфраструктури у будь-якій 

точці світу. 

Сучасні хакери мають у своєму розпорядженні безпрецедентно широкий набір 

інструментів і здатні застосовувати цей арсенал з максимальною ефективністю. 

Лавиноподібне зростання обсягів онлайн-трафіку і кількості мобільних кінцевих 

пристроїв грає на руку атакуючим. Хакери користуються розширеним робочим 

простором, а також свободою вибору мішені і засобів її поразки. 

З кожним роком в Україні збільшується кількість кібератак, пов’язаних з 

отриманням фінансових даних і подальшим використанням їх у власних цілях 

кіберзлочинців. При цьому близько половини українських банків і платіжних 

систем (48%) вважає за краще боротися з наслідками кібератак, а не інвестувати 

кошти у засоби для покращення рівня захисту даних і рахунків своїх клієнтів. 

У сучасних умовах однією з актуальних практичних задач є оцінка 

ефективності заходів щодо захисту інформації в інформаційних комп'ютерних 

системах. Дослідження цієї задачі дасть можливість розробникам і власникам 

інформаційних комп'ютерних систем отримувати обґрунтовану оцінку техніко-

економічної доцільності різних заходів та способів захисту інформації і формувати 

раціональний комплекс заходів для забезпечення інформаційної безпеки, економно 

витрачаючи виділені на ці цілі ресурси. Сьогодні не викликає сумнівів необхідність 

вкладень в забезпечення інформаційної безпеки сучасного бізнесу. Основне 

питання сучасного бізнесу - як оцінити необхідний рівень вкладень в інформаційну 

безпеку для забезпечення максимальної ефективності інвестицій в дану сферу. Для 

вирішення цього питання існує тільки один спосіб - застосовувати системи / 

комплекси аналізу ризиків, що дозволяють оцінити існуючі в системі ризики і 
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вибрати оптимальний з точки зору ефективності варіант захисту (по 

співвідношенню існуючих в системі ризиків / витрат на інформаційну безпеку). 

Впровадження в банківську діяльність системи управління операційним 

ризиком покликане зменшити втрати банку від недбалості персоналу, нестабільної 

роботи інформаційної системи та зовнішнього впливу, що сприяє банківській 

установі досягнути поставленої стратегічної мети з мінімальними фінансовими, 

ресурсними та інформаційними втратами. 

У сучасних умовах фінансовим компаніям необхідно використовувати 

комплекс програмних і апаратних засобів, які б дозволили забезпечити високий 

рівень захищеності інфраструктури із збереженням достатньої ефективності бізнес-

процесів. 

1. Для протистояння атакам ефективними є методи соціальної інженерії – це 

регулярне навчання всіх співробітників компанії безпечній роботі в інтернет-мережі 

та інформування їх про існуючі види загроз; 

2. Всі торгові точки, на яких може використовуватися пластикова карта будь-

якого банку, є потенційними уразливими об’єктами до тих пір, поки їх POS-

термінали не захищені спеціалізованим програмним забезпеченням; 

3. Користування послугами сторонніх компаній, які спеціалізуються на захисті 

данних від DDoS-атак, підключившись до хмарних сервісів організації; 

4. Сайтам, яким найбільше загрожують кібератаки, слід уважніше ставитися до 

рівня своєї безпеки. Необхідно посилити захищеність від підбору ідентифікаторів 

або паролів користувачів. Слід зазначити, що найнебезпечніші сайти написані на 

мові PHP, так як 76% з них містять критичні уразливості. Менш уразливими 

виявилися веб-ресурси на Java (70%) і ASP.NET (55%) (згідно даних компанії 

Positive Technologies); 

5. Адміністратори корпоративної мережі організації повинні контролювати, 

якими додатками користуються співробітники і які сайти вони відвідують. У них 

повинні бути дійсні сертифікати SSL. 

Інформаційна безпека та захист інформації банку повинні бути на високому 

рівні, для того щоб відбивати будь-які хакерські атаки і спроби будь-яких вторгнень 
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з боку кіберзлочинців, у тому числі з боку співробітників самої організації. Для того 

щоб мінімізувати фінансові ризики, а в подальшому й репутаційні ризики, службам 

безпеки банків необхідно захистити не тільки бази даних і робочі станції персоналу, 

а також і комп'ютерні мережі, термінали працівників фронт-офісу та банкомати 

небезпечних кодів і дій кіберзлочинців. 

В роботі запропонована методика застосування кластерного аналізу при 

виділенні однорідних груп ризиків з різними показниками. 
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1АНАЛІЗ ОСНОВНИХЗАГРОЗ І МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇВ СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
 

 

1.1 Ризики в системі забезпечення інформаційної безпеки організації 
 

 

В умовах дедалі більшої складності та інтеграції інформаційних систем 

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

потрібна побудова єдиного інформаційного простору підприємства, 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 підприємств і організацій з метою підтримки її нормальної 

діяльності, стійкості на ринку і успішного розвитку. В умовах, що склалися 

необхідна побудова дійсно комплексної корпоративної системи менеджменту 

інформаційної безпеки (СМІБ), що є однією з найбільш важливих складових в 

загальній системі менеджменту компанії. 

Для сучасного менеджменту ІБ 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, керуючись при цьому міркуваннями 

економічної доцільності [7-9]. Тому фундаментом для успішного впровадження і 

функціонування СМІБ є оцінка та аналіз ризиків ІБ. 

У роботі визначено ризик порушення ІБ як потенційну можливість 

використання вразливостей активів організації загрозами ІБ для заподіяння шкоди 

організації, яка вимірюється з урахуванням ймовірності реалізації загроз ІБ і 

величини збитку від реалізації загроз ІБ. 
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Таким чином, в представленому визначенні ризик ІБ є функція як мінімум 

двох змінних: величини потенційного (негативного) впливу - шкоди для бізнесу 

організації та ймовірності реалізації загрози ІБ. Друга величина є комплексним 

показником. 

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 [10, 1]. До 

таких факторів належать безліч активів, вразливостей 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 [11, 12]. 

Аналіз і управління інформаційними ризиками - один з базових процесів, що 

визначають ефективність системи забезпечення інформаційної безпеки організації. 

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; 
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 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 та визначення на їх основі основних вимог і положень політики ІБ 

компанії, включаючи: 

 управління доступом до засобів обчислювальної техніки, програмам і 

даним; антивірусний захист; 

 питання резервного копіювання; 

 проведення ремонтних і відновлювальних робіт; 

 інформування про інциденти в області ІБ та ін. 

2. Визначення підходів до управління інформаційними ризиками  та прийняття 

рішення про вибір рівня захищеності ІС. Рівень захищеності відповідно до 

зарубіжних стандартів може бути мінімальним (базовим) або підвищеним. Цим 

рівням захищеності відповідають мінімальний (базовий) або повний варіант аналізу 

інформаційних ризиків. 

3. Структуризація контрзаходів щодо захисту інформації за такими основними 

рівнями: нормативно-правовий, організаційно-управлінський, технологічний, 

апаратно-програмний. 

4. Визначення порядку сертифікації та акредитації інформаційної системи 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 буде будуватися саме в 

цих межах. 

Сам опис меж системи рекомендується виконувати за таким планом: 
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 структура організації. Опис існуючої структури і змін, які передбачається 

внести в зв’язку з розробкою (модернізацією) автоматизованої системи (АС); 

 ресурси інформаційної системи, що підлягають захисту. Рекомендується 

розглянути ресурси АС наступних класів: СВТ, дані, системне і прикладне ПЗ. Всі 

ресурси представляють цінність з точки зору організації. Для їх оцінки повинна 

бути обрана система критеріїв і методика отримання оцінок за цими критеріями; 

 технологія обробки інформації та розв’язувані задачі. Для вирішуваних 

завдань повинні бути побудовані моделі обробки інформації в термінах ресурсів. 

 Розміщення засобів СВТ і підтримуючої інфраструктури. 

6. 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 (типовий) набір найбільш 

ймовірних загроз, таких як: віруси, збої устаткування, несанкціонований доступ 

тощо. Для нейтралізації цих загроз обов'язково повинні бути прийняті контрзаходи 

незалежно від ймовірності їх здійснення і уразливості ресурсів. 

7. 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. Наприклад, 

грамотне управління паролями знижує ризик несанкціонованого доступу. 

 ухилення від ризику. Від деяких класів ризиків можна ухилитися. 

 зміна характеру ризику. Якщо не вдається ухилитися від ризику або 

ефективно його зменшити, можна прийняти деякі заходи страховки. 
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 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. 

8. 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.  

9. 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. 

 

1.2 Аналіз ризиків інформаційної безпеки комерційного банку 

України в системі електронних платежів 

 

Інформація є ресурсом, який подібно іншим важливим бізнес-ресурсам, є 

суттєвим для бізнесу організації і тому потребує відповідного захисту. Це суттєво 

важливо у все більш взаємопов’язаному діловому середовищі. Внаслідок цієї 

зростаючої взаємопов’язаності інформація тепер наражається на зростаючу 

кількість і більшу різноманітність загроз тавразливостей. Розвиток інформаційних 

технологій, глобальної мережі Інтернет, а також стрімкезростання обчислювальних 

можливостей комп'ютерних систем, швидке зростання обсягів оброблюваних даних 
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у сучасних системах електронних платежів комерційного банку (СЕП КБ), поява 

нових форм електронних послуг, запропонованих СЕП, висувають нові вимоги до 

надійності. 

На сьогоднішній день не існує науково-обґрунтованої концепції й механізмів 

забезпечення фінансової безпеки банківської діяльності національної платіжної 

системи в цілому. Система електронних платежів являє собою сукупність правил,  

організаційних заходів, програмно-технічних засобів, які використовуються банком 

для забезпечення здійснення розрахунків у межах України між банками як за 

дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків. СЕП виконує 

міжбанківський переказ у файловому режимі та в режимі реального часу. Дана 

система належить до багаторівневих критичних систем, тому що її відмова, відступ 

від обмежень, що задаються, або зміни в роботі підсистеми можуть викликати 

серйозні наслідки або привести до краху всієї системи в цілому. Загальна 

структурна схема системи електронних платежів наведена на рис. 1.1. 

 

 

Рис.1.1. Структурна схема електронних платежів 
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У відповідності до СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 який відповідає стандарту 

ISO/IEC 27001:2005 Informationtechnology – Securitytechniques– 

Informationsecuritymanagementsystems – Requirements Національний банк України 

має власний досвід створення платіжних та інформаційних систем. Зокрема 

Національним банком України було створено Систему електронних платежів 

Національного банку України (СЕП НБУ), яка визначена законодавством України 

як державна система міжбанківських розрахунків, та систему роздрібних платежів 

із використанням платіжних карток – Національну систему масових електронних 

платежів [2, 3]. 

Для захисту платіжних повідомлень використовується система захищеної 

електронної пошти (СЗЕП), призначена для обміну електронними повідомленнями 

у форматі SMF-70 через мережу передачі даних довільного типу відповідно до 

критеріїв НД ТЗІ 2.5-004-99 [13].  

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) складається з: 

регіональних процесінгових центрів (РПЦ) вобласних управліннях НБУ або 

комерційних підприємствах – до 25 РПЦ на всю Україну; 

банків-емітентів і банків-еквайєрів НСМЕП зісвоїми банківськими 

підсистемами, торгівельною інфраструктурою та інфраструктурою сфери послуг. 

Загальна структура НСМЕП включає в себе такі основні елементи: 

1. Центр системної ініціалізації та системної персоналізації (установа НБУ). 

2. Розрахунковий банк (РБ) системи на базі Головного управління НБУ. Схема 

розрахунків – клірингова. 

3. Головний та регіональні процесінгові центри (ГПЦ та РПЦ) в обласних 

управліннях НБУ або комерційних установах (до 25 РПЦ на всю Україну). Вони 

виконують обробку міжбанківських транзакцій, розрахунок клірингу, керування 

системою. 

4. Банки-емітенти і банки-еквайєри НСМЕП із своїми банківськими 

системами, торгівельною інфраструктурою та інфраструктурою сфери послуг. 

5. Користувачі карток – фізичні та юридичні особи. 
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6. Картки на інтегрованих схемах (або смарт-картки). Для забезпечення 

захисту банківської інформації в ВПБС на різних рівнях використовуються 

криптографічні механізми, однак, бурхливе зростання обчислювальної техніки, 

створення систем і технологій кібертерроризму призводить до появи нових загроз 

(активних і пасивних атак) і злому підсистеми захисту ВПБС. 

Під загрозою розуміється сукупність умов чинників, що створюють небезпеку 

несанкціонованого, в тому числі випадкового, доступу до інформації, результатом 

якого може стати знищення, зміна, блокування, копіювання, поширення інформації. 

Одним з найбільш вразливих місць в системі електронних платежів є 

пересилання платіжних та інших повідомлень між банками, між банком і 

банкоматом, між банком і клієнтом.  

Загрози можуть бути навмисними (Н), випадковими (В), природними (П) і 

можуть бути результатом втрати будь-яких сервісів. Приклади типових загроз 

інформаційної безпеки банку наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Приклади типових загроз 

Загроза Джерело Тип 

Фізичне пошкодження 

Втрата будівлі/обладнання/ 

інформації 

Пожежа В, Н, П 

Пошкодження 

водою/повінь 

В, Н, П 

Техногенна аварія В, Н 

Крадіжка В, Н, П 

Тероризм В, Н 

Масові заворушення, 

політична нестабільність 

В, Н 

Кліматичні та 

метеорологічні явища 

П 

Сейсмічні загрози П 

Електромагнітна радіація В, Н 

Неконтрольований ремонт В, Н 

Часткове/повне 

пошкодження/втрата 

обладнання/даних 

Неефективність системи 

клімат-контролю або 

водопостачання 

В, Н 

Збої електроживлення   В, Н, П 

Недбалість персоналу    В, Н 
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Продовження таблиці 1.1. 

Приклади типових загроз 

Загроза Джерело Тип 

Часткове/повне 

пошкодження/втрата 

обладнання/даних 

Відмова 

телекомунікаційного 

обладнання 

В, Н 

Порушення експлуатації 

обладнання/ПЗ 

 

В, Н 

Неавторизоване 

використання обладнання/ 

ПЗ 

В, Н 

Збої обладнання/ПЗ В, Н 

Неправильне 

використання 

обладнання/ПЗ 

В, Н 

Компрометація інформації 

Віддалений шпіонаж Н 

Перехоплення побічних 

електромагнітних сигналів 

Н 

Підслуховування Н 

Відновлення середовища, 

що повторно 

використовується або 

викинуто 

Н 

Розкриття/продаж 

інформації працівниками 

банку 

В, Н 

Підробка обладнання/ПЗ Н 

Шахрайське копіюванння 

даних 

Н 

Нелегальне оброблення 

даних 

Н 

Помилка/недбалість 

персоналу під час 

оброблення даних 

В, Н 

Зловживання працівником 

правами доступу до 

інформації 

Н 

Підробка прав доступу до 

інформації 

Н 
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У відповідності до Стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 керівництву 

комерційних банків пропонується процесний підхід до управління 

інформаційною безпекою, заохочує його користувачів робити наголос 

наважливості: 

a) розуміння вимог інформаційної безпекиорганізації і 

необхідностірозроблення політики та цілей інформаційної безпеки; 

b) впровадження заходів безпеки та забезпечення їх функціонування для 

управління ризиками інформаційної безпеки організації в контексті загальних 

бізнес-ризиків організації; 

Продовження таблиці 1.1. 

