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План лекції
Організація інформаційної безпеки. Політика безпеки. Управління
ресурсами СУІБ. Безпека людських ресурсів
Фізична безпека та безпека інфраструктури. Управління комунікаціями та
функціонуванням. Контроль доступу. Придбання, розроблення та
підтримка інформаційних систем
Управління інцидентом інформаційної безпеки. Управління безперервністю
бізнесу. Відповідність

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
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. При
розробці СУІБ організація повинна вибрати цілі заходів безпеки та заходи безпеки для
оброблення ризиків.
1.

Організація інформаційної безпеки. Політика безпеки. Управління ресурсами СУІБ.
Безпека людських ресурсів
А.5 Політика безпеки
А.5.1 Політика інформаційної безпеки
Ціль: Забезпечити регулювання та підтримку з боку керівництва інформаційної безпеки
згідно з вимогами бізнесу та відповідними законами і нормативами.
А.5.1.1

Документ
щодо
політики
інформаційної
безпеки

Заходи безпеки
Документ щодо політики інформаційної безпеки повинен
бути затверджений керівництвом, виданий та доведений до
відома всього найманого персоналу та потрібних зовнішніх
сторін.

А.5.1.2

Перегляд
політики
інформаційної
безпеки

Заходи безпеки
Політика інформаційної безпеки повинна переглядатись у
заплановані терміни або за появи істотних змін з метою
забезпечення її постійної придатності, адекватності та
ефективності.

А.6 Організація інформаційної безпеки
А.6.1 Внутрішня організація
Ціль: Управляти інформаційною безпекою в організації.
А.6.1.1

Зобов'язання
Заходи безпеки
керівництва
щодо Керівництво повинно активно підтримувати безпеку в
інформаційної
межах організації шляхом чіткого регулювання,
безпеки
підтверджених зобов’язань, чітких призначень та
визнання відповідальності за інформаційну безпеку.
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А.6.1.2

Координація
інформаційної
безпеки

А.6.1.3

Розподіл обов’язків Заходи безпеки
щодо інформаційної Усі обов’язки щодо інформаційної безпеки необхідно
безпеки
чітко визначити.

А.6.1.4

Процес
санкціонування
використання засобів
оброблення
інформації

А.6.1.5

Угоди
щодо Заходи безпеки
конфіденційності
Вимоги щодо конфіденційності або угоди щодо
нерозголошення, які відображують потреби організації
у захисті інформації, повинні бути ідентифіковані та
підлягають регулярному перегляду

А.6.1.6

Контакти з
повноважними
органами

Заходи безпеки
Необхідно підтримувати належні контакти з
відповідними повноважними органами.

А.6.1.7

Контакти з групами
фахівців з певної
проблематики

Заходи безпеки
Необхідно підтримувати належні контакти з групами
фахівців з певної проблематики або іншими
форумами фахівців з безпеки чи професійними
об’єднаннями.

А.6.1.8 Незалежний
перегляд
інформаційної
безпеки

Заходи безпеки
Діяльність щодо інформаційної безпеки повинна бути
узгодженою між представниками різних підрозділів
організації з відповідними ролями та посадовими
обов’язками.

Заходи безпеки
Процес управління санкціонуванням використання
нових засобів оброблення інформації треба визначити
та впровадити.

Заходи безпеки
Підхід організації до управління інформаційною
безпекою та її впровадження (тобто, цілі заходів
безпеки, заходи безпеки, політики, процеси та
процедури інформаційної безпеки) підлягають
незалежному перегляду в заплановані терміни або за
виникнення значних змін у впровадженій безпеці.

А.6.2 Зовнішні сторони
Ціль: Підтримування безпеки інформації організації та її засобів оброблення інформації,
до яких мають доступ, обробляють, якими управляють або з якими підтримують зв'язок
зовнішні сторони.
А.6.2.1

Ідентифікація
ризиків, пов’язаних з
зовнішніми
сторонами

Заходи безпеки
Ризики бізнес-процесів, до яких залучені зовнішні
сторони, для інформації організації та засобів її
оброблення повинні бути ідентифіковані і до надання
доступу повинні бути впроваджені належні заходи
безпеки.

