МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 4
Кафедра кібербезпеки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з дисципліни

ПП.16 "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ"
(шифр, назва навчальної дисципліни)

за темою
Процесний
підхід.
інформаційною безпекою
Галузь знань

Розроблення

системи

управління

1701 "Інформаційна безпека"
(шифр, назва галузі)

Напрям підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації"
(шифр і назва напряму)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр
(назва СВО)

Харків
2017 рік

Передмова
Текст лекції із дисципліни "Управління інформаційною безпекою" для курсантів
за напрямом підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" на _____
арк.
СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4

_______________ Протокол № ____

_______________ Протокол № ____

(дата, місяць, рік )

(дата, місяць, рік )

______________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри кібербезпеки
факультету №4 ХНУВС

_______________ Протокол № ____

_______________ Протокол № ____

____________

______________

(дата, місяць, рік )
(підпис)

(дата, місяць, рік )

________________
(П.І.Б.)

(підпис)

________________
(П.І.Б.)

Рецензент:
Тулупов В.В., доцент кафедри інформаційних технологій факультету № 4
Харківського національного університету внутрішніх справ, к.т.н., доцент.

Управління інформаційною безпекою" : текст лекції
Розробник:

Носов В.В. – м. Харків
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017

© Носов В.В.
© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017
2

1.
2.
3.
4.

План лекції
Процесний підхід
Розроблення і управління СУІБ
Документальне оформлення
Відповідальність керівництва

Література
Основна:
1. СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010. Методи захисту в банківській діяльності. Система
управління інформаційною безпекою. Вимоги. (ISO/IEC 27001:2005, MOD). Видання
офіційне. Київ. Національний банк України. 2010. URL:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72235 (дата звернення: 11.11.2016)
Текст лекції
Вступ
На міжнародному рівні управління інформаційною безпекою описує стандарт ISO/IEC
27001:2005 Information technology — Security techniques — Information security management
systems — Requirements (Інформаційні технології. Методи захисту. Система управління
інформаційною безпекою. Вимоги). В основу стандарту покладена процесна модель.
Цей стандарт створений для надання моделі розроблення, впровадження, функціонування,
моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення системи управління інформаційною
безпекою (далі - СУІБ). Прийняття СУІБ повинне бути стратегічним рішенням для організації.
На проектування та впровадження СУІБ організації впливають потреби та цілі організації,
вимоги безпеки, застосовувані процеси, розмір і структура організації. З часом очікуються
зміни цих факторів і систем, які їх підтримують. Передбачається, що впровадження СУІБ буде
масштабуватися відповідно до потреб організації, наприклад, проста ситуація потребує
простого рішення для СУІБ.
1.

Процесний підхід
Стандарт приймає процесний підхід до розроблення, впровадження, функціонування,
моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення СУІБ організації.
Для ефективної діяльності організації необхідно ідентифікувати та управляти багатьма
видами діяльності. Будь-яку діяльність, що використовує ресурси та підлягає управлінню з
метою забезпечення перетворення вхідних даних у вихідні, можна розглядати як процес. Часто
вихідні дані одного процесу є безпосередньо вхідними даними для наступного.
Застосування системи процесів у межах організації разом з ідентифікацією цих процесів та
їх взаємодіями, а також управління ними можна розглядати як «процесний підхід».
Процесний підхід до управління інформаційною
безпекою,
запропонований
цим
стандартом, заохочує його користувачів робити наголос на важливості:
a) розуміння вимог інформаційної безпеки організації і необхідності розроблення
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;
c) моніторингу та перегляді продуктивності та ефективності СУІБ; і
d) постійному вдосконаленні, основаному на об’єктивному вимірюванні.
Цей стандарт приймає модель «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» («PlanDo-Check-Act»),
надалі ПВПД (PDCA), яку застосовують для структуризації всіх процесів СУІБ. Рисунок 1
ілюструє, яким чином СУІБ, використовуючи як вхідні дані вимоги інформаційної безпеки та
очікування зацікавлених сторін, за допомогою необхідних дій і процесів формує вихідні дані
інформаційної безпеки, що відповідають цим вимогам та очікуванням.
Прийняття моделі ПВПД (PDCA) буде також відображати принципи, встановлені
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Настановою ОЕСР1 (Організація економічного співробітництва та розвитку), які
врегульовують безпеку інформаційних систем та мереж. Цей стандарт надає надійну модель
для впровадження принципів цієї настанови, що впливають на оцінку ризиків, проектування і
впровадження безпеки, управління безпекою та повторну її оцінку.
Приклад 1
Вимога може полягати в тому, щоб порушення інформаційної безпеки не спричиняли
серйозного фінансового збитку та/або перешкод для організації.
Приклад 2
Очікуваним результатом може бути наявність в організації людей, належним чином
навчених відповідним процедурам, які дадуть змогу мінімізувати можливі несприятливі
наслідки у разі серйозного інциденту, наприклад.