Приклади типових загроз 

Загроза Джерело Тип 

Компрометація інформації 

Отримання НСДдо 

інформації зовнішніми 

зловмисниками 

Н 

Неправильна робота 

системи захисту 

інформації 

В, Н 

Навмисне невикористання 

системи захисту 

інформації 

Н 

Компрометація паролів 

доступу 

В, Н 

Компрометація ключів 

криптографічного захисту 

інформації 

В, Н 

Викривлення/підробка 

інформації/даних 

Помилки програмного 

забезпечення 

В, Н 

Неправильна робота 

системи захисту 

інформації 

В, Н 

Компрометація/передача 

особистих ключів ЕЦП 

В, Н 
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c) моніторингу та перегляді продуктивності та ефективності СУІБ (система 

управління інформаційної безпеки); 

d) постійному вдосконаленні, основаному на об’єктивному вимірюванні. 

Цей стандарт приймає модель «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» («Plan-Do-

Check-Act»), яку застосовують для структуризації всіх процесів СУІБ. СУІБ 

забезпечує вибір адекватних і взаємопов’язаних заходів безпеки, які убезпечують 

інформаційні ресурси СУІБ та гарантують конфіденційність зацікавленим 

сторонам. 

Основні етапи побудови СУІБ банку наведені на рис. 1.2. Проведений 

аналіз основних вимог стандарту визначає основні функції системи управління 

ІБ, які наведені на рис. 1.3. 

 

 

Рис.1.2. Етапи побудови СУІБ комерційного банку 

1.3 Механізми безпеки внутрішньоплатіжних систем банку України 

 
Відповідно до міжнародних стандартів ISO 7498, ISO/IEC 10181 для 

забезпечення необхідних показників безпеки визначено п’ять базових 

загальноприйнятих послуг, основними з яких являються лише дві: 

автентичність та цілісність, для їх забезпечення використовуються механізми 

безпеки, більшість з яких реалізуються на основі криптографічних методів 

перетворення інформації. 
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Рис.1.3. Основні функції СУІБ комерційного банку 

Основні механізми забезпечення цілісності та автентичності інформації в 

ВПС на різних рівнях засновані на використанні стандартів блочно-

симетричних шифрів (3DES, ГОСТ 28147-89). 

Прикладом програмної реалізації розглянутих механізмів є програмні 

засоби криптографічного захисту інформації «Грифон-Б» та «Грифон-Л» 

призначених для криптографічного захисту конфіденційної інформації в 

автоматизованих банківських системах та застосовується для обміну 

інформацією всередині корпоративної мережі банку, з клієнтами, що працюють 

з системою «Клієнт-Банк», в системах обслуговування пластикових карт.[14] 

Програмний засіб криптографічного захисту інформації «Грифон-Л»[15] 

призначене для використання у сфері банківської діяльності, зокрема, для 

обміну конфіденційною (у т.ч. фінансової) інформацією всередині 

корпоративної мережі банку, з клієнтами, які працюють за системою «Клієнт-

Банк», в системах обслуговування пластикових карт та ін. 

Бібліотека процедур криптографічного захисту інформації «Тайфун-

PKCS#11» містить процедури, призначені для забезпечення захисту цілісності й 
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конфіденційності інформації, виконання автентифікації відправників 

повідомлень із використанням механізмів криптографічного захисту 

(електронний цифровий підпис, шифрування, вироблення імітовставок і геш-

функцій) шляхом вбудовування в конкретні прикладні системи. 

Процедури. які входять до складу бібліотеки реалізують: 

шифрування/розшифрування даних за алгоритмом ГОСТ 28147-89; 

вироблення/перевірка імітовставки за алгоритмом ГОСТ 28147-89; 

вироблення/перевірка ЕЦП за алгоритмами ДСТУ 4145-2002, ГОСТ 

34.310-95, 34.311-95; 

вироблення ключів шифрування за схемою Діффі-Хеллмана 

(використовується відкритий розподіл ключів відповідно до вимог ISO  

11166-94). 

Швидкісні характеристики програмних засобів, що реалізують алгоритми 

криптографічних перетворень (для ПЕВМ на базі IntelCeleron 2,4 ГГц): 

швидкість шифрування/розшифрування даних у режимі простої заміни 

БСШ ГОСТ 28147-89 не менш 8 Мбайт/с; 

швидкість обчислення геш-функції даних відповідно до ГОСТ 34.311-95 не 

менш 3 Мбайт/с; 

час вироблення ЕЦП відповідно до ГОСТ 34.310-95 при довжині ключа 

512 біт не більш 0,003 с; 

час перевірки ЕЦП відповідно до ГОСТ 34.310-95 при довжині ключа 512 

біт не більш 0,006 с; 

час вироблення ЕЦП відповідно до ГОСТ 34.310-95 при довжині ключа 

1024 біт не більш 0,01 с; 

час перевірки ЕЦП відповідно до ГОСТ 34.310-95 при довжині ключа 1024 

біт не більш 0,02 с; 

час вироблення ЕЦП (з обчисленням предпідпису) згідно ДСТУ 4145-2002 

для основного поля степеня 163 не більш 0,0068 с; 

час перевірки ЕЦП згідно ДСТУ 4145-2002 для основного поля степеня 

163 не більш 0,013 с. 
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Криптографічні перетворення в бібліотеці «Тайфун-PKI PKCS#11» 

реалізуються з використанням об’єктної бібліотеки програмних процедур 

криптографічного захисту інформації «Тайфун-W32» версії 2.01. 

Система захищеної електронної пошти «Бриз» призначена для здійснення 

обміну електронними повідомленнями у форматі SMF-70, захищеними з 

використанням механізмів криптографічного захисту (електронний цифровий 

підпис, шифрування/розшифрування, вироблення імітовставок), між клієнтами 

електронної пошти (ЕП), зареєстрованими на вузлах ЕП, через мережу передачі 

даних довільного типу й відповідає критеріям НД ТЗІ 2.5-004-99.[4] 

Проведений аналіз стандартів показав, що для забезпечення 

конфіденційності, автентичності та цілісності використовується БСШ 

Російський ГОСТ 28147-89 – застарілий алгоритм симетричного шифрування, 

розроблений в 1989 році, крім того крипостійкість БСШ, ґрунтується на 

крипостійкості S-боксів, які для даного шифру «надходять» з Російської 

Федерації, що істотно впливає на безпеку ВПС в цілому. 

На сьогоднішній день в Україні немає національних стандартів на 

алгоритми БСШ та формування геш-функцій, які використовуються в 

електронних цифрових підписах. 

Так національний стандарт ЕЦП ДСТУ 4145 використовується з 

Російським стандартом формування геш-коду ГОСТ 34.311-95. 

Розроблені національні стандарти ДСТУ-7624-2014 «Інформаційні 

технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного 

блокового перетворення» – встановлює криптографічний алгоритм 

симетричного блокового перетворення для забезпечення конфіденційності та 

цілісності (як додаткової послуги) інформації під час її обробки. 

Стандарт пропонується використовувати під час розробки засобів 

криптографічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах, а також при модернізації діючих 

систем для заміни ДСТУ ГОСТ 28147:2009 дозволять суттєво змінити рівень 

інформаційної безпеки в СЕП; національний стандарт ДСТУ 7564-2014 
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«Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція 

ґешування» установлює алгоритм обчислення ґеш-значення для послідовностей 

двійкових символів, що застосовують в криптографічних методах захисту, для 

забезпечення цілісності та автентичності інформації під час її передавання, 

оброблення і зберігання, зокрема під час використання електронного цифрового 

підпису, що визначений ДСТУ 4145. 

Стандарт використовують під час розробки засобів криптографічного 

захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також при 

модернізації діючих систем для заміни функції ґешування згідно з ГОСТ 

34.311[5, 6]. 

На рис. 1.4 наведений взаємозв’язок між механізмами і вживаними 

стандартами у підсистемі безпеки ВПС. 

Подальший розвиток обчислювальних і IT-технологій приводять не тільки 

до збільшення зростання грошового обігу через банкомати та інші СЕП, 

розширенню послуг, які надаються через глобальну мережу Internet населенню, 

але й до модернізації старих, і появі нових видів загроз на елементи СЕП. 

Для забезпечення безпеки банківської інформації у ВПС використовуються 

криптографічні симетричні й асиметричні алгоритми шифрування, що 

стандартизовані й сертифіковані Національним банком України. 
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Рис.1.4.  Взаємозв’язок між механізмами і стандартами безпеки ВПС 

 

Поява національних стандартів за спеціальними механізмами забезпечення 

інформаційної безпеки СЕП (шифрування, ЦП, цілісність даних, 

автентифікація) може суттєво вплинути на рівень забезпечення інформаційної 

безпеки банківських транзакцій і надійності СЕП у цілому. 

1.4 Комплексний підхід до побудови системи захисту інформації 
 

 

Якісне та ефективне забезпечення режиму інформаційної безпеки стає 

критично важливим стратегічним чинником розвитку будь-якої організації. При 
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цьому, як правило, основну увагу звертають на вимоги і рекомендації нормативно-

методичної бази в галузі захисту інформації.  

Сьогодні захист кожного окремого елемента втрачає значущість. Постає 

задача створення надійної комплексної системи  інформаційної безпеки  всієї 

інфраструктури організації, під час реалізації якої мають бути враховані не тільки 

властивості кожного окремого елемента, а й їх взаємодія. Саме тому під час 

побудови таких систем в інформаційних  джерелах  все  частіше  використовують  

поняття «комплексний підхід». Завдання безпеки банківської діяльності визначені 

на рис.1.5. 

 

Рис. 1.5. Завдання безпеки банківської діяльності 

 

Поняття системності полягає не просто у створенні відповідних механізмів 

захисту, а являє собою регулярний процес, що здійснюється на усіх етапах 

життєвого циклу інформаційної системи. Всі засоби, методи і заходи, що 

використовуються для захисту інформації, об'єднуються в єдиний, цілісний 

механізм – систему захисту. На жаль, необхідність застосування системного 

підходу до питань забезпечення безпеки інформаційних технологій користувачі 

сучасних інформаційних систем поки що належно не усвідомили. Особливо гостро 

ця проблема постає в організаціях, де користувачі мають різні права та 

розподілений доступ до різноманітних ІР. Зважаючи на таке для забезпечення 
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надійного захисту ІР сьогодні й на найближче майбутнє у системі ІБ повинні бути 

реалізовані сучасні прогресивні й перспективні технології ІБ [16].  

На сучасному ринку інформаційних технологій нині представлено багато 

різних систем захисту різноманітної складності та структури. Основна проблема 

полягає у виборі конкретної системи захисту для конкретної задачі та виборі 

критеріїв оцінки безпеки, який має проводитись на єдиній загальній методологічній 

основі, що ґрунтується на синтезі заходів, засобів та сервісів безпеки для мінімізації 

інформаційних ризиків (рис. 1.6).  

 

 

Рис. 1.6. Теоретичні аспекти забезпечення банківської безпеки 

За загальною методологією оцінка інформаційної безпеки повинна 

здійснюватися на підготовчому, основному та  заключному  етапах. На 

підготовчому етапі основними дійовими особами є замовник оцінки та експерт. 

Замовник інформує всі сторони щодо необхідності оцінки профілю захисту або 
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об’єкта оцінки, забезпечує експерта необхідною документацією, матеріалами за 

профілем захисту й об'єкта оцінки. Завдання експерта – визначити можливість 

успішного здійснення оцінки на основі отриманих матеріалів, а за необхідності 

вимагати додаткових матеріалів у замовника або розробника. Підсумком 

підготовчого етапу є укладання між замовником і експертом угоди на виконання 

робіт з оцінки об’єкта або формування профілю захисту. Результатом основного 

етапу є розроблення та надання експертом технічного звіту оцінки, що містить 

обґрунтування прийнятого рішення. На основному етапі експерт досліджує подані 

йому матеріали, профіль захисту або об’єкт оцінки. Експерт складає низку звітів з 

вимогами надання пояснень за вимогами органу контролю, виявленими недоліками 

та іншою інформацією про хід оцінки. Контролюючий орган здійснює 

безперервний моніторинг процесу оцінки відповідно до схеми оцінки. На 

заключному етапі здійснюється всебічний аналіз технічного звіту оцінки органом 

контролю на предмет його відповідності загальним критеріям загальної методології 

та вимогам схем оцінки безпеки. На основі технічного звіту формується 

підсумковий звіт з оцінювання з рішенням про відповідність необхідним вимогам. 

Усі залучені в процес оцінювання сторони вивчають підсумковий звіт та мають 

право вимагати відповідних пояснень.  

Більшість організацій з різних причин не мають можливості здійснити повну 

оцінку захищеності ІС, тому на стадії впровадження застосовують кількісну оцінку 

рівня захищеності ІР. Для цього доцільним є визначення ймовірності виникнення 

загроз та уразливостей ІР, вартості ресурсів, що захищаються (оцінка втрати в разі 

виходу з ладу інформаційного ресурсу) та частоти загроз кожного виду в 

загальному потоці загроз. Обов’язковим при цьому є визначення обмежень на 

вартість системи захисту інформації та зниження рівня продуктивності системи. 

Фактично рівень захищеності ІР визначається як відношення загрози у 

захищеній системі до загрози у незахищеній системі. Такий підхід дає змогу 

точніше описувати ІР через характерні для них уразливості та вартість самих 

ресурсів, ранжувати загрози та відповідно ІР за ступенем критичності для 
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діяльності організації, що й покладено в основу даного дисертаційного 

дослідження. 

Результатом оцінювання стану захищеності ІР на прикладі банківської 

установи стали рекомендації щодо усунення конкретних уразливостей,  критичних 

для роботи цієї установи. Найліпший результат дає підхід до формування пар 

загроза/уразливість, який дозволяє швидко та об’єктивно  виявити слабі місця в 

системі інформаційної безпеки банку [17]. 

Прийняття рішень щодо використання сучасних ефективних методів і засобів 

захисту від різноманітних загроз безпеці інформації на всіх етапах життєвого циклу 

системи, при умові забезпечення вимог із мінімальними витратами, неможливо без 

детального опису існуючих загроз та ризиків, що виникають від них і реальної 

оцінки можливості їхньої реалізації.  