А.6.2.2

Врахування безпеки
під час роботи з
клієнтами

Заходи безпеки
Перш ніж надавати клієнтам доступ до інформації або
ресурсів СУІБ організації, повинні бути враховані всі
ідентифіковані вимоги безпеки.

А.6.2.3

Врахування безпеки

Заходи безпеки
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в угодах з третьою
стороною

Угоди з третіми сторонами щодо доступу, оброблення,
передавання або управління інформацією організації
або засобами оброблення інформації, або щодо
додавання продуктів чи послуг до засобів оброблення
інформації повинні охоплювати усі відповідні вимоги
безпеки.

А.7 Управління ресурсами СУІБ
А.7.1 Відповідальність за ресурси СУІБ
Ціль: Досягти та підтримувати належний захист ресурсів СУІБ організації
А.7.1.1
Інвентаризація
ресурсів
СУІБ

Заходи безпеки
Усі ресурси СУІБ необхідно чітко ідентифікувати та
скласти і підтримувати інвентарний опис усіх важливих
ресурсів СУІБ

Володіння
ресурсами
СУІБ

Заходи безпеки
Уся інформація і ресурси СУІБ, пов’язані із засобами
оброблення інформації, повинні «бути у власності»1
призначеного підрозділу організації

Припустиме
використання
ресурсів
СУІБ

Заходи безпеки
Правила щодо припустимого використання інформації та
ресурсів СУІБ, пов’язаних з засобами оброблення
інформації, повинні бути ідентифіковані, задокументовані
та впроваджені.

А.7.1.2

А.7.1.3

А.7.2 Класифікація інформації
Ціль: Забезпечити, що інформація одержує належний рівень захисту
А.7.2.1
Настанови
класифікації

Заходи безпеки
щодо Інформація повинна бути класифікована в термінах її
цінності, правових вимог, конфіденційності та критичності
для організації

Маркування
оброблення
інформації

Заходи безпеки
та Повинна бути розроблена та впроваджена належно
множина процедур для маркування та оброблення
інформації згідно зі схемою класифікації, прийнятою
організацією.

А.7.2.2

А.8 Безпека людських ресурсів
А.8.1 Перед наймом2
Ціль: Гарантувати, що найманий персонал, підрядники та користувачі третьої сторони
розуміють свої обов’язки, придатні до ролей, на які претендують, і зменшити ризик
розкрадання, шахрайства чи зловживання обладнанням.
1 Термін «власник» ідентифікує особу або організацію, що має ухвалену керівництвом відповідальність
щодо контролювання створення, розвитку, підтримування, використання та безпеки ресурсів СУІБ.
Термін «власник» не означає, що особа дійсно має права власності на ресурс СУІБ.
2 Пояснення: Слово «найм» тут призначене, щоб охопити всі різноманітні ситуації: найм людей
(тимчасовий чи постійний), призначення на посади, зміну посад, підписання контрактів та припинення
дії будь-якої з цих угод.
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А.8.1.1
Ролі та обов’язки

А.8.1.2
Ретельна
перевірка

А.8.1.3

Заходи безпеки
Ролі та обов’язки щодо безпеки найманого персоналу,
підрядників та користувачів третьої сторони повинні бути
визначені та задокументовані відповідно до політики
інформаційної безпеки організації
Заходи безпеки
Підтверджувальні перевірки біографічних даних щодо всіх
кандидатів на найм, підрядників та користувачів третьої
сторони повинні виконуватись згідно з усіма відповідними
законами, нормативами та морально-етичними нормами, а
також співвідносно до бізнес-вимог, класифікації інформації,
до якої потрібен доступ, і усвідомлюваних ризиків.

Заходи безпеки
Терміни та умови Як частину своїх зобов’язань за контрактом, найманий
найму
персонал, підрядники та користувачі третьої сторони повинні
погодити і підписати терміни та умови свого контракту з
найму, який повинен встановити взаємні відповідальності
щодо інформаційної безпеки.