Рисунок 1 – модель ПВПД (PDCA), застосована до процесів СУІБ
Плануй (розробляй СУІБ)

Розробити політику СУІБ, цілі, процеси та процедури,
суттєві для управління ризиком та вдосконалення
інформаційної безпеки для отримання результатів, які
відповідають загальним політикам та цілям організації.

Виконуй
(впроваджуй
та Впровадити та забезпечити функціонування політики
забезпечуй функціонування інформаційної безпеки, заходів безпеки, процесів та
СУІБ)
процедур СУІБ.
Перевіряй
(здійснюй Оцінювати і, за можливості, вимірювати продуктивність
моніторинг та перегляд СУІБ) процесів згідно з політикою, цілями СУІБ і практичним
досвідом та звітувати про результати керівництву для
перегляду.

1 Настанова ОЕСР щодо безпеки інформаційних систем і мереж – На шляху до культури безпеки.
Париж: ОЕСР, липень. www.oecd.org
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Дій
(підтримуй
вдосконалюй СУІБ)

та Вживати коригувальні та запобіжні дії на підставі
результатів внутрішнього аудиту і перегляду СУІБ з боку
керівництва або іншої важливої інформації для
досягнення постійного вдосконалення СУІБ.

2.

Розроблення і управління СУІБ
Організація повинна розробляти, впроваджувати, забезпечувати функціонування,
здійснювати моніторинг, переглядати, підтримувати та вдосконалювати задокументовану
СУІБ в контексті загальної бізнес-діяльності організації і ризиків, з якими вона стикається.
Процес, використаний для цього стандарту, базується на моделі ПВПД (PDCA), яку наведено
на рисунку 1.
Розроблення СУІБ
Організація повинна діяти таким чином.
a)
Визначити сферу застосування і межі використання СУІБ виходячи з характеристик
бізнесу, організації, її розташування, ресурсів СУІБ і технологій, охоплюючи подробиці та
обґрунтування будь-яких винятків із сфери застосування.
b)
Визначити політику СУІБ, виходячи з характеристик бізнесу, організації, її
розташування, ресурсів СУІБ і технологій, яка:
1) охоплює основні положення щодо встановлення цілей і змістовно визначає загальні
напрями та принципи діяльності щодо інформаційної безпеки;
2) враховує вимоги бізнесу, правові чи нормативі вимоги, а також контрактні
зобов'язання щодо безпеки;
3) узгоджена з контекстом стратегічного управління ризиками організації, в якому
будуть розробляти та підтримувати СУІБ;
4) встановлює критерії, за якими будуть оцінювати ризики; та
5) повинна бути затверджена керівництвом.
Примітка. Політику СУІБ розглядають як розширення політики інформаційної безпеки. Обидві ці
політики можуть бути викладені в одному документі.

c)