Основними факторами оцінки мають бути: 

1) існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої 

нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління операційно-

технологічним ризиком, затвердженої відповідними органами банку виходячи з 

принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її 

вимог; 

2) кількість та складність обробки операцій порівняно з рівнем розвитку і 

потужністю операційних і контрольних систем, враховуючи попередні результати 

роботи цих систем, їх поточний стан та перспективи подальшого вдосконалення; 

3) ймовірність технологічних та операційних збоїв, перевищення повноважень 

персоналом, недоліки в попередньому аналізі операцій під час прийняття рішень, а 

також відсутність (у тому числі тимчасова) моніторингу або реєстрації операцій з 

клієнтами або контрагентами; 

4) наявність та дотримання банком технологічних карт здійснення операцій; 

5) наявність, кількість, причини та характер порушень процедур 

адміністративного і облікового контролю; 

6) потенційна можливість фінансових збитків унаслідок: 

 помилки виконавців або шахрайства; 
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 низької операційної конкурентоспроможності банку; 

 неадекватності наявних інформаційних систем; 

 неповної інформації щодо контрагента або операції; 

 операційних та технологічних збоїв; 

7) історія та характер скарг та звернень клієнтів до банку у зв’язку з 

недоліками роботи операційних систем та реакція на них банку; 

8) обсяги та адекватність засобів контролю за банківським програмним 

забезпеченням та його супроводженням та іншими послугами, які здійснюються із 

залученням третіх осіб (аутсорсингу); 

9) адекватність стратегії щодо інформаційних технологій, стратегія щодо 

інформаційних технологій має відповідати поточним та передбачуваним вимогам 

щодо діяльності банку і враховувати структуру технічних засобів, 

телекомунікаційних засобів, програмного забезпечення, даних і мереж, а також 

цілісність інформаційної бази даних; 

10) існування процесу для:  

 визначення інформаційних потреб для ефективного управління банком; 

 визначення архітектури інформаційних систем для обробки операцій і 

надання продуктів та послуг; 

 забезпечення достовірності та збереження інформації (наприклад, 

створення, обробка, зберігання та надання даних). Це включає планування 

заходів забезпечення безперервної діяльності; 

 забезпечення своєчасної підготовки і використання управлінської 

інформації; 

 рівень кваліфікації та навичок менеджерів та працівників; 

 існування належних механізмів контролю для моніторингу точності 

інформації, належних облікових підходів і дотримання положень або законів. 

 

1.5 Статистика IT-ризиків організацій 
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1.5.1 Фізичні шкоди 

35% організацій називають хакерів головною загрозою для своїх апаратних 

активів, вважаючи, що вони несуть відповідальність за більшість збоїв в 

обладнанні та електроенергії. Однак в 50% випадків фізичний збиток насправді 

є результатом помилок співробітника, недбалості або невдачі.  

 

Рис. 1.7. Джерела фізичних пошкоджень 

 

Рис. 1.8. Відповідальні за заподіяну шкоду 

Члени ІТ-команди зайняли друге місце в списку учасників загроз, 28%. У 

більшості випадків фізичний збиток, який вони викликають, є результатом 

недбалості, викликаної перевантаженням роботи. Це часта ситуація, 

особливо в секторі SMB: невеликі ІТ-команди з 1 або 2 осіб виконують 

занадто багато функцій та іноді можуть забути перевірити, чи правильно 

працює серверна кімната з кондиціонером. 

Звичайно, є способи мінімізувати ризик збоїв обладнання - наприклад, 

можна стежити за часом роботи устаткування і умовами роботи та зберігання. 
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Людські помилки важче спрогнозувати. Згідно з опитуванням, 60% компаній 

планують поліпшити аспекти виявлення і захисту своїх політик безпеки для 

пом'якшення цього типу ризику. [18] 

1.5.2 .  Крадіжка інтелектуальної власності 

Організації називаютьхакерів (29%), людські помилки (22%), проникнення 

шкідливих програм (21%) і зловживання привілеями (15%) в якості головних 

ризиків в сценаріях крадіжки інтелектуальної власності. Однак знову видно 

невідповідність між суб'єктами загрози, які організації вважають небезпечними, 

і тими, хто несе відповідальність за фактичні інциденти.  

Респонденти вказують, що відряджені і звільнені співробітники (39%) 

насправді, швидше за все, вкрадуть креслення, файли дизайну, технічну 

документацію та інші інтелектуальну власність. Регулярні бізнес-користувачі 

також викликають проблеми; найпоширеніші помилки людини включають 

ненавмисне розкриття і проникнення шкідливих програм, які починаються з 

натиснення користувачем на зловмисне посилання. 

 

 

Рис. 1.9. Джерела крадіжок інтелектуальної власності 
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1.5.3 Втрата даних 

Хоча організації найбільше стурбовані хакерами, прості помилки 

звичайних бізнес-користувачів, членів ІТ-команди і менеджерів середньої 

ланки становлять 50% інцидентів з втратою даних і апаратних збоїв на 35%. 

Цілком очікувано, що область, яку більшість організацій хотіли б 

поліпшити - це захист. На жаль, організація не можете надійно передбачити 

апаратні збої або усунути помилки співробітників, які призводять до втрати 

даних. Кращий спосіб контролювати цей ризик - переконатися, що ви можете 

визначити, що було втрачено, і відновити його якомога швидше. 

1.5.4 Порушення даних 

У більшості випадків порушення даних є результатом людських помилок, 

відсутність обізнаності про безпеку і порушень політики безпеки. Людські 

помилки (29%), фішингові атаки (26%) і обмін паролями (23%) перевищують 

список. Хакери рідко роблять цілеспрямовані атаки, тому що це дорого і 

вимагає часу, навичок і мотивації. Замість цього вони проводять контрабанду 

шкідливого ПО, обманюючи співробітників, відкриваючи шкідливі вкладення в 

фішингових листах або скориставшись поганими корпоративними методами, 

такими як спільне використання паролів. 

 

Рис. 1.10. Джерела загроз 
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Рис. 1.11. Відповідальні за заподіяну шкоду 

 

Половина порушень даних пов'язана з діяльністю звичайних бізнес-

користувачів, за якими слідують члени ІТ-команди (33%) і менеджери 

середньої ланки (24%). Це означає, що вам потрібно переконатися, що у вас є 

видимість того, що роблять користувачі, і як вони працюють з 

конфіденційними даними. 

1.5.5 Порушення системи 

Більшість проблем, які можуть привести до збою системи, надзвичайно 

важко передбачити. Порушення електроживлення (46%), людські помилки 

(43%) і викуп (27%) є провідними причинами порушення системи. Одна з 

кожних п'яти організацій стурбована криптоізоляцією - несанкціоноване 

використання комп'ютерних пристроїв для захисту від криптовалютності, але 

цей тип атаки відносно новий і ще не викликав багато реальних збоїв; DDoS-

атаки (15%). 
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а 

 

б 

Рис. 1.12. Порушення системи: а- критичні збої в системі; 

б – реальні збої в роботі системи 

 

Натомість члени ІТ-команди (41%) і звичайні бізнес-користувачі (40%) 

викликали більшість збоїв. На жаль, через недбалість, перевантаження робочої 

сили, відсутність персоналу або відсутності освіти в області безпеки 

співробітники часто роблять прості помилки, що призводять до збоїв в роботі 

системи. Хакери (33%) також представляють певну небезпеку - вони 
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використовують людські помилки і усувають «пробіли» в кібербезпеці 

(наприклад, уразливості системи і непідписані системи) для виконання 

вимагань і DDoS-атак. 

Провівши опитування виявилось, що 63% організацій визнають 

необхідність поліпшити свою здатність виявляти ризики безпеки, які можуть 

призвести до збоїв в безпеці. Це означає, що організації ще не повністю 

розуміють цілі і вимоги стандартів відповідності, що ускладнює їх 

пріоритетність та зусиль щодо забезпечення безпеки[18]. 

1.5.6 Вірусна атака по економіці України 2018 

27 червня 2018 року українські банки, енергетичні компанії, державні 

інтернет-ресурси та локальні мережі, українські медіа та інші великі 

підприємства піддалися масованій хакерській атаці, яка розповсюджувала вірус 

Petya.A, який блокував роботу комп’ютерної мережі. 

Вірус також розповсюдився в Англії, Індії, Росії та інших країнах Європи 

та Азії. Вірус шифрував дані на комп’ютері та вимагався викуп. Проте 

спеціалісти з інформаційної безпеки рекомендували не сплачувати, тому що 

після оплати власники заражених комп’ютерів не отримували ключів 

розблокування.  

За результатами спільного розслідування Кіберполіції та сторонніх 

фахівців з комп'ютерної безпеки було встановлено, що ураження 

інформаційних систем українських компаній відбулось через оновлення 

програмного забезпечення, призначеного для звітності та документообігу —

 «M.E.Doc» шляхом внесення змін до бібліотеки ZvitPublishedObjects.dll. 

Активна та найбільш деструктивна фаза атаки розпочалась з системи 

автоматичного оновлення програми M.E.doc 27 червня 2017 року близько 10:30 

за київським часом. Розробник програми M.E.Doc, компанія «Інтелект-

сервіс» розмістила на своєму сайті повідомлення, яким визнавала джерело 

атаки, але невдовзі його прибрала. Згодом було розміщене нове повідомлення, в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/M.E.Doc
https://uk.wikipedia.org/wiki/M.E.doc
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
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якому компанія відкидала будь-яку причетність до поширення вірусу або про 

злом своїх інформаційних систем. 

Також кіберполіція зазначила, що відомі випадки поширення вірусу 

через фішингові листи від імені відомих компаній або від імені адресатів, з 

якими до цього велось листування. У цих листах присутні посилання на 

завантаження шкідливих додатків (документів Microsoft Word, PDF-

файлів, таблиць та інших). 

В наслідок атаки вірусом Petya.A було виведено з ладу більше 12 тисяч 

персональних комп’ютерів в Україні в різних державних та приватних 

підприємствах, включаючи Кабінет Міністрів України, операторів мобільного 

зв’язку, енергетичні компанії та важливі транспортні підприємства. 

Компанія Cyence, яка займається оцінкою ризиків, підрахувала, що 

економічні втрати від атаки вірусаPetya.A можуть скласти близько 8 млрд 

долларів.  

Українські банки насилу пережили атаку віруса-шифрувальника. Багатьом 

банкам довелося на кілька днів фактично закрити свої відділення, перевівши їх 

в «консультаційний» режим роботи. Із 30 великих банків постраждало 13. 

Більше всього постраждали державні Ощадбанк, Укргазбанк, а також приватні 

Укрсоцбанк, ТАСкомбанк та ОТП банк. 

Проблеми виникали з банкоматами, POS-терміналами та Інтернет-

банкінгом, не працювали сайти банків, без зв’язку були Колл-центри. Деякий 

функціонал обмежували навіть ті банки, яких вірус безпосередньо не 

торкнувся. 

В таблиці 1.2 представлено статистику працездатності банків після 

хакерської атаки 2017 року.[19] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://uk.wikipedia.org/wiki/PDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
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Таблиця 1.2 

Працездатність банків після хакерської атаки 

Банк Вплив вірусу Проблеми 

ПриватБанк Не постраждав  

Ощадбанк Постраждав Вдень 30 червня не 

працювали відділення та 

платіжні термінали 

Укргазбанк Постраждав Не працювали відділення, 

банкомати та термінали. 

Роботу відновили зранку  

30 червня 

Райффайзен Банк Аваль Не постраждав  

ПУМБ Не постраждав  

Альфа-Банк Не постраждав  

Укрсоцбанк Постраждав Не працювали відділення, 

сайт, Колл-центр, СМС-

підтвердження. 29 червня не 

обслуговували клієнтів по 

відкриттю нових рахунків, 

перевипуску карт, обміну 

валют. Роботу відновили 

зранку 30 червня 

ОТП Банк Постраждав Не працювали банкомати, 

відділення, платіжні картки 

не обслуговувалися. 29 

червня роботу відновили 

частково 

Проінвестбанк Постраждав - 

Кредобанк Постраждав Не працювали відділення та 

Кол-центр. Роботу відділень 

відновили 30 червня 

Таскомбанк Постраждав Не працювали відділення, 

банкомати та онлайн-

банкінг для фізичних осіб. 

Роботу відновили частково 

29 червня 

Міжнародний 

інвестиційний банк 

Постраждав До 30 червня включно 

приймали платіжні 

поручення тільки на 

паперових носіях. 

Відділення працювали 

Правекс Банк Не постраждав Обмежували доступ до 

інтернет-банкінгу 
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«Ми не відчували проблем з процессингом. Операції з платіжними 

картами, терміналами, банкоматами, онлайн- і мобільним банкінгом для 

фізичних осіб проходили в стандартному режимі, незважаючи на вірус. Станом 

на ранок 30 червня 175 відділень банку відкрито, ще 76 знаходяться в процесі 

відкриття . 70% мережі працює в стандартному режимі з повним 

функціоналом», - описують в Укрсоцбанку ситуацію, що склалася. 

Найбільш проблематичним у плані боротьби з вірусом виявився 

Ощадбанк. Вдень 30 червня, коли більшість банків майже повністю відновила 

свої системи, Ощадбанк як і раніше тримав відділення в «консультаційному 

режимі» і не міг запустити частину банкоматів і терміналів. До середини дня 30 

червня не можна було розплатитися карткою в київському метро, де еквайєром 

платежів теж виступає Ощадбанк. 

Стартувавши 27 червня, атаки вірусу тривали аж до ранку 29 червня. Як 

розповідає директор департаменту інформаційних технологій банку ПУМБ 

Андрій Бігунов, перша спроба проникнення вірусу була зафіксована в районі 

середини дня вівторка 27 червня. Як і у більшості інших юридичних осіб, в 

ПУМБ вона відбувалася через бухгалтерське програмне забезпечення M.E.Doc. 

Найголовніше, що відзначають всі банки - персональні дані клієнтів вірус 

не торкнувся. Атака 27 червня була направлена виключно на інфраструктуру 

Windows, але не на бази даних банків, яким IT-служби фінансових установ і без 

того приділяють підвищену увагу[19]. 

Висновки до розділу 1 
 

Проведені дослідження показали, що подальший розвиток 

обчислювальних та IT-технологій приводять не тільки до збільшення зростання 

грошового обігу через банкомати та інші СЕП, розширенню послуг, які 

надаються через глобальну мережу Internet населенню, але й до модернізації 

старих, і появі нових видів загроз на елементи СЕП.  
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Для забезпечення безпеки банківської інформації у ВПС використовуються 

криптографічні симетричні й асиметричні алгоритми шифрування, що 

стандартизовані й сертифіковані Національним банком України. 

Поява національних стандартів за спеціальними механізмами забезпечення 

інформаційної безпеки СЕП (шифрування, ЦП, цілісність даних, 

автентифікація) може суттєво вплинути на рівень забезпечення інформаційної 

безпеки банківських транзакцій і надійності СЕП у цілому. 

Проаналізувавши стан захищеності підприємств можна зробити висновки:  

1. Реальність рідко відповідає очікуванням. 

Організації вважають, що вони націлені на хакерів, але реальні інциденти 

показують, що привілейовані користувачі набагато небезпечніше. Навіть якщо 

хакери націлюють компанію на шкідливе ПЗ, співробітники відкривають двері і 

впускають їх, відкриваючи шкідливий додаток або натискаючи на дубльовані 

посилання. Така ж невідповідність працює для видимості в ІТ-середовищі: 

компанії говорять, що у них достатньо інформації для користувачів і даних, але 

вони все ж визнають, що їм важко зрозуміти, як їх співробітники взаємодіють з 

чутливими файлами. 

2. Помилки людини призводять до більшої кількості інцидентів, ніж до 

зловмисних дій. 

Більшість інцидентів безпеки, пов'язаних з інсайдерською діяльністю, 

відбуваються через людські помилки, а не зловмисні наміри. Випадки 

небезпеки трапляються головним чином тому, що працівники забувають 

блокувати свої комп'ютери, заходять на фішингові листи або завантажують 

конфіденційні дані на флеш-накопичувачі, щоб працювати з дому у вихідні дні. 

3. Основи безпеки як і раніше ігноруються. 