А.8.2 Протягом найму
Ціль: Впевнитись, що весь найманий персонал, підрядники та користувачі третьої сторони
поінформовані щодо загроз і проблем інформаційної безпеки, своїх відповідальностей та
обов’язків, а також забезпечені всім необхідним, щоб підтримувати політику безпеки
організації в ході своєї повсякденної роботи і зменшити ризик суб’єктивної помилки.
А.8.2.1
Відповідальності
керівництва

А.8.2.2
Поінформованість,
освіта і навчання
щодо
інформаційної
безпеки
А.8.2.3
Дисциплінарний
процес

Заходи безпеки
Керівництво повинне вимагати від найманого персоналу,
підрядників та користувачів третьої сторони застосування
безпеки згідно з установленими в організації політиками та
процедурами.
Заходи безпеки
Увесь найманий персонал організації, і там, де це суттєво, і
підрядники та користувачі третьої сторони повинні одержати
належне навчання для поінформованості та регулярно
отримувати оновлені дані щодо політик і процедур організації,
суттєвих для їх посадових функцій.
Заходи безпеки
Повинен існувати офіційно оформлений дисциплінарний
процес щодо найманого персоналу, який здійснив порушення
безпеки.

А.8.3 Припинення або зміна умов найму
Ціль: Впевнитись, що весь найманий персонал, підрядники та користувачі третьої сторони
залишають організацію чи змінюють умови найму в установленому порядку.
А.8.3.1

Заходи безпеки
Припинення
Повинні бути чітко визначені та встановлені відповідальності
відповідальностей за виконання процедур припинення найму або зміну умов
найму.

А.8.3.2
Повернення
ресурсів

Заходи безпеки
Увесь найманий персонал, підрядники та користувачі третьої
сторони повинні повернути всі ресурси СУІБ організації, що
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СУІБ
А.8.3.3
Вилучення
доступу

2.

перебувають у їх володінні, після припинення їх найму,
контракту чи угоди.
Заходи безпеки
прав Після припинення найму, контракту чи угоди будь-якого
найманого персоналу, підрядників і користувачів третьої
сторони права їх доступу до інформації та засобів оброблення
інформації повинні бути вилучені або пристосовані до зміни.

Фізична безпека та безпека інфраструктури. Управління комунікаціями та
функціонуванням. Контроль доступу. Придбання, розроблення та підтримка
інформаційних систем
А.9 Фізична безпека та безпека інфраструктури
А.9.1 Зони безпеки
Ціль: Запобігти несанкціонованому фізичному доступу, ушкодженню та вторгненню до
службових приміщень організації та втручанню в її інформацію.
А.9.1.1

Заходи безпеки
Для захисту зон, що містять інформацію чи засоби
оброблення інформації, треба використовувати периметри
безпеки (бар’єри, наприклад, стіни, картково- контрольовані
вхідні брами або пости чергових).

Периметр
фізичної безпеки

А.9.1.2
Заходи
безпеки
фізичного
прибуття
А.9.1.3

Заходи безпеки
Зони безпеки повинні бути захищені належними заходами
безпеки прибуття, щоб забезпечити, що доступ дозволений
тільки персоналу, який отримав санкцію.

і

Заходи безпеки
Повинна бути розроблена і застосована фізична безпека
офісів, кімнат і обладнання.

Захист
від
зовнішніх
та
інфраструктурних
загроз

Заходи безпеки
Повинен бути розроблений та застосований фізичний захист
від пошкодження внаслідок пожежі, повені, землетрусу,
вибуху, акцій громадської непокори та інших форм
стихійного або спричиненого людьми лиха

Робота в
безпеки

Заходи безпеки
Повинні бути розроблені та застосовані фізичний захист і
настанови щодо роботи в зонах безпеки.

Убезпечення
офісів, кімнат
обладнання
А.9.1.4

А.9.1.5
зонах

А.9.1.6
Зони загального
доступу, доставки
та відвантаження

Заходи безпеки
Щоб уникнути несанкціонованого доступу, повинні бути
контрольовані і, за можливості, ізольовані від засобів
оброблення інформації точки доступу, наприклад, зони
доставки та відвантаження, а також інші точки, через які
особи, доступ яких не санкціоновано, можуть увійти до
службових приміщень

А.9.2 Безпека обладнання
Ціль: Запобігти втратам, ушкодженню, крадіжці або компрометації ресурсів СУІБ та
перериванню діяльності організації.
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А.9.2.1
Розміщення
та
захист обладнання
А.9.2.2
Допоміжні
комунальні
служби
А.9.2.3
Безпека кабельних
мереж
А.9.2.4
Обслуговування
обладнання

Заходи безпеки
Обладнання повинне бути розміщене чи захищене таким
чином, щоб зменшити ризики інфраструктурних загроз і
небезпек та можливостей несанкціонованого доступу.
Заходи безпеки
Обладнання повинне бути захищене від аварійних
відключень живлення та інших порушень, внаслідок аварій
засобів життєзабезпечення.
Заходи безпеки
Силові та телекомунікаційні кабельні мережі передачі даних
або підтримки інформаційних послуг, повинні бути
захищені від перехоплювання чи ушкоджень
Заходи безпеки
Обладнання повинне правильно обслуговуватися, щоб
забезпечити його постійну доступність та цілісність.