Визначити підхід організації до оцінки ризику.
1) Ідентифікувати методологію оцінки ризику, пристосовану до СУІБ і ідентифікованої
інформаційної безпеки бізнесу, правових і нормативних вимог.
2) Розробити критерії прийняття ризиків та ідентифікувати прийнятні рівні ризику.
Вибрана методологія оцінки ризику повинна забезпечувати, що оцінки ризику дають
порівнювані та відтворювані результати.
Примітка. Існують різні методології оцінки ризику.

d)
Ідентифікувати ризики:
1) Ідентифікувати ресурси СУІБ в межах сфери застосування СУІБ та власників 2 цих
ресурсів СУІБ.
2) Ідентифікувати загрози цим ресурсам СУІБ.
3) Ідентифікувати вразливості, які можуть бути використані загрозами.
4) Ідентифікувати значні впливи, які втрата конфіденційності, цілісності та доступності
можуть справити на ресурси СУІБ.
e)
Проаналізувати та оцінити ризики.
1) Оцінити значні бізнес-впливи на організацію, які можуть бути наслідком порушення
безпеки, враховуючи наслідки втрати конфіденційності, цілісності або доступності
ресурсів СУІБ.
2 Термін 'власник' визначає особу або об’єкт, на яких покладено ухвалену керівництвом відповідальність
щодо контролю створення, розробки, підтримки, використання та безпеки ресурсів СУІБ. Термін 'власник'
не означає, що особа дійсно має будь-які права власності на ресурси СУІБ.
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2) Оцінити реальну ймовірність виникнення порушень безпеки, беручи до уваги
переважаючі загрози і вразливості, та значні впливи, пов’язані з цими ресурсами СУІБ, і
впроваджені на цей момент заходи безпеки.
3) Визначити величину рівнів ризиків.
4) Використовуючи критерії прийнятності ризиків, визначити чи є ризики прийнятними,
чи вимагають оброблення.
f)
Ідентифікувати та оцінити альтернативні варіанти оброблення ризиків.
Можливі дії включають:
1) застосування належних заходів безпеки;
2) свідоме та об'єктивне прийняття ризиків, забезпечуючи, що вони чітко
задовольняють політику організації та критерії прийняття ризиків;
3) уникнення ризиків; та
4) перенесення відповідних бізнес-ризиків на інші сторони, наприклад,
страхувальників, постачальників.
g)
Вибрати цілі заходів безпеки та заходи безпеки для оброблення ризиків.
Цілі заходів безпеки та заходи безпеки треба вибирати й впроваджувати таким чином, щоб
задовольняти вимоги, ідентифіковані оцінкою ризиків і процесом їх оброблення. Цей вибір
повинен враховувати як критерії для прийняття ризиків, так і правові, нормативні та
контрактні вимоги.
Як частину цього процесу з додатку А треба вибирати цілі заходів безпеки та заходи
безпеки, що підходять для задоволення ідентифікованих вимог.
Перелічені у додатку А цілі заходів безпеки та заходи безпеки не є вичерпними, і можна
також вибрати додаткові цілі заходів безпеки та заходи безпеки.
Примітка. Додаток А містить докладний перелік цілей заходів безпеки і заходи безпеки, які зазвичай
вважаються доречними в організаціях. Користувачів цього стандарту відсилаємо до додатку А як до
відправної точки для вибору заходів безпеки, щоб забезпечити, що жоден з важливих варіантів заходів
безпеки не було пропущене.

h)
Отримати від керівництва затвердження запропонованих залишкових ризиків.
i)
Отримати санкцію керівництва на впровадження та функціонування СУІБ;
j)
Підготувати Положення щодо застосовності.
Положення щодо застосовності треба підготувати таким чином, щоб воно включало:
1)
цілі заходів безпеки і заходи безпеки та обґрунтування їх вибору;
2)
цілі заходів безпеки і заходи безпеки, впроваджені на теперішній час;
3)
будь-які вилучені цілі заходів безпеки і заходи безпеки з тих, що наведено у
додатку А, і обґрунтування їх вилучення.
Примітка. Положення щодо застосовності надає огляд рішень стосовно оброблення ризиків.
Обґрунтування вилучень забезпечує перехресну перевірку того, що жодні заходи безпеки не були
випадково пропущені.