Багато організацій не в повній мірі дотримуються рекомендацій з безпеки, 

які рекомендують фахівці з інформаційної безпеки. Шляхом ігнорування цих 

простих і відносно дешевих кращих практик організації самі по собі несуть 

шкоду, так як вони залишаються в невіданні щодо вразливостей і критичних 

кібер-загроз. 
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2 МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ                               

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

На сьогодні багатьом підприємствам конче необхідно володіти вмінням 

аналізу й управління інформаційними ризиками не тільки для отримання 

конкурентних переваг. Проте багатьом організаціям, які функціонують з минулого 

століття для успішної діяльності процес керування ризиками був не потрібний. На 

сьогоднішній день питання загострилось. Це пов’язано зі швидкоплинністю часу, 

значним збільшенням інформаційних загроз, а також обмеженою кількістю 

технологій та стандартів у минулих десятиліттях порівняно з сьогоденням. 

Сучасний світ швидко змінюється, для нового інформаційного століття характерні 

неуявні досі загрози та кризи.  

Щоденно реєструється велика кількість мережевих атак і внутрішніх 

інцидентів інформаційної безпеки. Варто зазначити, що скоординовані атаки на 

об’єкти інфраструктури (електростанції, телекомунікаційні вузли, системи водо-, 

тепло-, газопостачання) можуть стати причиною глобальної катастрофи, наслідки 

якої важко уявити. 

Аналізу інформаційних ризиків у нашій країні не приділялося належної уваги 

до прийняття Доктрини інформаційної безпеки України в 2009 р., тому на сьогодні 

ця тема активно досліджується і впроваджується в практику спеціалістами сфери 

інформаційної безпеки. У той же час на особливу увагу заслуговують питання 

практичного застосування існуючих методик аналізу ризиків та їх вдосконалення 

[20]. 

Також в останні роки здійснюється розробка і впровадження в систему 

інформаційної безпеки підприємств міжнародних стандартів серії 27000, що 

визначають вимоги до системи менеджменту інформаційної безпеки.  

Інформаційне забезпечення функціонування ризик-менеджменту складається з 

різного роду і виду інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової 

тощо. Ця інформація включає обізнаність про ймовірність того чи іншого 
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страхового випадку, страхової події, наявність і величину попиту на товари, на 

капітал, фінансової стійкості та платоспроможності клієнтів, партнерів, 

конкурентів, ціни, курси й тарифи, в тому числі на послуги, дивіденди і відсотки 

тощо. 

Відповідно до сучасних міжнародних стандартів, ризик — це стан впливу 

чинників невизначеності на досягання мети [21]. Реалізація ризику призводить до 

відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих. Ризик — це 

діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в 

процесі якої існує можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягнення 

передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети.   

Сутність сучасної організації пов’язана з використанням існуючих 

інформаційно-комунікаційних технологій та інших інтелектуальних активів для 

здійснення господарської діяльності й досягнення цілей. Ця діяльність, як правило, 

пов’язана з невизначеністю та ризиками. На сьогодні не існує механізмів, що 

дозволяють повністю захистити організацію від загроз і ризиків, але ризики можна 

істотно знизити шляхом впровадження системи управління ризиками 

інформаційної безпеки. 

Інформаційна безпека включає три складові управління: вимоги до управління, 

політику управління ризиками та механізми ідентифікації, аналіз та оцінку ризику. 

Вимоги визначаються тими цілями, які ставлять перед собою підприємства для 

забезпечення безпеки. Політика управління інформаційною безпекою визначається 

її вагомістю і значенням для ефективної господарської діяльності підприємства. 

Політика має визначити напрями і заходи досягнення цілей. Організаційно-

економічний механізм управління підприємством визначає особливості 

формування політики. В механізмі управління важливим є визначення 

інструментів, методів, процедур та інших засобів обґрунтування рішень у процесі 

забезпечення інформаційної безпеки з визначенням та ідентифікацією всіх видів 

ризиків.  
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Методи оцінки ризику поділяються на кількісні і якісні, найбільш ефективним 

є поєднання цих двох підходів в інтегрованій системі управління ризиками 

інформаційної безпеки підприємства. 

 

2.1 Методологія оцінки ризиків безпеки ІТ: кількісні та якісні 

підходи 
 

 

Інформаційний ризик – це можливість настання випадкової події в 

інформаційній системі підприємства, що призводить до порушення її 

функціонування, зниження якості інформації нижче за допустимий рівень, у 

результаті чого підприємство зазнає збитків. 

Розробка методології оцінки ризиків ІТ-безпеки є ключовою частиною 

створення надійної та ефективної програми забезпечення інформаційної 

безпеки. Всі оцінки ризиків починаються з серії важливих питань. Організації 

починають оцінювати свої активи. Проаналізувавши інформаційні активи, 

організація може визначити, які з них представляють найбільший ризик 

інформаційної безпеки.  

Основою будь-якої оцінки ризику інформаційної безпеки є визначення 

впливу та ймовірності порушення цілісності даних. Незалежно від того, який 

аналіз використовується (кількісний або якісний), організація повинна 

ідентифікувати кожну загрозу, що впливає на інформаційну безпеку. Після 

того, як загрози визначені, потрібно подивитись інформаційні ресурси, щоб 

визначити як буде впливати порушення. Одночасно організація має 

враховувати ймовірність порушення.   

Наприклад, анонімне порушення бази даних може мати незначне 

організаційне пошкодження, при відсутності даних про інтелектуальну 

власність або даних клієнтів. Дане порушення цілісності даних не несе 

значного фінансового впливу на компанію. 
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2.1.1 Методи кількісної оцінки ризиків інформаційної безпеки 
 

Першою і найбільш простою методологією оцінки ризику безпеки ІТ є 

кількісна оцінка ризиків 

 

. «Кількісний» означає, що ризик визначається кількісно або вимірюється 

певними числами, цифрами і відсотками. Ця методологія відповідає на питання 

«Які фінансові наслідки цього ризику?» та «Скільки даних буде втрачено або 

скомпрометовано, якби цей ризик був реалізований?». Кількісний аналіз – це 

визначення конкретного розміру грошового збитку окремих підвидів 

фінансового ризику та фінансового ризику в цілому. 

На даний час найбільш розповсюдженими є: 

– статичні методи; 

– метод експертних оцінок; 

– метод аналогій; 

– група аналітичних методів. 

Основним завданням статистичних методів оцінки ризиків є розрахунок 

ймовірності виникнення збитку на основі аналізу всіх статистичних даних, що є 

в наявності, які відносяться до результативності бізнесу у минулому. У 

найбільш простому випадку кількісно ризики діяльності оцінюються з 

використанням показників дисперсії, середньоквадратичного відхилення, 

коефіцієнта варіації, а результати їх впливу - на підставі середніх очікуваних 

значень досліджуваних показників[22]. 

Розрахунок середнього очікуваного значення проводиться по формулі 2.1: 

 ,




i

ii

n

nx
x     (2.1) 

де х – середнє очікуване значення; 

хi – очікуване значення для кожного випадку; 

ni – число випадків спостереження (частота); 
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∑ – сума по всім випадкам. 

Середньо очікуване значення являє собою загальну кількісну 

характеристику і не дозволяє прийняти остаточне рішення на користь будь-

якого варіанту. Для прийняття кінцевого рішення необхідно визначити похибку 

можливого результату. Для її оцінки використовують або дисперсію (2.2): 
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або середньо квадратичне відхилення (СКВ), вираз 2.3:  
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Незважаючи на простоту формул, для використання статистичного методу 

необхідний великий обсяг даних за тривалий період часу, що і є його основним 

недоліком. 

У зв’язку із недостатністю достовірної статичної інформації або взагалі її 

відсутністю щодо загроз інформаційній безпеці, то найбільш поширеним 

методом оцінювання інформаційних ризиків є метод експертних оцінок.  

Метод експертних оцінок – це евристичний метод, який застосовується у 

випадках, коли ускладнено знаходження розв’язку математичними методами. 

Суть цього методу (рис.2.1). Оцінка ризику виконується на основі 

суб’єктивних думок експертів-фахівців у конкретній галузі діяльності. Метод 

експертних оцінок полягає в тому, що команда проекту виділяє певну групу 

ризиків і розглядає, яким чином вони впливають на діяльність підприємства. 

Цей розгляд зводиться до подачі бальних оцінок за ймовірність виникнення 

того чи іншого виду ризику, а також ступеня його впливу на діяльність проекту 

[24].  

Процес оцінювання ризиків передбачає визначення об’єкта дослідження. 
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Рис. 2.1Схема методу експертних оцінок 

Для відбору експертів треба визначити перелік критеріїв, яким вони мають 

відповідати. Наприклад, повна вища технічна освіта, стаж роботи в сфері 

захисту інформації не менше 5 років або науковий ступінь кандидата наук, 

тощо. При цьому експерти мають бути незалежними та незацікавленими у 

об’єкті, що досліджується, а саме: не працювати на підприємствах, що 

конкурують, не приймати участь в діяльності установ, що здійснюють 

державний контроль даного підприємства і т.д. 

Мінімальна кількість експертів визначається на основі статистичного 

підходу. Для цього використовується загальноприйнята формула (2.4) для 

визначення мінімального обсягу вибірки: 
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(2.4) 

де ta – довірче число, що залежить від ймовірності результату оцінювання; 

 – середньо квадратичне відхилення; 

  – гранична похибка. 

Для оцінки відносної граничної похибки використовується статичне 

правило, що похибка не повинна перевищувати 5%. 
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Під час виставлення балів експертами можуть бути використані різні 

шкали, наприклад, п’ятибальна шкала Лайкерта (1 – абсолютно неймовірно,  

2 – неймовірно, 3 – не визначився, 4 – ймовірна, 5 – дуже ймовірна), або 

семибальний семантичний диференціал, або десятибальна шкала Степела  

(1-5 – ймовірність настання ризику незначна, 6-10 – найбільш ймовірний 

ризик). 

Після формування експертної групи, вони складають перелік 

інформаційних ризиків, що можуть вплинути на підприємство. Для банківських 

установ такими ризиками можуть бути: розголошення конфіденційної або 

комерційної інформації, занесення вірусів, крадіжка даних, апаратні та 

програмні збої, халатність працівників, саботаж, хакерські атаки. 

Наступним кроком є те, що експерти визначають ризики, які є найбільш 

ймовірними, на їх думку, і ті ймовірність настання яких є меншою. 

Сукупність відповідей експертів необхідно дослідити на нерівномірність. 

Це можна зробити за допомогою таких статистичних показників: 

1) середнє ( x ) – покаже зведену (інтегровану) оцінку опитаних експертів; 

2) стандартне відхилення ( ) – покаже зведене відхилення думки 

експертів від середніх значень (при цьому дане відхилення має бути в межах 

3x ); 

3) коефіцієнт варіації (
M

V


 ) – охарактеризує співвідношення 

середньоквадратичного відхилення та математичного сподівання (середнього), 

що покаже міру ризику притаманного досліджуваному явищу. 

Отримані результати розрахунку зручно заносити в таблицю. 

Показник варіації засвідчує: 

 0-33% - сукупність однорідна, середня є типовою, варіація незначна; 

 34-66% - сукупність однорідна, середня є типовою, варіація значна; 

 67-100% - сукупність неоднорідна, середня не є типовою, варіація 

висока. 
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Отже, за високого або значного рівня варіативності за однією з груп 

досліджуваних ризиків спостерігається значна варіація, то це вказує на 

неспівставність відповідей експертів по заданому питанню і потребує 

вирішення у двох напрямах: 

1) вилучення одиниць, що деформують сукупність (усунути одного з 

експертів, чиї відповіді найбільш неузгоджені із відповідями інших); 

2) вилучення досліджуваних факторів із переліку питань (вилучення 

певного ризику з переліку або проведення додаткового дослідження із такими 

ризиками, але за участі інших експертів, оскільки у даному питані сформована 

група експертів може виявитись некомпетентною). 

У випадку незначної варіації можна говорити про співставність думок 

експертів щодо досліджуваного процесу. 

Для оцінки міри узгодженості думок експертів використовується 

коефіцієнт конкордації (2.5): 
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де n – кількість факторів; 

m – кількість експертів; 

dj – відхилення суми від середньої суми. 

При цьому: 
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де Sj – сума рангів. 

Коефіцієнт конкордації змінюється в межах від 0 до 1. Чим ближче 

коефіцієнт до одиниці, тим більший ступінь узгодженості думок експертів, і 

навпаки. У випадку, коли коефіцієнт конкордації дорівнює одиниці, то це 

означає, що всі експерти надали однакові ранги ризикам, якщо він дорівнює 0, 
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то думки експертів не узгоджені. Зазвичай вважається, що думки експертів 

узгоджені, якщо W ≥ 0,7.  

Після встановлення узгодженості думок експертів варто визначити, у якій 

мірі кожний експерт впливає на узгодженість думок. Для цього потрібно 

послідовно, одного за одним, виключати з розрахунку експертів та 

обчислювати коефіцієнт конкордації. Це дасть можливість визначити експерта, 

який надавав найбільш неординарні відповіді. Але це не є приводом для його 

вилучення з експертної групи. 

Також, отримані за допомогою методу експертних оцінок результати 

можна використати для кількісного оцінювання зон ризику підприємства, що 

характеризують певний рівень можливих втрат. За міру ризику можна прийняти 

показник стандартного відхилення (σ). Загальноприйнято вважати, що 

прийнятним є ризик до 0,125, витратам у розмірі половини чистого прибутку 

відповідає коефіцієнт ризику від 0,125 до 0,25, у випадку, якщо ризик становить 

0,25 і більше, то це свідчить про втрату усього чистого прибутку підприємства. 

Метод аналогій використовують у тому разі, коли інші методи оцінки 

ризику неприйнятні. Аналогами є дані про ризик подібних проектів чи угод. 

Метод аналогів можна застосовувати при виявленні ступеня ризику нових 

напрямів підприємницької діяльності. Коли відсутня точна статистична 

інформація, екстраполяція інформації про минулі події дає змогу 

зорієнтуватися у виборі рішень щодо майбутнього. 

Метод аналогій полягає в аналізі всіх наявних даних, що стосуються 

здійснення банком аналогічних проектів у минулому з метою розрахунку 

можливостей виникнення втрат. Колосальну роль при цьому відіграє банк 

накопичених даних про всі започатковані раніше проекти, утворений на основі 

їхньої оцінки вже після завершення. Найбільше застосування метод аналогій 

знаходить при оцінюванні ризику проектів, які часто повторюються. На основі 

даних можна побудувати так звану криву ризику на підставі наявного 

статистичного матеріалу. З цією метою встановлюються області ризику, 

обмежені нижньою і верхньою межами загальних втрат. 
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Точність даного методу невисока, в основному він використовується для 

попередніх оцінок. Основний його недолік полягає в тому, що кожен проект 

має свої відмінні риси і специфіку реалізації, а це не дозволяє підготувати 

вичерпний набір сценаріїв розвитку подій у майбутньому, ґрунтуючись на 

досвіді минулого. 

Аналітичні методи оцінки ризику дозволяють визначити ймовірність 

виникнення втрат на основі математичних моделей і використовуються в 

основному для аналізу ризику інвестиційних проектів. Можливе використання 

таких методів, як аналіз чутливості, метод коригування норми дисконту з 

урахуванням ризику, метод еквівалентів, метод сценаріїв. 

Аналіз чутливості дозволяє отримати відповіді на питання виду: що буде з 

кінцевою величиною, якщо зміниться значення деякої вихідної величини? 

Метод коригування норми дисконту з урахуванням ризику, найчастіше 

вживається на практиці. Основна його ідея полягає в коригуванні деякої базової 

норми дисконту, яка вважається безризиковою або мінімально прийнятною. 