А.9.2.5

Заходи безпеки
Безпека
До обладнання поза службовими приміщеннями повинен
обладнання поза бути застосовний захист з урахуванням різних ризиків
службовими
роботи поза службовими приміщеннями організації.
приміщеннями

А.9.2.6

Заходи безпеки
Безпечне
Всі елементи обладнання, які містять носії пам’яті, повинні
вилучення
або бути перевірені для забезпечення того, що будь-які
повторне
конфіденційні дані або ліцензійне програмне забезпечення
використання
було видалено чи безпечним чином перезаписано до
обладнання
вилучення.

А.9.2.7
Переміщення
майна

Заходи безпеки
Обладнання, інформація чи програмне забезпечення не
повинні виноситись назовні без попередньої санкції на ці дії.

А.10 Управління комунікаціями та функціонуванням
А.10.1 Процедури експлуатації та відповідальності
Ціль: Забезпечити коректне та безпечне функціонування засобів оброблення інформації.
А.10.1.1
Задокументовані
процедури
експлуатації

Заходи безпеки
Процедури експлуатації повинні бути задокументовані,
підтримувані та зроблені доступними для всіх
користувачів, що їх потребують

Управління
змінами

Заходи безпеки
Зміни у засобах оброблення інформації та системах
повинні бути контрольованими.

А.10.1.2

А.10.1.3
Розподілення
обов’язків

А.10.1.4
Відокремлення

Заходи безпеки
Повинні бути розподілені обов’язки та сфери
відповідальності
для
зменшення
можливості
несанкціонованої або ненавмисної модифікації ресурсів
СУІБ організації чи зловживання ними.
Заходи безпеки
Засоби розроблення, тестування та експлуатації повинні
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засобів розробки, бути
відокремлені
для
зменшення
ризиків
тестування
та несанкціонованого доступу до системи, яка знаходиться в
експлуатації
промисловій експлуатації, або її несанкціонованої зміни.
А.10.2 Управління наданням послуг третьою стороною
Ціль: Впровадити і підтримувати належний рівень інформаційної безпеки та надання послуг
відповідно до угод щодо надання послуг третьою стороною.
А.10.2.1
Надання послуг

Заходи безпеки
Треба забезпечити, що заходи безпеки, визначення послуг
та рівень їх надання, які містить угода щодо надання послуг
третьою стороною, впроваджені, функціонують та
підтримуються третьою стороною.

А.10.2.2

Заходи безпеки
Моніторинг
та Послуги, звіти та записи, надавані третьою стороною,
перегляд
послуг повинні підлягати регулярному моніторингу і перегляду та
третьої сторони
повинні проводитись регулярні аудити

А.10.2.3

Заходи безпеки
Управління
Зміни у наданні послуг, включаючи підтримування і
змінами у послугах вдосконалювання існуючих політик інформаційної
третьої сторони
безпеки, процедур і заходів безпеки, повинні управлятися з
урахуванням критичності залучених бізнессистем і
процесів та переоцінки ризиків.

А.10.3 Планування та приймання системи Ціль: Мінімізувати ризик відмови систем.
А.10.3.1
Управління
потужністю

А.10.3.2
Приймання
системи

Заходи безпеки
Для забезпечення потрібної продуктивності системи
необхідно здійснювати моніторинг та регулювати
використання ресурсів і проектувати вимоги до майбутньої
потужності.
Заходи безпеки
Повинні бути розроблені критерії приймання нових
інформаційних систем, їх модернізацій та нових версій і
виконані відповідні тести систем протягом розроблення і
перед
прийманням

А.10.4 Захист від зловмисного та мобільного коду
Ціль: Захистити цілісність програмного забезпечення та інформації.
А.10.4.1

Заходи безпеки
Заходи
безпеки Повинні бути впроваджені заходи безпеки щодо
проти зловмисного виявлення, запобігання та відновлення для захисту від
коду
зловмисного коду і належні процедури поінформовування
користувачів

А.10.4.2

Заходи безпеки
Заходи
безпеки Там, де використання мобільного коду санкціоновано,
проти мобільного конфігурація повинна гарантувати, що санкціонований
коду
мобільний код використовується згідно з чітко визначеною
політикою безпеки, та необхідно запобігти виконанню
несанкціонованого мобільного коду.