Впровадження та функціонування СУІБ
Організація повинна діяти таким чином.
a) Сформулювати план оброблення ризиків, який ідентифікує належні управлінські дії,
ресурси, обов’язки та пріоритети щодо управління ризиками інформаційної безпеки.
b) Впровадити план оброблення ризиків для досягнення ідентифікованих цілей заходів
безпеки, який містить розгляд фінансових питань та розподілу ролей і обов’язків. Для
досягнення цілей заходів безпеки впровадити заходи безпеки.
c) Визначити, як вимірювати ефективність вибраних заходів безпеки або груп заходів
безпеки, і встановити, як треба використовувати такі вимірювання для оцінки ефективності
заходів безпеки, щоб отримувати порівнювані та відтворювані результати.
Примітка. Вимірювання ефективності заходів безпеки дозволяє керівникам та персоналу встановити,
наскільки добре заходи безпеки досягають запланованих цілей.

d) Впровадити програми з навчання та поінформованості.
e) Управляти функціонуванням СУІБ.
f) Управляти ресурсами СУІБ.
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g) Впровадити процедури та інші заходи безпеки для уможливлення термінового
виявлення подій безпеки та реагування на інциденти безпеки.
Моніторинг та перегляд СУІБ
Організація повинна діяти таким чином.
a)
Виконувати процедури моніторингу та перегляду, а також інші заходи безпеки для
того, щоб:
1) терміново виявляти помилки в результатах оброблення;
2) терміново ідентифікувати вдалі та невдалі спроби порушень безпеки і інциденти
безпеки;
3) надати можливість керівництву встановити, чи є діяльність щодо безпеки, яку
доручено персоналу або впроваджено за допомогою інформаційних технологій,
очікувано продуктивною;
4) сприяти виявленню подій безпеки і, таким чином, запобігати інцидентам безпеки,
використовуючи показники; та
5) встановити, чи були ефективними дії, вжиті для усунення порушення безпеки.
b)
Проводити регулярні перегляди ефективності СУІБ (включаючи перевірку
відповідності політиці і цілям СУІБ та перегляд заходів безпеки), враховуючи результати
аудитів безпеки, інциденти, результати вимірювань ефективності, пропозиції і зворотній
зв'язок з усіма зацікавленими сторонами.
c)
Вимірювати ефективність заходів безпеки, щоб підтвердити відповідність вимогам
безпеки.
d)
В заплановані терміни переглядати оцінки ризиків, а також переглядати залишкові
ризики та ідентифіковані прийнятні рівні ризиків, враховуючи зміни в:
1) організації;
2) технології;
3) цілях та процесах бізнесу;
4) ідентифікованих загрозах;
5) ефективності впроваджених заходів безпеки; та
6) зовнішніх подіях, наприклад, змінах правового чи нормативного середовища,
змінених контрактних зобов'язаннях та змінах соціального клімату.
e)
В заплановані терміни проводити внутрішні аудити СУІБ.
Примітка. Внутрішні аудити, що інколи називають аудитами першої сторони, проводить для
внутрішніх цілей сама організація (або за її дорученням).

f)
Здійснювати на регулярній основі перегляд СУІБ з боку керівництва для
забезпечення того, що сфера застосування залишається адекватною і вдосконалення в
процесах СУІБ є ідентифікованими.
g)
Оновлювати плани впровадження заходів безпеки для врахування результатів
діяльності з моніторингу та перегляду.
h)
Реєструвати дії та події, що можуть мати значний вплив на ефективність чи
продуктивність СУІБ.
Підтримування та вдосконалення СУІБ
Організація повинна регулярно виконувати таке:
a)
Впроваджувати в СУІБ ідентифіковані вдосконалення.
b)
Здійснювати відповідні коригувальні та запобіжні. Застосовувати практичний досвід
з безпеки, отриманий як у власній організації, так і в інших організаціях.
c)
Доводити до відома всіх зацікавлених сторін інформацію щодо дій та вдосконалень
СУІБ із ступенем деталізації, що відповідає обставинам, і, що важливо, погоджувати подальші
дії.
d)
Забезпечувати, що вдосконалення досягають намічених цілей.
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3.