Коригування здійснюється шляхом додавання величини необхідної премії за 

ризик. 

За допомогою методу достовірних еквівалентів здійснюється коригування 

очікуваних значень потоку платежів шляхом введення спеціальних 

понижуючих коефіцієнтів з метою приведення очікуваних надходжень до 

величин платежів, отримання яких практично не викликає сумнівів і значення 

яких можуть бути достовірно визначені. 

Метод сценаріїв дозволяє поєднати дослідження чутливості результуючого 

показника з аналізом імовірнісних оцінок його відхилень. За допомогою цього 

методу можна отримати досить наочну картину для різних варіантів подій. Він 

являє собою розвиток методики аналізу чутливості. 

2.1.2 Якісна оцінкаризиків інформаційної безпеки 
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На жаль, не завжди вдається отримати конкретне вираження оцінки об'єкта 

через велику невизначеність. Як точно оцінити збиток репутації компанії при 

появі інформації  про подію інформаційної безпеки, яка виникла? В такому 

випадку використовується якісний метод оцінки ризиків. 

При якісному підході не використовуються кількісні або грошові 

вираження для об’єкта оцінки. Замість цього об’єкту оцінки присвоюється 

показник, який проранжовано за трибальною (низький, середній, високий), 

п’ятибальною або десятибальною шкалою (0…10). Для збору даних при якісній 

оцінці ризиків застосовуються опитування цільових груп, інтерв’ювання, 

анкетування, особисті зустрічі. 

Аналіз ризиків інформаційної безпеки якісним методом повинен 

проводитися із залученням співробітників, що мають досвід та компетентні в 

тій галузі, в якій розглядаються загрози. 

Для того, щоб провести якісну оцінку ризиків необхідно: 

1) Визначити цінність інформаційних активів.  

Цінність активу можна визначити по рівню критичності (наслідкам) при 

порушенні характеристик безпеки (конфіденційність, цілісність, доступність) 

інформаційного активу. 

2) Визначити ймовірність реалізації загрози по відношенню до 

інформаційного активу. 

Для оцінки ймовірності реалізації загрози можна використати трибальна 

якісна шкала (низька, середня, висока). 

3) Визначити рівень можливості успішної реалізації загрози з поточним 

станом інформаційної безпеки, впроваджених заходів та засобів захисту. 

Для оцінки рівня можливості реалізації загрози також може 

використовуватися трибальна якісна шкала (низька, середня, висока). Значення 

можливості реалізації загрози показує, наскільки реально успішне здійснення 

загрози. 

4) Зробити висновок про рівень ризику на основі цінності інформаційного 

активу, ймовірності реалізації загрози, можливості реалізації загрози. 



55 

Для визначення рівня ризику можна використовувати п'ятибальну або 

десятибальну шкалу. При визначенні рівня ризику можна використовувати 

еталонні таблиці, що дають розуміння, які комбінації показників (цінність, 

ймовірність, можливість) до якого рівня ризику призводять. 

5) Провести аналіз отриманих даних по кожній загрозі та отриманому для 

неї рівня ризику. 

Часто група аналізу ризиків оперує поняттям «прийнятний рівень ризику». 

Це рівень ризику, який компанія готова прийняти (якщо загроза володіє рівнем 

ризику меншим або рівним прийнятному, то вона не вважається актуальною). 

Глобальне завдання при якісній оцінці - знизити ризики до прийнятного рівня. 

6) Розробити заходи безпеки, контрзаходи та дії по кожній актуальній 

загрозі для зниження рівня ризику. 

Метою обох методів є розуміння реальних загроз інформаційній безпеці 

компанії, визначення переліку актуальних загроз, а також вибір ефективних 

контрзаходів і засобів захисту. Кожен метод оцінки ризиків має свої переваги та 

недоліки. 

Кількісний метод дає наочне уявлення в грошах по об’єкту оцінки (збитку, 

витрат), однак він більш трудомісткий і в деяких випадках не застосовується. 

Якісний метод дозволяє виконати оцінку ризиків швидше, проте оцінки і 

результати носять більш суб’єктивний характер і не дають наочного розуміння 

шкоди, витрат і вигод від впровадження системи захисту інформації. 

Вибір методу слід робити виходячи зі специфіки конкретного бізнес-

процесу та завдань, поставлених перед фахівцем. 

2.2 Аналіз методик управління ризиками інформаційної безпеки 
 

 

В даному розділі проаналізовано найвідоміші світові методики управління 

ризиками ІБ, які можна застосувати для аналізу ризиків у процесі забезпечення 

неперервності функціонування СЗІ в ІТС, визначено переваги та недоліки 
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методик. Вивчені методики: методика оцінки NIST 800-30, методика 

CRAMMта методика OCTAVE[25]. 

2.2.1 Методика NIST 800-30 
 

 

Однією з класичних 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). 

Ця методика передбачає попереднє оцінювання двох параметрів: потенційного 

збитку та ймовірності реалізації загрози. Призначення системи управління 

ризиками безпосередньо пов’язане з можливістю організацій, установ 

виконувати свої основні функції за умов постійного розширення сфери 

використання інформаційних технологій. 

Методика оцінки ризиків, яка наведена в спеціальних рекомендаціях NIST 

800-30, охоплює широке коло завдань, що пов’язані зі стратегією управління 

ризиками і є основою для розроблення власної системи управління ризиками. 

Проте запропонований процес оцінювання ризику ІБ, представляється у вигляді 

таблиці, що відображає залежність ризику від двох вхідних змінних: 

потенційного збитку і ймовірності можливого інциденту. При цьому значення 

кожної змінної, зокрема ризику, оцінюється за трирівневою шкалою. Такий 

«жорсткий» механізм отримання оцінок ризику суттєво обмежує точність 

результатів, забезпечуючи їх оперативність та відтворюваність. 

Використання такої методики передбачає наступні етапи: 

– опис характеристик системи; 

– ідентифікація загроз; 

– ідентифікація вразливостей; 

– аналіз наявних засобів/заходів захисту; 

– визначення значення ймовірності; 
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– аналіз впливу; 

– визначення значення ризику; 

– вибір засобів/заходів захисту; 

– документування отриманих результатів. 

Алгоритм методики зображено на рис. 2.2. 

 

Рис.2.2 Алгоритм методики управління ризиками NIST 800-30 

 

2.2.2 Методика CRAMM 
 

Методика CRAMM (CCTA Risk Analysis and Managment Method), 

Агентства з комп’ютерів і телекомунікацій Великобританії (Central Computer 

and Telecommunications Agency), що розроблена за поданням Британського 

уряду і яка прийнята за державний стандарт. 

В основу методики CRAMM покладено комплексний підхід до оцінки 

ризиків, що поєднує кількісні та якісні методи аналізу. Методика є 

універсальною і придатна як для великих, так і для малих організацій, як 

державного, так і комерційного сектору. Версії програмного забезпечення 

CRAMM, орієнтовані на різні типи організацій, відрізняються своїми базами 

знань (profiles). Для комерційних організацій є комерційний профіль 

(Commercial Profile), для державних організацій – державний профіль 

(Government profile). Державний варіант профілю також дає змогу проводити 

аудит на відповідність вимогам американського стандарту ITSEC. 
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Грамотне використання методики CRAMM дозволяє отримувати високі 

результати, серед яких є можливість економічного обґрунтування витрат 

організації на забезпечення інформаційної безпеки та безперервності 

функціонування. Економічно обґрунтована стратегія управління ризиками ІБ 

дає змогу, в кінцевому підсумку, заощаджувати кошти, уникаючи 

невиправданих витрат. 

Методика CRAMM припускає поділ всієї процедури на три послідовні 

етапи. Завданням першого етапу є відповідь на запитання: «Чи достатньо для 

захисту системи застосування засобів базового рівня, що реалізують традиційні 

функції ІБ, чи необхідне проведення детальнішого аналізу?» На другому етапі 

здійснюється ідентифікація ризиків і оцінюється їх величина. На третьому етапі 

вирішується завдання про вибір адекватних контрзаходів. Методика CRAMM 

для кожного етапу визначає набір вихідних даних, послідовність заходів, 

анкети для проведення інтерв’ю, списки перевірки і набір звітних документів. 

Ця методика, незважаючи на значну універсальність і функціональність, 

має такі недоліки, як необхідність спеціальної підготовки користувачів і значна 

вартість ліцензії. 

2.2.3 Методика IT-Grundschutz 
 

 

IT-Grundschutz пропонує спосіб для створення системи управління 

інформаційною безпекою, яка включає в себе як загальні рекомендації щодо 

забезпечення безпеки ІТ, так і допоміжні технічні рекомендації для досягнення 

необхідного рівня ІТ безпеки для конкретного домену. У методиці  

IT-Grundschutz представлені каталоги:  

1) модулі;  

2) каталоги загроз;   

3) каталоги захисту.  

Дана методика має більш рекомендаційний, теоретичний характер, ніж 

практичний. 
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2.2.4 Методика OCTAVE 
 

В методиках, які були описані раніше існують певні обмеження і суттєві 

недоліки, складнощі із застосуванням на практиці Методика управління 

ризиками інформаційної безпеки OCTAVE загальнодоступна й універсальна. 

Цю методику широко використовують у всьому світі, оцінюючи ризики 

інформаційної безпеки та впроваджуючи процеси управління ризиками в 

організаціях загалом. Методика має ряд модифікацій, які розраховані на 

організації різного розміру та галузі діяльності. 

Методика OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability 

Evaluation) розроблена інститутом SoftwareEngineeringInstitute (SEI)при 

університеті Карнегі-Меллон (США) і передбачає здійснення процесу аналізу 

ризиків інформаційної безпеки лише працівниками підприємства, тому що вони 

краще розуміють потреби підприємства і властиві йому ризики. 

За цією методикою відбувається розробка профілю загроз, виявлення 

вразливостей в інформаційній безпеці і розроблення стратегії забезпечення 

безпеки. Для кожного джерела загроз будується дерево варіантів, яке наочно 

показує вигляд загрози і шляхи її усунення. При оцінці ризиків інформаційної 

безпеки формується шкала за трьома позиціями: високий, середній і низький 

рівень ризику, встановлюється можливий фінансовий збиток. Основною 

перевагою даної методики є: загальнодоступність і безкоштовність, швидке 

впровадження, можливість застосування для організацій різного розміру та 

галузей зайнятості, наявність комерційних програмних продуктів, що 

реалізують положення методики, високий рівень гнучкості. До недоліків 

потрібно віднести те, що дана методика не дає кількісної оцінки ризиків.  

OCTAVE широко використовують у всьому світі для оцінки ризиків ІБ та 

впровадження процесів управління ризиками і підприємстві в цілому. 

Методика має три модифікації, які розраховані на організації різного 

розміру: 
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 методологія оцінки ризиків OCTAVE Method застосовується для 

достатньо великих підприємств (від 300 робітників та більше); 

 спрощена методологія оцінки ризиків OCTAVE-S, орієнтована на 

підприємства середнього розміру (не більше 100 робітників); 

 методологія оцінки ризиківOCTAVE Allegro, яка може застосовуватися 

консультантами на індивідуальній основі без широкого залучення в процес 

оцінки ризиків співробітників організації. 

Зміст методики OCTAVE полягає в тому, що для оцінки ризиків 

використовується послідовність відповідно організованих внутрішніх семінарів 

(workshops) (рис. 2.3). 

 

Рис.2.3. Послідовність трьох складових фаз методу OCTAVE 

Оцінка ризиків здійснюється в три етапи, яким передує набір підготовчих 

заходів: узгодження графіка семінарів, призначення ролей, планування, 

координація дій учасників проектної групи. 

На першому етапі, в межах практичних семінарів, здійснюється 

розроблення профілів загроз, що містять у собі інвентаризацію та оцінку 

цінності активів, ідентифікацію застосовних вимог законодавства та 

нормативної бази, ідентифікацію загроз та оцінку їх ймовірності, а також 

визначення системи організаційних заходів з підтримки режиму інформаційної 

безпеки. 
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На другому етапі проводиться технічний аналіз вразливостей систем 

організації щодо загроз, чиї профілі розроблено на попередньому етапі, який 

містить ідентифікацію наявних вразливостей компанії та оцінювання їх 

величини. 

На третьому етапі виконується оцінка та оброблення ризиків 

інформаційної безпеки, що містить визначення величини та ймовірності 

завданої шкоди внаслідок реалізації загроз ІБ з використанням вразливостей, 

які ідентифіковано на попередніх етапах, визначення стратегії ІБ, а також вибір 

варіантів і прийняття рішень з оброблення ризиків. Величина ризику 

визначається як середнє значення річних втрат компанії в результаті реалізації 

загроз ІБ.  

Для аналізу ризиків у методиці OCTAVE пропонується підхід з восьми 

кроків, об’єднаних у чотири етапи. Етапи представлені на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Етапи аналізу ризиків за методикою OCTAVE 

У випадку забезпечення неперервності функціонування СЗІ в ІТС, що є 

довготривалим та ресурсомістким процесом, аналіз ризиків ІБ, які можуть стати 

загрозою для неперервності функціонування СЗІ, є лише одним з багатьох 

етапів, що повинні бути успішно виконані. Саме тому дуже важлива 

можливість швидкого та порівняно простого управління ризиками ІБ, що 

входять у сферу впливу неперервності функціонування СЗІ в ІТС. Так, на 

основі проведеного аналізу можливо зробили висновок, що оптимальним 

варіантом для вибору методики управління ризиками ІБ в контексті 
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забезпечення неперервності функціонування ІТС та СЗІ зокрема є адаптація та 

удосконалення відомих методик логічним поєднанням їх переваг та 

мінімізацією недоліків. 

Переваги та недоліки перелічених вище методик описані в таблиці 2.1 
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Таблиця 2.1 

Переваги та недоліки методик з управління ризиками ІБ 

Методика Переваги Недоліки 

NIST ‒порівняно проста в реалізації;  

‒придатна для підприємств 

різного розміру; 

‒детально описує всі можливі 

ризики для інформаційних 

активів; 

‒ припускає використання як 

способів зниження ризиків всіх 

можливих варіантів (зниження, 

прийняття, перенесення, 

уникнення ризику);  

‒існує автоматизоване 

програмне забезпечення,  

що реалізовує принципи 

методики; йому властива 

відносна легкість та зручність 

використання. 

 

‒довготривалий процес аналізу; 

‒розроблена для використання у 

федеральних організацій США; 

‒оцінювання ризиків 

проводиться за трирівневою 

шкалою, що істотно обмежує 

можливості методики загалом. 

CRAMM  ‒ є універсальною і підходить 

для організацій як державного, 

так та комерційного сектору; 

‒ використовує кількісні і якісні 

способи оцінки ризиків; 

‒розроблені комерційні 

програмні продукти, що 

реалізовують положення 

CRAMM. 

‒ використання методики 

потребує спеціальної підготовки 

і високої кваліфікації 

спеціаліста; 

‒ довготривалий процес аналізу; 

‒ програмний інструментарій 

генерує велику кількість 

паперової документації, яка не 

завжди виявляється корисною 

практиці; 

‒ не дає змоги створювати власні 

шаблони звітів або модифікувати 

наявні; 

‒ припускає використання лише 

методів зниження рівня ризиків 

ІБ, такі способи управління 

ризиками, як «уникнення» або 

«прийняття», не розглядаються. 
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                                                                        Продовження таблиця 2.1 

Переваги та недоліки методик з управління ризиками ІБ 

 

OCTAVE ‒ швидко впроваджується; 

‒ можливе застосування для 

організацій різного розміру та 

галузей зайнятості;  

‒є комерційні програмні 

продукти, що реалізовують 

положення методики;  

‒високий рівень гнучкості. 