А.10.5 Резервне копіювання
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Ціль: Підтримувати цілісність і доступність інформації та засобів оброблення інформації.
А.10.5.1

Заходи безпеки
Згідно з затвердженою політикою резервного копіювання
треба регулярно робити і тестувати резервні копії
інформації та програмного забезпечення.

Резервне
копіювання
інформації

А.10.6 Управління безпекою мережі
Ціль: Забезпечити захист інформації в мережах та захист інфраструктури, що їх підтримує.
А.10.6.1
Заходи
мережі

А.10.6.2
Безпека
мережі

Заходи безпеки
безпеки Треба відповідним чином управляти і захищати мережі,
щоб вони були захищеними від загроз і підтримувалася
безпека
систем
та
прикладних
програм,
які
використовують мережу, включаючи інформацію, що
передається.
Заходи безпеки
послуг Характеристики безпеки, рівні послуг, а також вимоги
управління всіма послугами мережі повинні бути
ідентифіковані і міститись у будь-якій угоді щодо послуг
мережі, як для послуг, що надаються організацією, так і для
аутсорсингових

А.10.7 Поводження з носіями
Ціль: Запобігти несанкціонованому розголошенню, модифікації, вилученню або знищенню
ресурсів СУІБ та перериванню бізнес-діяльності.
А.10.7.1
Управління
змінними носіями
А.10.7.2
Вилучення носіїв

А.10.7.3
Процедури
поводження
інформацією
А.10.7.4

Заходи безпеки
Повинні бути наявними процедури управління змінними
носіями.
Заходи безпеки
Коли носії більше не потрібні, вони повинні безпечно і
надійно вилучатися із застосуванням офіційно оформлених
процедур.
Заходи безпеки
Для
захисту
інформації
від
несанкціонованого
з розголошення або зловживання повинні бути розроблені
процедури поводження з інформацією та її збереження.

Заходи безпеки
Безпека
системної Системна документація повинна бути
документації
несанкціонованого доступу.

захищена від

А.10.8 Обмін інформацією
Ціль: Підтримувати безпеку інформації і програмного забезпечення, якими обмінюються в
організації та з зовнішнім об’єктом.
А.10.8.1

Заходи безпеки
Політики
та Повинні бути наявними офіційно оформлені політики,
процедури
обміну процедури та заходи безпеки для захисту обміну
інформацією
інформацією з використанням всіх видів засобів комунікації

А.10.8.2

Заходи безпеки
Угоди щодо обміну Між організацією та зовнішніми сторонами повинні бути
укладені угоди щодо обміну інформацією та програмним
забезпеченням.
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А.10.8.3

Заходи безпеки
Фізичні носії під час Носії, що містять інформацію, повинні бути захищені від
передавання
несанкціонованого доступу, зловживання або руйнування
під час транспортування поза фізичними межами
організації.

А.10.8.4

Заходи безпеки
Електронний обмін Інформація, яка міститься в електронних повідомленнях,
повідомленнями
повинна бути захищена належним чином.

А.10.8.5
Системи
бізнесінформації

Заходи безпеки
Повинні бути розроблені та впроваджені політика і
процедури захисту інформації, пов’язаної з взаємозв’язком
систем бізнес- інформації.