Документальне оформлення
Вимоги до документації
Документація повинна містити записи щодо управлінських рішень, забезпечуючи
відстежуваність дій відповідно до управлінських рішень і політик, а також забезпечувати, що
задокументовані результати відтворювані.
Важливо мати можливість продемонструвати зворотній зв'язок від вибраних заходів
безпеки до результатів оцінки ризику і процесу оброблення ризику, а потім і до політики та
цілей СУІБ.
Документація СУІБ повинна містити:
a) задокументовані положення щодо політики та цілей СУІБ (див. 4.2.1 b));
b) сфера застосування СУІБ (див.4.2.1 a));
c) процедури та заходи безпеки, що підтримують СУІБ;
d) опис методології оцінки ризиків (див. 4.2.1 c));
e) звіт щодо оцінки ризиків (див. від 4.2.1 c) до 4.2.1 g))
f) план оброблення ризиків (див. 4.2.2 b));
g) задокументовані процедури, необхідні організації для забезпечення ефективного
планування, функціонування і контролю її процесів інформаційної безпеки, та опису
того, як вимірювати ефективність заходів безпеки (див. 4.2.3 c));
h) записи, яких вимагає цей стандарт (див. 4.3.3); та
i) Положення щодо застосовності.
Примітка 1. Термін "задокументована процедура", це означає, що процедура розроблена,
задокументована, впроваджена та підтримується.
Примітка 2. Обсяги документації СУІБ можуть відрізнятися від організації до організації залежно від:

-

розміру організації та типу її діяльності; а також

сфери застосування і складності вимог безпеки та системи, якою треба управляти.
Примітка 3. Документи та записи можуть бути в будь-якій формі та на будь-якому носії.

Контроль документів
Документи, яких вимагає СУІБ, повинні бути захищеними та контрольованими. Повинна
бути розроблена задокументована процедура, що визначає управлінські дії, потрібні для:
a)
затвердження документів на їх адекватність (перед виданням);
b)
перегляду і оновлення, за необхідності, документів та повторного їх затвердження;
c)
забезпечення того, що зміни та поточний стан перегляду документів ідентифіковані;
d)
забезпечення того, що відповідні версії діючих документів доступні у місцях їх
використання;
e)
забезпечення того, що документи залишаються чіткими і легко ідентифікованими;
f)
забезпечення того, що документи доступні для тих, хто їх потребує, та їх передають,
зберігають і врешті-решт знищують згідно з процедурами, застосовними відповідно до їх
класифікації;
g)
забезпечення того, що документи зовнішнього походження ідентифіковані;
h)
забезпечення того, що поширення документів контрольоване;
i)
запобігання ненавмисному використанню застарілих документів;
j)
застосування до них належної ідентифікації у разі зберігання для будь-яких цілей.
Контроль записів
Треба розробити та підтримувати записи для надання доказів щодо відповідності вимогам
і ефективного функціонування СУІБ. Вони повинні бути захищені та контрольовані. СУІБ
повинна враховувати будь-які відповідні правові чи нормативні вимоги та контрактні
зобов'язання. Записи повинні залишатися чіткими, легко ідентифікованими і відновлюваними.
Заходи безпеки, потрібні для ідентифікації, зберігання, захисту та відновлювання, термін
зберігання і знищення записів повинні бути задокументовані та впроваджені.
Треба зберігати записи щодо продуктивності процесу і щодо всіх випадків значних
інцидентів безпеки, пов’язаних з СУІБ.
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Приклад
Прикладами записів є журнал реєстрації відвідувачів, звіти щодо результатів аудиту та
заповнені форми санкціонування доступу.
4.