‒ не дає кількісної оцінки 

ризиків;  

‒припускає використання як 

способів зниження ризиків лише 

його зниження і прийняття. 

 

2.2.5 Методика управління ризиками ІБ в контексті забезпечення 

неперервності функціонування СЗІ в ІТС 

 

 

Внаслідок проведеного аналізу методик для управління ризиками ІБ 

виникає можливість представлення методики управління ризиками ІБ в 

контексті забезпечення неперервності функціонування СЗІ в ІТС як адаптованої 

методики, що поєднує переваги трьох охарактеризованих вище методик і, тим 

самим, мінімізує їх основні недоліки. Це дає змогу підвищити ефективність 

процесу управління ризиками ІБ, оптимізувавши часові витрати на процес 

управління, надавши можливість використання адаптованої методики для ІТС 

різного розміру та напряму діяльності та запровадити в методику як якісну, так 

і кількісну оцінку ризиків ІБ [26]. 

Після ряду удосконалень адаптована методика буде мати алгоритм 

розрахований на шість етапів (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Удосконалений алгоритм адаптованої методики управління 

ризиками ІБ 

Етап 1. Ідентифікація активів. На цьому етапі команда з управління 

ризиками ІБ та власник інформаційного активу повинні визначати процеси, 

додатки, системи або активи, які розглядаються. Ключовим моментом є 

розуміння факту, що в цьому випадку розгляду підлягають лише ті системи/ 

активи, які є критичними для забезпечення неперервності функціонування СЗІ в 

ІТС.  

Етап 2. Ідентифікація загроз. Команда з управління ризиками ІБ визначає 

загрози як небажані по дії, які можуть вплинути на роботу СЗІ в ІТС. Деякі 

загрози виникають, коли впроваджені контролі або впроваджені неправильно, 

або втратили актуальність і вже стали причиною вразливості ІТС та можуть 

бути використані для обходу контролів. Цей процес відомий як використання 

вразливості.  
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Етап 3. Визначення ймовірності виникнення. Після того, як список загроз 

визначено і команда з управління ризиками погодила його, необхідно з’ясувати, 

наскільки ймовірне виникнення конкретних загроз.  

Етап 4. Визначення впливу від реалізації загрози. Після того, як 

встановлено ймовірність виникнення загрози, необхідно визначити вплив, який 

спричинить її реалізація. Перш ніж визначити величину впливу, необхідно 

переконатися, що сфера застосування аналізу ризиків була правильно 

визначена. Це необхідно для того, щоб команда з управління ризиками 

зрозуміла мету або місію активу, що розглядається, і як вона впливає на 

загальну місію організації або її цілі.  

Етап 5. Оброблення ризиків ІБ та вибір рекомендованих контролів. Після 

того, як рівень ризику визначено, команда з управління ризиками визначає 

способи, які могли б усунути ризик або принаймні знизити його до 

прийнятного рівня, та вибирає відповідні контролі або заходи захисту. Одна з 

цілей оцінки ризику – задокументувати належну обачність компанії під час 

прийняття рішень. Отже, дуже важливо визначити всі контролі та заходи 

захисту, які можуть, на думку команди, знизити ризик до прийнятного рівня. 

Етап 6. Документація. Після завершення аналізу ризиків результати 

повинні бути задокументовані в стандартному форматі й у звіті, призначеному 

для власника активів. Цей звіт допоможе керівництву, власнику приймати 

рішення в аспекті політик, процедур, бюджету та управління змінами. У звіті з 

аналізу ризиків повинна міститись систематична та аналітична оцінка ризиків, 

так, щоб вище керівництво оцінило ризики ІБ і виділило необхідні ресурси для 

зниження ризику до прийнятного рівня. 

Висновки до розділу 2 
 

Практична значущість даного дослідження полягає в тому, що наведені 

моделі процесів управління ризиками ІБ дають можливість зручно, швидко та 

точно отримати цілісну картину ситуації відносно ризиків ІБ організації 

незалежно від її розмірів, приймати оптимальні управлінські рішення стосовно 
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обробки ризиків. Представлені методики у сукупності відтворюють процес 

управління ризиками ІБ, наведений у міжнародному стандарті  

ISO/IEC 27005:2011. 

Запропоновані моделі дозволять отримувати науково-обґрунтовані 

організаційно-технічні рішення, впровадження яких сприятиме:  

– підвищенню рівня ІБ організації та захисту її активів від множини 

зовнішніх та внутрішніх загроз;  

– своєчасному виявленню вразливостей;  

– зменшенню потенційних наслідків від реалізації загроз та зниженню 

ймовірності їх виникнення у майбутньому; 

– мінімізації збитків, усуненню інцидентів та неприйнятних ризиків.  

Процес впливу суб’єкта на об’єкт управління, тобто сам процес 

управління, може здійснюватися тільки за умови обміну певної інформації між 

керуючою і керованою підсистемами. Процес управління незалежно від його 

конкретного змісту завжди передбачає отримання, передачу, переробку і 

використання інформації. У ризик-менеджменті отримання надійної і 

достатньої в даних умовах інформації відіграє головну роль, тому що дозволяє 

прийняти конкретне рішення щодо дій в умовах ризику. Будь-яке рішення 

ґрунтується на інформації. Важливе значення має якість, надійність і вчасність 

інформації. Якість інформації має оцінюватися при її отриманні, а не при 

передачі. Інформація старіє швидко, тому її слід використовувати оперативно. 

Оцінку ризиків інформаційної безпеки слід проводити на постійній основі, при 

цьому проводити її рекомендується не менше, ніж раз на рік. Ризики 

інформаційної безпеки потрібно регулярно відстежувати, для чого необхідно 

впроваджувати систему моніторингу ризиків. Це пов’язано зі швидким 

розвитком інформаційних технологій і, як наслідок, з виникненням нових 

ризиків інформаційної безпеки, можливим старінням і виключенням деяких 

раніше прийнятих ризиків або втрати ефективності заходів, прийнятих раніше. 

Метод експертних оцінок є дуже поширеним методом оцінювання 

інформаційного ризику. Результати опитувань експертів мають бути 
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проаналізовані за допомогою різноманітного статистичного інструментарію. 

Обираючи інструментарій під час застосування методу експертних оцінок треба 

враховувати різні фактори, а саме, мету дослідження, шкалу вимірювання 

відповідей експертів, кількість ризиків тощо. Таким чином, можна отримати 

важливу для підприємства інформацію щодо інформаційних загроз та вчасно 

вжити відповідні заходи. 
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3ОЦІНКА РИЗИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ К-СЕРЕДНІХ 

 

3.1 Основи кластеризації 
 

 

Цілі кластеризації можуть бути різними в залежності від особливостей 

конкретної прикладної задачі: 

 зрозуміти структуру множин об'єктів, розбивши його на групи схожих 

об'єктів. Спростити подальшу обробку даних і прийняття рішень, працюючи з 

кожним кластером окремо (стратегія «розділяй і володарюй»). 

 скоротити обсяг збережених даних, в разі надвеликої вибірки об'єктів 

залишивши по одному найбільш типовому представникові від кожного 

кластера.  

 виділити нетипові об'єкти, які не підходять до жодного з кластерів. Цю 

задачу називають однокласовою класифікацією, виявленням не-типовісті або 

новизни.  

Кластерний аналіз широко використовується в прогнозуванні поведінки 

того чи іншого об’єкта по набору ознак, що визначають поведінку цього 

об’єкту. 

Основа кластерного аналізу полягає в розподілі множини точок групи 

таким чином, щоб кожна точка належала тільки одній виділеній підмножині. 

При цьому в кожній підмножині ділення точки розташовані досить щільно один 

до одного і є подібними за певними ознаками, в той час як точки, що належать 

різним підмножини, різнорідні. Ці точки можуть бути змінними, об'єктами, 

індивідуумами і іншими величинами, які містяться в матриці вихідних даних. 

Таким чином, за допомогою кластерного аналізу здійснюється угруповання 

первинних даних, що становить основу подальшої роботи з отриманою 

інформацією [10]. 

Методики кластерного аналізу класифікуються за такими ознаками: 

 способу обробки даних (ієрархічні, неієрархічні); 
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 способу аналізу даних (чіткі і нечіткі); 

 кількості застосувань алгоритмів кластеризації (з одноетапною, 

багатоетапною); 

 обсягом даних (масштабовані, що не масштабовані); 

 часу виконання кластеризації (потокові, не потокові). 

Застосування кластерного аналізу в загальному вигляді зводиться до 

наступних етапів: 

1. Відбір вибірки об’єктів для кластеризації; 

2. Визначення множини змінних, за якими будуть оцінюватися об’єкти у 

вибірці. За необхідності – нормалізація значень змінних. 

3. Обчислення значень міри схожості між об’єктами; 

4. Застосування методу кластерного аналізу для створення груп схожих 

об’єктів (кластерів); 

5. Представлення результатів аналізу. 

В даний час розроблені різні алгоритми кластеризації, які можна розбити 

на наступні класи: 

 евристичні графові алгоритми; 

 статистичні алгоритми (метод к-середніх); 

 кластеризація з частковим навчанням; 

 ієрархічна кластеризація. 

Кластерний аналіз дозволяє розробити досліджуваний простір на 

підпростори (кластери), де параметри обраної моделі статистично однорідні. 

Дана властивість корисна при сегментації ризиків в кластер. Це дозволяє 

виділити однорідні групи ризиків з різними показниками, а також виділити 

суттєві ризики, що буде корисно для аналізу розвитку динаміки на 

підприємстві. Виділення класів за рівнем ризику сприятиме адекватному 

вибору стратегії управління ризиками для різних класів.  На рис. 3.1 показана 

схема однієї з можливих інформаційних технологій аналізу ризиків, в якій 

застосовується кластеризація.[10] 
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Рис. 3.1. Інформаційна технологія аналізу ризиків 

 

де СВ– база даних«Структури впливу на активи»; 

ЛТ – база даних«Лінгвістичні терми»;  

ФВ – база даних «Фактори впливу на загрози»;  

ЕР – база знань«Елементи ризику»;  

ПР – база знань«Правила для ризиків»;  

И – база знань«Імітаційне моделювання». 

 

Перевага кластерного аналізу стосовно системи менеджменту 

інформаційної безпеки (СМІБ) в тому, що він дозволяє виконувати розбивку 

об'єктів не по одному параметру, а по цілому набору ознак. Дана властивість 

корисна, так як інформаційні ризики залежать від величезної кількості чинників 

(джерела загроз, уразливість, ймовірність загрози, цінність активу тощо). При 

оцінці ризиків інформаційних систем в ряді випадків виникає задача розподілу 

елементів систем на класи в залежності від значень, вибраних в якості 



72 

характеристик, по яким проводиться класифікація. Такими характеристиками, 

наприклад, може стати час експлуатації елемента і розмір матеріальної шкоди в 

разі його відмови тощо. Крім того, кластерний аналіз дозволяє розглядати 

досить великий обсяг інформації і різко скорочувати, стискати великі масиви 

інформації, робити їх компактними і наочними. Тому, його доцільно 

застосовувати в досить великих організаціях і компаніях, де процес аналізу та 

управліннями ризиками досить трудомісткий. 

Кластерний аналіз на відміну від більшості математико-статистичних 

методів не накладає ніяких обмежень на вид розглянутих об'єктів, і дозволяє 

розглядати множину вихідних даних практично довільної природи. Ця 

властивість корисна при застосуванні комбінованих методів оцінки ризиків, де 

використовується якісні і кількісні показники. Наприклад, в методиці OCTAVE 

застосовуються опитувальні листи для складання проблемно-орієнтованих 

таблиць, де використовуються різні типи даних. Аналіз буде особливо 

корисний для розбиття думок експертів при відсутності їх узгодженості. 

Угруповання таких даних кластерним методом, дозволить підвищити 

об'єктивність отриманих результатів. 

Даний вид аналізу також дозволяє проводити вивчення імовірнісних 

характеристики процесу переходів з кластера в кластер. Ця властивість 

особливо цінна при виборі стратегій забезпечення кібербезпеки на 

підприємстві, а також при аналізі ефективності впроваджених контрзаходів. 

Наприклад, ефективність можна оцінити, розглядаючи ймовірності переходу 

ризиків з кластера «високі ризики» в кластер «низькі ризики» тощо. 

При застосуванні кластерного методу в оцінці ризиків СМІБ слід 

враховувати наступні особливості: 

1. Склад і кількість кластерів залежить від обраних критеріїв розбиття. 

Слід врахувати, що склад і кількість кластерів для різних типів підприємств 

буде різнитися. Тому доцільно передбачити так звані «профілі» для різних 

типів підприємств з характерними ознаками.  
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2. Основним критерієм якості та обґрунтованості отриманого розбиття є 

змістовний аналіз результатів, заснований на осмисленні дослідником 

можливих причинних механізмів відокремлення отриманих груп об'єктів. Для 

оцінки ризиків інформаційної безпеки може використовуватися підхід, в якому 

кожна ітерація кластеризації повинна бути оцінена експертом.  

3. Ознаки, включені в матрицю спостережень, неоднорідні, оскільки 

описують різні властивості об'єктів. Необхідно виконувати попереднє 

перетворення, яке полягає в стандартизації ознак. Стандартизація, таким чином, 

являє собою перехід до деякого однакового опису для всіх ознак, до введення 

нової умовної одиниці, що допускає формальне зіставлення об'єктів.  

4. При зведенні вихідного масиву даних до більш компактного виду 

можуть виникати певні спотворення, а також можуть губитися індивідуальні 

риси окремих об'єктів за рахунок заміни їх характеристиками узагальнених 

значень параметрів кластера. Наприклад, при оцінці різних активів в 

грошовому вираженні об'єкти можуть бути згруповані за фінансовими 

збитками, при цьому не будуть враховані відмінності впливу на безпеку інших 

об'єктів, тощо. На думку авторів, цей недолік є неминучою «жертвою» при 

використанні даного методу. Завдання розробника системи мінімізувати ці 

втрати.  

5. Завдання кластеризації відноситься до статистичної обробки. При цьому 

основним недоліком є залежність від обсягу накопиченої статистики у вигляді 

експертних або кількісних оцінок. 

Наведений аналіз вказує на той факт, що при «поверхневому» розгляді 

конкретної системи (підприємства) велика ймовірність неточної кластеризації 

для оцінки ризиків ІБ. Тому універсальні програмні продукти, що 

використовуються для оцінки ризиків ІБ з використанням кластеризації, 

імовірно можуть мати багато неточностей, які будуть негативно відбиватися на 

кінцевому результаті. Доцільно використовувати кластерний аналіз у великих 

організаціях, де існують схожі за типами ризики в різних інформаційних 

системах. Для  отримання максимального ефекту від використання кластерного 
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аналізу необхідно передбачити так звані «профілі» для різних підприємств з 

характерними ознаками показників, за якими буде відбуватися групування. 

3.2 Опис методу k-середніх 
 

 

Припустимо, є гіпотези щодо числа m кластерів (по змінним або 

спостереженням).  

Тоді можна задати програмі створити рівно m кластерів так, щоб вони 

були настільки різні, наскільки це можливо. Саме для вирішення завдань цього 

типу призначений метод k-means (k-середніх). Гіпотеза може ґрунтуватися на 

теоретичних міркуваннях, результати попередніх досліджень або здогаду. 