А.10.9 Послуги електронної комерції
Ціль: Забезпечити захист послуг електронної комерції та їх безпечне використання.
А.10.9.1

Електронна
комерція

А.10.9.2
Інтерактивні
трансакції

А.10.9.3
Загальнодоступна
інформація

Заходи безпеки
Інформація, залучена в електронну комерцію, яка
проходить через загальнодоступні мережі, повинна бути
захищена від шахрайської діяльності, контрактних
суперечок і несанкціонованого розголошення та
модифікації.
Заходи безпеки
Інформація, залучена в інтерактивні трансакції, повинна
бути захищена для запобігання неповній передачі,
неправильній маршрутизації, несанкціонованій зміні
повідомлення,
несанкціонованому
розголошенню,
несанкціонованому дублюванню повідомлення або його
повторенню.
Заходи безпеки
Повинна забезпечуватись цілісність інформації, яка буде
зроблена доступною у загальнодоступній системі, для
запобігання її несанкціонованій модифікації.

А.10.10 Моніторинг
Ціль: Виявити несанкціоновану діяльність з оброблення інформації.
А.10.10.1
Журнал аудиту

А.10.10.2
Моніторинг
використання
системи
А.10.10.3

А.10.10.4

Заходи безпеки
Журнал аудиту, в якому записується діяльність
користувачів, винятки та події інформаційної безпеки,
повинен вестися і зберігатися протягом погодженого
періоду для сприяння в майбутніх розслідуваннях і
моніторингу контролю доступу.
Заходи безпеки
Повинні бути розроблені процедури моніторингу
використання засобів оброблення інформації та результати
моніторингу діяльності повинні регулярно переглядатися.

Заходи безпеки
Захист інформації Засоби реєстрування і інформація реєстрації повинні бути
журналів реєстрації захищені від фальсифікації та несанкціонованого доступу.
Заходи безпеки
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Журнали реєстрації Діяльність системного адміністратора та системного
адміністратора та оператора повинна реєструватися.
оператора
А.10.10.5
Реєстрація
несправностей
А.10.10.6
Синхронізація
годинників

Заходи безпеки
Несправності треба реєструвати, аналізувати та вживати
належні дії.
Заходи безпеки
Годинники всіх важливих систем оброблення інформації в
організації або
домені
безпеки
повинні
бути
синхронізовані з джерелом часу погодженої точності.

А.11 Контроль доступу
А.11.1 Бізнес-вимоги до контролю доступу
Ціль: Контролювати доступ до інформації.
А.11.1
Політика
доступу

Заходи безпеки
контролю Політика контролю доступу повинна бути розроблена,
задокументована та переглядатись на основі вимог
бізнесу та безпеки щодо доступу.

А.11.2 Управління доступом користувача
Ціль: Забезпечити санкціонований доступ користувача і запобігти несанкціонованому
доступу до інформаційних систем.
А.11.2.1
Реєстрація
користувача

А.11.2.2
Управління
повноваженнями
А.11.2.3

Заходи безпеки
Для надання та відміни доступу до всіх
інформаційних систем і послуг повинні бути
наявними офіційно оформлені процедури реєстрації
та зняття з реєстрації.
Заходи безпеки
Призначення та використання повноважень повинно
бути обмеженим та контрольованим.

Управління паролем
користувача

Заходи безпеки
Призначення паролів повинне контролюватися за
допомогою
офіційно
оформленого
процесу
управління.

Перегляд
прав
доступу користувача

Заходи безпеки
Керівництво повинне переглядати права доступу
користувача у встановлені терміни, використовуючи
офіційно оформлену процедуру.

А.11.2.4

А.11.3 Відповідальності користувача
Ціль: Запобігти несанкціонованому доступу користувача і компрометації або викраденню
інформації та засобів оброблення інформації.
А.11.3.1
Використання паролів

А.11.3.2
Обладнання

Заходи безпеки
Треба вимагати від користувачів додержання
визнаних практик безпеки у виборі та використанні
паролів.
Заходи безпеки
Користувачі повинні забезпечити, що залишене без
12

користувачів,
залишене без нагляду
А.11.3.3

нагляду обладнання належним чином захищене.

Заходи безпеки
Політика чистого стола Повинна бути ухвалена політика чистого стола щодо
та чистого екрану
паперів і змінних носіїв пам’яті та політика чистого
екрану щодо засобів оброблення інформації.

А.11.4 Контроль доступу до мережі
Ціль: Запобігти несанкціонованому доступу до послуг мережі.
А.11.4.1
Політика
використання
мережі

Заходи безпеки
Користувачам повинен надаватися доступ тільки до
послуг послуг, на використання яких вони мають санкцію.