Відповідальність керівництва
Зобов'язання керівництва
Керівництво повинно продемонструвати виконання своїх зобов'язань щодо організації
розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та
вдосконалення СУІБ шляхом:
a) контролю розроблення політики СУІБ;
b) контролю того, що цілі та плани СУІБ розроблено;
c) контролю розроблення ролей і обов’язків щодо інформаційної безпеки;
d) доведення до відому організації інформації щодо важливості досягнення цілей
інформаційної безпеки та відповідності політиці інформаційної безпеки,
відповідальності перед законом та потреби постійного вдосконалення;
e) надання достатніх ресурсів для розроблення, впровадження, функціонування,
моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення СУІБ;
f) винесення рішення щодо критеріїв прийняття ризиків і прийнятних їх рівнів;
g) забезпечення проведення внутрішніх аудитів СУІБ; та
h) проведення переглядів СУІБ з боку керівництва.
Забезпечення ресурсами
Організація повинна визначити та забезпечити ресурси, потрібні щоб:
a) розробляти, впроваджувати,
забезпечувати
функціонування, здійснювати
моніторинг, перегляд, підтримку та вдосконалення СУІБ;
b) забезпечувати підтримку вимог бізнесу процедурами інформаційної безпеки;
c) ідентифікувати і враховувати правові та нормативні вимоги, а також контрактні
зобов'язання з безпеки;
d) підтримувати адекватний рівень безпеки шляхом коректного застосування усіх
впроваджених заходів безпеки;
e) за необхідності виконувати перегляди та відповідним чином реагувати на результати
таких переглядів; і
f) за потреби, підвищувати ефективність СУІБ.
Навчання, поінформованість та компетентність
Організація повинна забезпечити, щоб весь персонал, для якого встановлено визначені в
СУІБ відповідальності, був компетентним для виконання необхідних завдань шляхом:
a) визначення необхідної компетентності персоналу, який виконує роботи, що
впливають на СУІБ;
b) забезпечення навчання або вжиття інших заходів (наприклад, наймання
компетентного персоналу) для задоволення цих потреб;
c) оцінювання ефективності вжитих заходів; та
d) підтримування записів щодо освіти, навчання, навиків, досвіду та кваліфікації
персоналу.
Організація повинна також забезпечити, що весь відповідний персонал поінформовано
щодо значущості та важливості їх діяльності з інформаційної безпеки і їх внеску в досягнення
цілей СУІБ.
Внутрішні аудити СУІБ
Організація повинна в заплановані терміни проводити внутрішні аудити СУІБ для
встановлення чи цілі заходів безпеки, заходи безпеки, процеси та процедури СУІБ:
a) відповідають вимогам цього стандарту та відповідному законодавству або
нормативам;
b) відповідають вимогам ідентифікованої інформаційної безпеки;
c) є ефективно впровадженими та підтримуваними; а також
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d) виконуються як очікувалося.
Програма аудиту повинна плануватися з урахуванням статусу і важливості процесів і
областей, що підлягають аудиту, а також результатів попередніх аудитів. Повинні бути
визначені критерії, сфера застосування, частота і методи аудиту. Відбір аудиторів і проведення
аудитів повинні забезпечувати об'єктивність і неупередженість процесу аудиту. Аудитори не
повинні проводити аудит своєї власної роботи.
Обов’язки та вимоги до планування і проведення аудитів, а також звітування про
результати і підтримування записів повинні бути визначені в задокументованій процедурі.
Керівництво, відповідальне за область, що підлягає аудиту, повинне забезпечити, що дії
для усунення виявлених невідповідностей та їх причин виконуються без недоречних затримок.
Подальша діяльність повинна містити верифікацію виконаних дій і звітування про результати
верифікації.
Перегляд СУІБ з боку керівництва
Керівництво повинне здійснювати перегляд СУІБ організації у заплановані терміни (не
менше одного разу на рік) для забезпечення її постійної придатності, адекватності та
ефективності. Цей перегляд повинен містити оцінку можливостей вдосконалення і потреби
внесення змін у СУІБ, включаючи зміни у політиці інформаційної безпеки і цілі інформаційної
безпеки. Результати такого перегляду повинні бути чітко задокументовані, а записи повинні
підтримуватись
Вхідні дані для перегляду
Вхідні дані для перегляду з боку керівництва повинні містити:
a) результати аудитів та переглядів СУІБ;
b) зворотний зв’язок від зацікавлених сторін;
c) методи, продукти або процедури, які може використати організація для
вдосконалення продуктивності та ефективності СУІБ;
d) статус запобіжних та коригувальних дій;
e) вразливості або загрози, які не були адекватно враховані в попередній оцінці ризиків;
f) результати вимірів ефективності СУІБ;
g) дії, що є наслідком попереднього перегляду з боку керівництва;
h) будь-які зміни, що можуть мати вплив на СУІБ;
i) рекомендації щодо вдосконалення.