Виконуючи послідовне розбиття на різне число кластерів, можна порівнювати 

якість одержуваних рішень. 

Принцип кластеризації методом k-середніх описується наступним 

алгоритмом: 

1. Випадковим чином в просторі призначається m центрів майбутніх 

кластерів. 

2. Створюється m порожніх множин Ri(i = 1…m). 

3. Для всіх k об’єктів розраховується евклідова відстань до кожного центру 

кластера (центроїда) за формулою 3.1: 

,)(),(
1

22 



k

i

jlilji xxXXd

   
(3.1) 

4. З усіх m відстаней від j-об’єкта до і-центроїда визначається найменша 

відстань і цей об’єкт входить до відповідного безліч Ri. Тобто кожен об’єкт 

«приписується» до свого центру. 

5. Після того, як всі об’єкти«приписані» до відповідних множин, 

розраховується середнє значення координат кожного безлічі. Ці середні 

координати є координатами нових центроїдів, і процес повторюється з п. 2. 

6. Цей процес повторюється до тих пір, поки центри тяжіння не 

перестануть «мігрувати» в просторі. 
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Існує варіант МакКін алгоритму k-середніх, який відрізняється тим, що 

кожного разу, коли деякий об'єкт Xi переходить з одного кластера в іншій, 

центри обох кластерів перераховуються.  

Алгоритм k-середніх вкрай чутливий до вибору початкових наближень 

центрів. Випадкова ініціалізація центрів на кроці 1 може призвести до поганих 

кластеризацій.  

Для формування початкового наближення можна виділити m найбільш 

віддалених точок вибірки: перші дві точки виділяються по максимуму всіх 

попарних відстаней; кожна наступна точка вибирається так, щоб відстань від 

неї до найближчої вже виділеної була максимальною. 

Інша рекомендація - виконати кластеризацію кілька разів, з різних 

випадкових початкових наближень і вибрати кластеризацію з найкращим 

значенням заданого функціонала якості. 

Кластеризація може виявитися неадекватною і в тому випадку, якщо число 

кластерів буде спочатку невірно угадано. Стандартна рекомендація провести 

кластеризацію при різних значеннях m і вибрати те, при якому досягається різке 

поліпшення якості кластеризації по заданому функціоналу.  

На рисунку 3.2 показана картинка, яка приблизно демонструє роботу цього 

алгоритму. 

 

Рис. 3.2 Демонстрація методу k–середніх 
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3.3 Методика аналізу ризиків з використанням методу k-середніх 
 

 

Оцінка ризиків ІБ розглядається в ISO / IEC 27001: 2005 як процес [1]. 

Вхідними даними цього процесу є область дії, кордони і встановлена 

організація (структура) процесу управління ризиками ІБ.  

Суть процесу оцінки ризиків ІБ полягає в їх ідентифікації, кількісному або 

якісному описі і пріоритетності відповідно до критеріїв і завдань оцінювання 

ризиків ІБ, які можуть застосовуватися до організації. Оскільки ризики ІБ є 

комбінацією наслідків, що виявляються в результаті реалізації небажаних подій 

та ймовірності їх виникнення, кількісна або якісна оцінка ризиків ІБ описує ці 

ризики і дозволяє керівництву встановити пріоритети ризиків ІБ відповідно до 

їх очікуваної значущості (серйозності) або іншим встановленим критеріям. 

Згідно [1] діяльність з оцінки ризиків включає наступні складові: 

 аналіз ризиків ІБ; 

 оцінювання ризиків ІБ. 

Справжня методика призначена для проведення аналізу ризиків 

інформаційної безпеки в рамках побудови або вдосконалення системи ІБ на 

підприємствах малого та середнього бізнесу. 

Основним завданням розв’язувальної за допомогою цієї методики полягає 

у визначені чисельного показника ризику з метою прийняття ефективних 

заходів щодо захисту інформації. 

У цій методиці процедура кількісної оцінки ризиків реалізації хоча б однієї 

загрози з усього переліку актуальних загроз визначається щодо кожного типу 

активу, на який впливає сукупність загроз ІБ, що дозволяє дискретно визначити 

ризик настання несприятливих подій на кожен тип активу. 

Передбачається, що в результаті такого аналізу можна буде отримати 

якісну динаміку ризиків, що сприятиме адекватному вибору стратегії 

управління ризиками. 
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Запропонована методика дозволяє виконати повноцінний аналіз та оцінку 

ризиків тільки з залученням експертів. 

3.3.1 Опис методики аналізу ризиків 
 

 

У розділі 2 описано, що кількісна оцінка ризиків ІБ в більшості випадків 

оцінюється за трьома факторами, представляється у вигляді формули 3.2: 

,)()( StPvPR       (3.2) 

де S –цінність активу (ступінь тяжкості наслідків); 

P(v) – ймовірність реалізації загрози інформаційної безпеки; 

P(t) – ймовірність використання вразливості. 

Деякі загрози ІБ можуть ставитися відразу до кількох активів і навпаки - 

для одного активу можуть існувати кілька загроз різних класів. В роботі [28] 

показані відмінності між ризиками для конфіденційності, цілісності і 

доступності і при цьому використовуються відповідні значення вартості активу 

в якості величини збитку і, внаслідок цього, для кожного активу розглядаються 

три різних ризики інформаційної безпеки. 

Там же пропонується розділити процедуру розрахунку ризику на наступні 

етапи: 

 обчислення значення технічного ризику; 

 обчислення потенційного збитку. 

Під технічним ризиком мається на увазі значення ризику ІБ, що 

складається з ймовірностей реалізації загроз і використання вразливостей 

кожного компонента інформаційної інфраструктури з урахуванням їх 

конфіденційності, цілісності та доступності. 

Для першого етапу можна навести такі формули (3.3-3.5): 

);()( VPTPKR cc                                               (3.3) 

);()( VPTPKR ii                                                (3.4) 
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),()( VPTPKR aa                                                (3.5) 

деRc – значення ризику конфіденційності; 

Kc – коефіцієнт конфіденційності інформаційного активу; 

P(T) – ймовірність реалізації загрози; 

P(V) – ймовірність використання вразливості; 

Ri – значення ризику цілісності; 

Ki – коефіцієнт цілісності інформаційного активу; 

Ra – значення ризику доступності; 

Ka– коефіцієнт доступності інформаційного активу; 

Далі обчислюється значення збитку. Для цього використовується 

усереднене значення ризику кожного інформаційного активу і розмір 

потенційних втрат. Значення шкоди розраховується за формулою (3.6): 

,SRL cp 
      

 (3.6) 

деRcp – середнє значення ризику;  

S – ступінь тяжкості наслідків, ум.од. 

Стверджується що, застосування даного методу розрахунку дозволить 

зробити більш детальну оцінку ризику і отримати в результаті значення 

ймовірності виникнення ризику компрометації кожного інформаційного активу 

окремо. 

Скористаємося цією методикою для подання ризиків у вигляді тривимірної 

матриці (див. рис. 3.3) елементами  Kxyz якої будуть значення коефіцієнтів Kc, 

Ka, Ki, а її індексами будуть наступні показники: 

 загрози ІБ (можливі події); 

 види загроз по цілі впливу; 

 вид інформаційних активів. 

Візьмемо для прикладу такі сценарії інцидентів ІБ: 
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і=1 – несанкціонована зміна повноважень на доступ в обхід механізмів 

захисту; 

і=2 – ненавмисне зараження комп’ютера вірусами; 

і=3 – пошкодження даних на носії; 

і=4 – переривання обслуговування. 

і такі активи: 

j=1 – база даних програми 1С бухгалерія; 

j=2 –документи щодо укладання контрактів; 

j=3 – жорсткий диск сервера. 

 

Рис.3.3. Матриця коефіцієнтів 

 

Тоді K121 буде позначати значення коефіцієнта Ka при реалізації атаки на 

документи щодо укладення контрактів при якій буде порушена їх доступність 

(див. рис. 3.3). 

З метою виділення однорідних груп ризиків з різними показниками 

застосуємо кластерний аналіз і розіб'ємо весь досліджуваний простір ризиків на 

3 кластера - високого, середнього та низького рівня ризиків. Тоді кількість 

елементів у відповідному кластері буде визначати пріоритет ризиків ІБ 

відповідно до їх очікуваної значущості. 
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3.3.2 Порядок виконання процедур аналізу ризиків. Опис методики 

аналізу ризиків 
 

 

Для визначення величини ризиків ІБ необхідно виконати кілька етапів з 

аналізу ризиків. 

Етап 1 – ідентифікація активів. 

Етап 2 – ідентифікація загроз ІБ. 

Етап 3 – ідентифікація існуючих засобів управління ризиками ІБ. 

Етап 4 – ідентифікація вразливостей. 

Етап 5 – ідентифікація наслідків. 

Етап 6 – оцінка ймовірностей. 

Етап 7 – визначення рівня (величини) ризиків ІБ.  

І тільки після виконання цих етапів можна переходити до кількісної оцінки 

ризиків ІБ. 

Нижче коротко розглянуто зміст цих етапів. 

Етап 1 – Ідентифікація активів  

Суть процесу ідентифікації активів визначена в [11, 12] і зводиться до 

виявлення (інвентаризації) всіх активів у встановленій області дії оцінки 

ризиків ІБ. Опису активів допомагають забезпечити наявність результативної 

захисту активів.  

Основними активами будь-якої організації є: бізнес-процеси (підпроцеси) і 

бізнес-діяльність; інформація.  

До допоміжних активів відносяться апаратні засоби, носії даних, ПО, 

бізнес-додатки, мережі, персонал.  

До активів організації можна віднести: 

 фізичні об’єкти: обладнання та апаратура зв’язку, носії інформації, інше 

технічне обладнання і приміщення, використовувані для підтримки обробки 

інформації; 
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 програмні ресурси: прикладне ПЗ, системне ПЗ, додатки операційної 

системи (ОС), самі ОС, процеси, породжувані ОС, засоби розробки, сервіс  

DNS-імен, поштові клієнти, веб-браузери, віддалені термінали і т.д.; 

 різні види інформаційних ресурсів – службова інформація, фінансово-

аналітична, керуюча тощо; 

 процеси, включаючи технологічні та бізнес-процеси (бізнес-плани, 

фінансові кошториси, прогнози, аналітична інформація, системна документація, 

експлуатаційні або підтримуючі процедури, заходи з нейтралізація ризиків ІБ, 

тощо); 

 продукти і послуги, що надаються клієнтам організації: обчислювальні і 

комунікаційні сервіси (наприклад, Інтернет). 

Для кожного активу або групи активів обов'язково визначається їх 

власник, що забезпечує відповідальність за активи і їх облік. Ідентифікація 

активів виконується з відповідним ступенем деталізації, необхідної для 

отримання інформації для правильної оцінки ризиків ІБ і може здійснюватися 

за допомогою, наприклад, інтерв'ювання або анкетування їх власників. Тоді для 

кожного з активів складаються анкети, які включають відомості, що 

характеризують даний актив.  

Також обов'язково виявляються види залежностей одних активів від інших, 

оскільки їх наявність може вплинути на оцінку активів.  

Результатом процесу ідентифікації активів є два обґрунтованих списка– 

активів, схильних до ризиків ІБ, котрі відносяться до даної області дії СУІБ, за 

їх місцезнаходженням та власниками і бізнес-процесів, пов'язаних з цими 

активами. 

Етап 2 – Ідентифікація загроз ІБ 

Згідно з ISO / IEC 27005: 2011 вихідними даними для процесу є інформація 

про загрози ІБ, отримана зі звітів про інциденти ІБ, від власників активів, 

користувачів і з інших джерел, включаючи зовнішні каталоги загроз ІБ.  

Основним видом дій на даному етапі є ідентифікація загроз ІБ і їх джерел. 
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Джерело загрози ІБ – це суб'єкт (фізична особа, матеріальний об'єкт або 

фізичне явище), що активізує загрозу ІБ і переводить її з розряду потенційної 

небезпеки порушення властивостей ІБ (конфіденційності, доступності, 

цілісності тощо) активів організації в реальне порушення цих властивостей.  

Джерела загроз ІБ можна розділити на три класи: антропогенні, техногенні 

та стихійні. 

Згідно з вже класичним підходом для інформації взагалі виділяються різні 

загрози ІБ, пов’язані з її основними властивостями: 

 конфіденційності – розкрадання (копіювання) інформації і засобів її 

обробкитощо; 

 цілісності – модифікація (спотворення) інформації, заперечення її 

справжності, нав’язування неправдивої інформації тощо; 

 доступності – блокування інформації; 

 знищення інформації і засобів її обробки тощо; 

 неспростовності – відмова користувача від факту виконання ним 

транзакції тощо; 

 автентичності – відмова від авторства щодо електронного документа 

тощо; 

 обліковості – відсутність місця на жорсткому диску для запису всіх подій 

тощо; 

 функціональності – коли немає відповідності між навмисною поведінкою 

користувача і результатами роботи додатків. 

Існують і інші види класифікацій. Так, загрози ІБ бувають випадковими і 

навмисними, зовнішніми і внутрішніми, такими, що викликають 

несанкціоновані дії, фізичний збиток або відмови устаткування. Вони можуть 

завдати шкоди інформації, процесам, системам і організації в цілому. Деякі 

загрози ІБ можуть відноситися відразу до кількох активів і навпаки - для одного 

активу можуть існувати кілька загроз різних класів.  

При проведенні оцінки ризиків ІБ всі типи загроз ІБ для активів організації 

та їх джерела ідентифікуються і відносяться до певних класів.  
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Для визначення ймовірності реалізації загрози ІБ вихідні дані можна 

отримати від власників активів і користувачів, співробітників, керівників 

об’єктів, фахівців з ІБ, експертів з фізичного захисту та інших організацій. 

Важливо застосовувати в нових умовах і власний досвід інцидентів ІБ, що 

відбувалися раніше, і минулих оцінок загроз ІБ, але пам'ятаючи, що в 

середовищі ведення бізнесу і в ІС і в ІТ відбуваються постійні зміни. Також 

варто звернутися до статистик загроз ІБ (можливо, специфічних для організації 

або її бізнесу), що допоможе створити найбільш повний список загроз ІБ, які 

можна застосувати до організації.  

Етап 3 – Ідентифікація існуючих засобів управління ризиками ІБ 

Під засобами управління ризиками ІБ маються на увазі існуючі процеси, 

політики, пристрої, практики та інші дії, включаючи захисні заходи, які 

мінімізують негативні ризики або підвищують позитивні можливості для 

забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення поставлених цілей в 

області ОІБ, а також будь-яка міра або дія, яка модифікує ризик ІБ.  

На основі наявних даних необхідно ідентифікувати існуючі і плановані до 

використання засоби управління, що реалізують ОІБ для кожного з активів. 

Якщо засоби управління не працюють, як це очікувалося, то можуть виникнути 

вразливості.  

Слід окремо розглянути ситуації, коли обраний засіб управління (або 

стратегія) не виконує свої функції і, отже, потрібні додаткові кошти для 

ефективного усунення виявлених ризиків ІБ. Способом оцінити дієвість засобу 

є з'ясування того, як це засіб знижує ймовірність реалізації загрози ІБ, 

ускладнює використання вразливостей або пом'якшує наслідки інциденту ІБ.  