А.11.4.2

Заходи безпеки
Для контролю доступу віддалених користувачів
у повинні використовуватись відповідні методи
автентифікації.

Автентифікація
користувача
зовнішніх
підключеннях
А.11.4.3

Ідентифікація
обладнання в мережах

А.11.4.4

Заходи безпеки
Автоматична ідентифікація обладнання повинна
розглядатися як засіб
автентифікації підключень з певного місця та певного
обладнання.

Заходи безпеки
Захист
порту Фізичний і логічний доступ до портів
віддаленої
віддаленої діагностики та конфігурування повинен
діагностики
та бути контрольований.
конфігурування

А.11.4.5
Сегментація
мережах

у

А.11.4.6
Заходи безпеки щодо
підключень до мережі

А.11.4.7
Заходи безпеки щодо
маршрутизації
в
мережі

Заходи безпеки
У мережі повинні бути сегментовані
інформаційних послуг, користувачів, а
інформаційні системи.

Заходи безпеки
Для спільно використовуваних мереж, особливо тих,
що
поширюються
поза
межі
організації,
спроможність користувачів підключитися до мережі
повинна бути обмежена відповідно до політики
контролю доступу та вимог прикладних програм
бізнесу (див.1.1)
Заходи безпеки
Для мереж повинні бути впроваджені заходи безпеки
щодо маршрутизації для забезпечення того, що
підключення комп’ютерів і потоки інформації не
порушують політику контролю доступу прикладних
програм бізнесу.

А.11.5 Контроль доступу до операційної системи
Ціль: Запобігти несанкціонованому доступу до операційних систем.
А.11.5.1

групи
також

Заходи безпеки
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Процедури безпечної
реєстрації
А.11.5.2

Заходи безпеки
Всі користувачі повинні мати унікальний
ідентифікатор (ID користувача) тільки для свого
персонального використання та треба вибрати
придатну методику автентифікації для підтвердження
заявленої ідентичності користувача.

Ідентифікація та
автентифікація
користувача

А.11.5.3
Система
паролем

Доступ
до
операційних
систем
повинен
контролюватися процедурою безпечної реєстрації.

Заходи безпеки
управління Системи для управління паролями повинні бути
інтерактивними і забезпечувати якісні паролі.

А.11.5.4

Заходи безпеки
Використання програм утиліт, що можуть бути
спроможні скасовувати заходи безпеки системи та
прикладних програм, повинно бути обмежене та
суворо контрольоване.

Використання
системних утиліт

А.11.5.5
Блокування
неактивних сеансів
А.11.5.6
Обмеження
підключення

Заходи безпеки
Неактивні сеанси повинні бути перервані після
визначеного періоду бездіяльності.

Заходи безпеки
часу Для забезпечення додаткового захисту прикладних
програм з високим ризиком треба використовувати
обмеження часу підключення.

А.11.6 Контроль доступу до прикладних програм та інформації
Ціль: Запобігти несанкціонованому доступу до інформації, що міститься в прикладних
системах.
А.11.6.1

Заходи безпеки
Обмеження доступу до Доступ користувачів та обслуговуючого персоналу до
інформації
інформації та функцій прикладних систем повинен
бути обмежений відповідно до визначеної політики
контролю доступу.

А.11.6.2
Ізоляція
конфіденційних
систем

Заходи безпеки
Конфіденційні системи повинні мати спеціально
призначене (ізольоване) комп’ютерне середовище.

А.11.7 Мобільні обчислення та дистанційна робота
Ціль: Забезпечити безпеку інформації при використанні мобільних обчислень та засобів
дистанційної роботи.
А.11.7.1
Мобільні обчислення
та комунікації

А.11.7.2
Дистанційна робота

Заходи безпеки
Для захисту від ризиків використання мобільного
обчислення та комунікаційних засобів повинна бути
наявною офіційно оформлена політика і повинні бути
ухвалені відповідні заходи безпеки.
Заходи безпеки
Повинні бути розроблені та впроваджені політика,
плани експлуатації та процедури щодо дистанційної
роботи.
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А.12 Придбання, розроблення та підтримка інформаційних систем
А.12.1 Вимоги безпеки для інформаційних систем
Ціль: Забезпечити, що безпека є невід’ємною частиною інформаційних систем.
А.12.1.1
Аналіз та специфікація
вимог безпеки

Заходи безпеки
Положення щодо бізнес-вимог до нових
інформаційних систем або модернізацій до
існуючих
інформаційних
систем
повинні
визначати вимоги до заходів безпеки.