Вихідні дані перегляду
Вихідні дані перегляду з боку керівництва повинні містити будь-які рішення та дії стосовно
наведеного нижче.
a) Вдосконалення ефективності СУІБ.
b) Оновлення оцінки ризиків та плану оброблення ризиків.
c) Модифікації, за необхідності, процедур і заходів безпеки, що впливають на
інформаційну безпеку, для адекватного реагування на внутрішні або зовнішні події,
які можуть мати значний вплив на СУІБ, включаючи зміни у:
1. бізнес-вимогах;
2. вимогах безпеки;
3. бізнес-процесах, які впливають на існуючі бізнес-вимоги;
4. нормативних чи правових вимогах;
5. контрактних зобов'язаннях;
6. рівнях ризику та/або критеріїв прийняття ризиків.
d) Потреб у ресурсах.
e) Удосконалення того, як вимірюють ефективність заходів безпеки.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СУІБ
Постійне вдосконалення
Організація повинна постійно підвищувати ефективність СУІБ шляхом використання
політики інформаційної безпеки, цілей інформаційної безпеки, результатів аудитів, аналізу
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подій, що підлягають моніторингу, коригувальних і запобіжних дій та перегляду з боку
керівництва.
Коригувальні дії
Організація повинна здійснювати дії для усунення причин невідповідностей вимогам
СУІБ, щоб запобігати їх повторенню.
Задокументована процедура коригувальних дій повинна визначати вимоги до:
a) ідентифікації невідповідностей;
b) встановлення причин невідповідностей;
c) оцінювання потреби у діях для забезпечення того, що невідповідності не будуть
повторюватись;
d) встановлення та впровадження потрібних коригувальних дій;
e) реєстрування результатів виконаних дій; та перегляду виконаних коригувальних
дій.
Запобіжні дії
Організація повинна встановити дії для усунення причини потенційних невідповідностей
вимогам СУІБ для запобігання їх появі. Здійснені запобіжні дії повинні відповідати величині
впливу потенційних проблем. Задокументована процедура запобіжних дій повинна визначити
вимоги до:
a) ідентифікації потенційних невідповідностей та їх причин;
b) оцінювання потреби в діях для запобігання виникненню невідповідностей;
c) встановлення та впровадження необхідних запобіжних дій;
d) реєстрування результатів виконаних дій; а також
e) перегляду виконаних запобіжних дій.
Організація повинна ідентифікувати ризики, що змінилися, та ідентифікувати вимоги до
запобіжних дій, зосередивши увагу на ризиках, що істотно змінилися.
Пріоритети запобіжних дій повинні бути встановлені на основі результатів оцінки ризику.
Примітка: Дії, що запобігають невідповідностям, часто рентабельніші за коригувальні дії.
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