Аналіз з боку керівництва і аудиторські звіти дають інформацію про 

ефективність існуючих засобів управління. Плановані до використання 

відповідно до планів обробки ризиків ІБ засоби управління розглядаються 

аналогічно як і вже існуючі засоби. Існуючі та заплановані кошти управління 

можуть бути ідентифіковані як неефективні, недостатні або невиправдані. У 

двох останніх випадках ці кошти необхідно перевірити для визначення того, чи 
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варто їх видалити, замінити іншими більш придатними, або залишити, 

наприклад, з міркувань вартості. 

Для ідентифікації існуючих і запланованих коштів управління можуть бути 

корисні наступні дії: 

 перегляд документів, що містять інформацію про засоби управління 

(наприклад, плани обробки ризиків ІБ); 

 перевірка, яка проводиться спільно з відповідальними за ОІБ і 

користувачами інформаційних процесів в ІС, для яких реально реалізовані 

засоби управління, що розглядаються; 

 аналіз на місці фізичних засобів управління, порівняння реально 

реалізованого і того, що повинно бути, і перевірка коректності та ефективності 

реалізації; 

 розгляд результатів внутрішніх аудитів ІБ. 

Вихідними даними процесу є список існуючих і запланованих коштів 

управління ризиками ІБ та інформація про стан їх впровадження і 

використання. 

Етап 4 – Ідентифікація вразливостей 

На цьому етапі ідентифікуються вразливості, які можуть бути використані 

загрозами ІБ (точніше джерелами загроз ІБ) для заподіяння шкоди активів або 

всієї організації в цілому.  

Існує кілька різних класифікацій вразливостей [27]: за причинами 

виникнення, за місцем знаходження, за ступенем критичності наслідків від її 

використання погрозами ІБ, а також за ймовірностю реалізації.  

За причинами виникнення вразливості поділяються на три класи: 

 проектування, що використовують аналіз алгоритму ПЗ і АЗ; 

 реалізації, що використовують аналіз вихідного тексту (його синтаксису, 

семантики, конструкцій тощо) або виконуваного файлу (його атрибутів, 

процесу виконання – операції з пам’яттю, робота з покажчиками, виклик 

функцій), зовнішніми впливами – коли на вхід подаються різні граничні і 
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малоймовірні значення змінних, а також значення змінних отриманих при 

дизасемблювання і аналізу коду; 

 експлуатації, включаючи слабкості системної політики, помилки 

налаштування ПЗ і АЗ та ін. 

За місцем знаходження вразливості можуть бути ідентифіковані в 

наступних областях: 

 організація в цілому; 

 її процеси і процедури (організація робіт); 

 усталена практика управління і адміністрування; 

 персонал; 

 фізичне середовище; 

 конфігурації 1С; 

 апаратне, програмне і телекомунікаційне обладнання; 

 залежність від зовнішніх сторін. 

Вразливість може бути присутня в активі, а може перебувати і в засобі 

забезпечення його ІБ. Також виділяють вразливості на рівні мережі, окремого 

хоста (пристрої з унікальною адресою) або додатка. 

За ступенем критичності (рівнем ризику) вразливості діляться наступним 

чином: 

 високий рівень ризику – вразливості, що дозволяють атакуючому 

отримати доступ до хосту з правами суперкористувача, а також вразливості, які 

роблять можливим обхід засобів захисту для потрапляння і мережу організації; 

 середній рівень ризику – вразливості, що дозволяють атакуючому 

отримати інформацію, яка з високим ступенем ймовірності дозволить отримати 

доступ до окремого хосту і вразливості, що призводять до підвищеної витрати 

ресурсів системи (за рахунок атак «відмова в обслуговуванні»); 

 низький рівень ризику – вразливості, що дозволяють здійснювати збір 

критичної інформації про систему (наприклад, невикористовувані служби, 

поточний час на комп’ютері для подальших атак на криптоалгоритми тощо). 
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Вразливості можна оцінити по ймовірності реалізації на її основі загрози 

ІБ, наприклад: 

 з високою ймовірністю або ймовірна – дану вразливість легко 

використовувати, захист відсутній або дуже слабкий; 

 можлива – вразливість може бути використана, але є захист; 

 малоймовірна або неможлива – дану вразливість використовувати важко, 

є хороший захист. 

Сама по собі вразливість (просто її наявність) не завдає шкоди - для цього 

потрібні: загроза ІБ та її джерело, які нею скористаються. Вразливість лише 

створює потенційні умови для реалізації загрози ІБ.  

Вразливість, для якої не виявлено відповідної загрози ІБ, може і не 

вимагати реалізації засобів управління, але вона все одно повинна бути 

усвідомлена і повинен здійснюватися моніторинг її змін. І навпаки, загроза ІБ, 

для реалізації якої в системі немає вразливості, не актуальна для цієї системи і 

не тягне за собою ризику ІБ. Вразливості можуть бути пов'язані з 

властивостями активу. Спосіб і цілі використання активу можуть відрізнятися 

від планованих при його придбанні або створенні. Необхідно враховувати 

вразливості різного походження, наприклад, внутрішні чи зовнішні по 

відношенню до даного активу. 

Вихідними даними цього етапу є ймовірності P(V) використання 

вразливостей активів. 

Етап 5 – Ідентифікація наслідків 

Згідно з ISO / IEC 27005: 2011 вхідними даними процесу є списки активів, 

бізнес-процесів, загроз ІБ і вразливостей (при можливості із зазначенням 

активів) і їхня соціальна вагомість. Повинні бути визначені прямі і непрямі 

наслідки можливої втрати активами конфіденційності, цілісності і доступності, 

викликаної інцидентами ІБ. Такими наслідками можуть бути зниження 

ефективності, несприятливі операційні умови, втрата бізнесу, збиток для 

репутації тощо. Можливі сценарії інцидентів ІБ описуються як реалізації загроз 

ІБ на основі використання однієї або декількох існуючих вразливостей.  
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 Вплив інциденту ІБ визначається з урахуванням критеріїв оцінки 

наслідків, виділених в процесі встановлення контексту управління ризиками ІБ. 

Наслідки можуть торкнутися одного або кількох активів або частини активу, 

можуть носити тимчасовий і постійний характер (як у випадку руйнування 

активу). Активи при їх пошкодженні або компрометації, можуть бути 

співставлені як зі значення фінансових втрат, так і з наслідками для всього 

бізнесу організації. 

Негативні наслідки від впливу ризиків ІБ можуть бути двох типів: 

 миттєві наслідки, наприклад, відмова обладнання; 

 накопичувані наслідки, наприклад, відмова обладнання в результаті 

вичерпання його ресурсу. 

Вихідні дані етапу подаються у вигляді списку сценаріїв інцидентів ІБ з їх 

наслідками для конкретних активів і бізнес-процесів. 

Етап 6 – Оцінка ймовірностей 

Згідно з ISO / IEC 27005: 2011 вхідні дані процесу - список можливих 

ідентифікованих сценаріїв ІБ, включаючи ідентифіковані загрози ІБ, активи, 

використані вразливості і наслідки для активів і бізнес-процесів, а також списки 

всіх існуючих і запланованих елементів управління ризиками ІБ, їх 

ефективність, статус впровадження і використання.  

Повинні бути оцінені ймовірності реалізації конкретних сценаріїв 

інцидентів ІБ. При цьому найчастіше застосовуються три підходи: 

 історичні дані; 

 передбачення ймовірностей; 

 експертні оцінки. 

Після ідентифікації сценаріїв інцидентів ІБ необхідно оцінити ймовірність 

реалізації кожного сценарію і прояви наслідків інциденту ІБ, використовуючи 

якісні та кількісні підходи.  

При цьому враховується наступне:  
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 наскільки часто реалізуються загрози ІБ і наскільки просто 

використовувати вразливості, розглядаючи досвід і відповідні статистичні дані 

по можливостям реалізації загроз ІБ; 

 вразливості, що розглядаються окремо і спільно, що може багаторазово 

збільшити втрати організації; 

 загрози ІБ, що розглядаються окремо і спільно, що може багаторазово 

збільшити втрати організації; 

 ймовірність реалізації деякої комбінації загроз ІБ і вразливостей; 

 для умисних джерел загроз ІБ – мотивація і можливості, які змінюються 

з часом, а також ресурси, доступні потенційним зловмисникам; 

 для випадкових джерел загроз ІБ – наскільки часто вони можуть 

виникати, відповідно до досвіду, статистики тощо. 

Залежно від необхідної точності, активи можуть бути згруповані або 

навпаки - один актив може бути розділений на елементи, що, в кінці кінців, 

повинно бути зв'язане зі сценаріями інцидентів ІБ. Інформація, яка 

використовується для оцінки загроз ІБ і вразливостей, може бути отримана від 

тих, хто має відношення до даної СУІБ і відповідних бізнес-процесів.  

Вихідними даними цього етапу є ймовірності Р(Т) реалізації сценаріїв 

інцидентів ІБ. 

Етап 7 – Визначення рівня (величини) ризиків ІБ 

Отримавши значення ймовірностей P(T) сценаріїв інцидентів ІБ (етап 6) і 

ймовірностей P(V) використання вразливостей активів (етап 4) експертним 

шляхом для кожного активу визначаються відповідні коефіцієнти: коефіцієнт 

конфіденційності інформаційного активу, коефіцієнт цілісності інформаційного 

активу і коефіцієнт доступності інформаційного активу (див. 3.1.1). 

Таким чином, всі необхідні дані для виконання кількісного аналізу ризиків 

отримані. 

3.4 Реалізація методу k-середніх при аналізі ризиків 
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Наведемо методику для активів і загроз наведених у розділі на умовному 

спрощеному прикладі. Припустимо після виконання всіх етапів по аналізу 

ризиків, зазначених в п. 3.3.2 за методикою показаною в п. 3.3.2.1, отримані 

кількісні оцінки ризиків R для 3-х активів А при 4-х можливих реалізаціях 

сценаріїв інцидентів для трьох типів загроз. 

Тобто, буде три таблиці виду 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Оцінка ризиків 

Активи 
Інциденти порушень ІБ 

У1 У2 У3 У4 

А1 R1k R2k R3k R4k 

А2 R5k R6k R7k R8k 

А3 R9k R10k R11k R12k 

 

Де k – тип класу загроз: 

k=1 – порушення цілісності; 

k=2 – порушення доступності; 

k=3 – порушення конфіденційності. 

Ці таблиці фактично представляють собою матриці спостережень, що 

використовуються в кластерному аналізі. 

Припустимо, що для всіх них проведено кластерний аналіз методом  

k-середніх і отримані результати, показані на рис. 3.4 

 

Рис 3.4Результати кластерного аналізу 

На рис № 3.4 М – високий ризик, N – середній ризик, L – низький ризик. 
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Для кожного об’єкта визначимо тип кластера, в якому він знаходиться по 

кожному типу загроз (табл.3.2). 

Таблиця 3.2. 

Належність об’єктів 

Оцінка Цілісність Доступність Конфіденційність 

R1 М М М 

R2 L L L 

R3 L N L 

R4 L L М 

R5 L N L 

R6 M L N 

R7 N M N 

R8 L L L 

R9 M M M 

R10 N M N 

R11 N N N 

R12 L L M 

 

Далі з таблиці визначимо, які об’єкти знаходяться в одних і тих же 

кластерах, створимо їх множини і випишемо їх в окрему таблицю 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Множини об’єктів з однаковими узагальненими параметрами 

№ множини Назва множини Оцінки 

1 MMM R1R9 

2 LLL R2R8 

3 LNL R3R5 

4 LLM R4 R12 

5 MLN R6 

6 NMN R7 R10 

7 NNN R11 
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Оцінки ризику, що належать одній і тій же множині, володіють деякими 

однаковими узагальненими характеристиками, і тому така таблиця може 

служити показником оцінки всіх ризиків для розглянутих активів при 

розглянутих сценаріях інцидентів ІБ.  

Крім цього результату можна отримати і її інтегральну оцінку - частоту 

рівнів ризику за видами вразливостей.  

Для мого прикладу частота появи M-6, N-7, L-8. 

Висновки до розділу 3 
 

Метод k-середніх найбільш простий метод кластеризації в класичній 

реалізації. Він розбиває безліч елементів векторного простору на заздалегідь 

відоме число кластерів k. Дія алгоритму така, що він прагне мінімізувати 

середньоквадратичне відхилення на точках кожного кластера. Основна ідея 

полягає в тому, що на кожній ітерації переобчислюють центр мас для кожного 

кластера, отриманого на попередньому кроці, потім вектори розбиваються на 

кластери знову відповідно до того, який з нових центрів виявився ближчим за 

обраною метрикою. Алгоритм завершується, коли на якійсь ітерації не 

відбувається зміна кластерів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Сучасні світові тенденції вимагають від банків бути готовими до зустрічі з 

ризиками інформаційної системи. Реалізація таких ризиків завдасть значних 

збитків банкові, так як практично вся діяльність банківської установи залежить 

від інформаційних систем. 

Розробка ефективної системи управління кібербезпекою стає необхідною 

умовою для сучасного життя та ведення бізнесу. При цьому особлива увага 

надається процесу управлінню та оцінці ризиків, оскільки саме ці результати є 

необхідною основою для прийняття рішень з кібербезпеки. 

Загальна оцінка ризиків – ключовий процес управління ризиками, оскільки 

на цьому етапі обираються засоби контролю за ризиком і визначається план 

робіт з кібербезпеки. Розроблено багато різних моделей та методів для 

прийняття рішень з кібербезпеки, але усі вони не є універсальними і 

орієнтовані для різних потреб. Для досягнення мети роботи для оцінки ризиків 

кібербезпеки був обран метод, що дає змогу в більшому обсязі детектувати  та 

оцінити можливі ризики, оптимальні співвідношення між витратами на 

впровадження методу оцінки ризиків , застосування засобу захисту і рівнем 

захищеності системи.   

Переважна більшість існуючих методик з прийняття рішень щодо оцінки 

ризику пропонують використання трьох з чотирьох методів обробки, а саме 

зниження, збереження та уникнення. Тому постає задача розробки 

рекомендацій, які б давали змогу зменшення ризику інформаційної безпеки до 

мінімуму. 

У роботі розглянуто методику оцінки ризиків інформаційної безпеки на 

основі кластерного аналізу ризиків. В ході виконання  поставлених в роботі 

задач були отримані наступні наукові та практичні результати:  

– проаналізована нормативно-правова база, що регулює управління 

ризиками та сферу інформаційної безпеки;  
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– розглянуті основні ризики в системі забезпечення інформаційної безпеки 

банку, описані механізми безпеки внутрішньо платіжних систем, наведена 

статистика ІТ-ризиків організацій. 

–  порівняні кількісні та якісні методи оцінки ризиків, проаналізовані 

методики оцінки ризиків інформаційної діяльності, а саме: методика NIST 

800-30, методика CRAMM, методика IT-Grundschutz та методика OCTAVE. 

– зроблено детальний опис методу оцінки ризиків k-середніх.  

Головна ціль безпеки банківської діяльності – забезпечення стійкого 

функціонування банку, запобігання внутрішнім та зовнішнім загрозам, а також 

захист законних інтересів банку від неправомірних посягань, безпека та 

охорона здоров’я персоналу, недопущення розкрадання фінансових та 

матеріальних коштів, псування і знищення майна, цінностей, розголошення 

банківської таємниці, витоку та несанкціонованого доступу до службової 

інформації, порушення роботи технічних засобів, які забезпечують банківську 

діяльність. 
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