А.12.2 Коректне оброблення в прикладних програмах
Ціль: Запобігти помилкам, втратам, несанкціонованій модифікації або зловживанню
інформацією в прикладних програмах.
А.12.2.1
Підтвердження
даних

вхідних

А.12.2.2
Заходи безпеки щодо
внутрішньої обробки

А.12.2.3
Цілісність повідомлення

А.12.2.4
Підтвердження вихідних
даних

А.12.3 Криптографічні заходи безпеки
Ціль: Захистити конфіденційність,
криптографічними засобами.
А.12.3.1
Політика використання
криптографічних засобів
А.12.3.2
Управління ключами

Заходи безпеки
Вхідні дані для прикладних програм повинні бути
підтверджені для
забезпечення того, що ці дані є коректними та
відповідними.
Заходи безпеки
Підтверджувальні
перевірки
повинні
бути
вбудовані у прикладні програми для виявлення
будь-якого викривлення інформації через помилки
обробки або навмисні дії.
Заходи безпеки
Повинні бути ідентифіковані вимоги щодо
забезпечення автентичності та захисту цілісності
повідомлень у прикладних програмах, належні
заходи безпеки повинні бути ідентифіковані та
впроваджені.
Заходи безпеки
Вихідні дані прикладної програми повинні бути
підтверджені для забезпечення того, що
оброблення інформації, яку зберігають, є
коректним та відповідним до обставин.
автентичність

цілісність

інформації

Заходи безпеки
Повинна бути розроблена і впроваджена політика
використання криптографічних засобів для
захисту інформації.
Заходи безпеки
Для підтримки використання в організації
криптографічних методів повинно бути наявним
управління ключами.

А.12.4 Безпека системних файлів
Ціль: Забезпечити безпеку системних файлів.
А.12.4.1

або

Заходи безпеки
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Заходи безпеки
програмного
забезпечення,
знаходиться
експлуатації

щодо
яке
в

А.12.4.2
Захист
даних
тестування системи

для

А.12.4.3
Контроль доступу до
початкових
кодів
програми

Повинні бути наявними процедури контролю
інсталяції програмного забезпечення в системах,
що знаходяться в експлуатації.

Заходи безпеки
Дані для тестування повинні бути ретельно
відібрані, захищені та контрольовані.
Заходи безпеки
Доступ до початкових кодів програми повинен
бути обмежений.

А 12.5 Безпека у процесах розроблення та підтримки
Ціль : Підтримувати безпеку прикладного програмного забезпечення та інформації.
А.12.5.1
Процедури контролю
змін

Заходи безпеки
Впровадження змін повинно бути контрольованим
за допомогою офіційно оформлених процедур
контролю змін.

А.12.5.2

Заходи безпеки
Технічний
перегляд Коли операційні системи змінено, критичні для
прикладних програм після бізнесу прикладні програми повинні бути
змін операційної системи переглянуті та протестовані, щоб забезпечити, що
відсутній негативний вплив на функціонування та
безпеку організації.

А.12.5.3

Заходи безпеки
Обмеження на зміни до Модифікації пакетів програмного забезпечення не
пакетів
програмного повинні
заохочуватися,
бути
обмеженими
забезпечення
найнеобхіднішими змінами і всі зміни повинні
суворо контролюватися.

А.12.5.4
Витік інформації
А.12.5.5

Заходи безпеки
Треба запобігати можливостям витоку інформації.

Заходи безпеки
Аутсорсингове
Організація повинна здійснювати нагляд над
розроблення програмного аутсорсинговим
розробленням
програмного
забезпечення
забезпечення та його моніторинг.

А.12.6 Управління технічною вразливістю
Ціль: Зменшити ризики в результаті використання відомостей щодо технічних
вразливостей.
А.12.6.1

Заходи безпеки
Заходи
безпеки,
які Треба отримувати своєчасну інформацію щодо
стосуються
технічних технічних вразливостей інформаційних систем, що
вразливостей
використовуються,
оцінювати
підвладність
організації таким вразливостям і вживати належні
заходи, щоб врахувати пов'язаний з цим ризик.
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3.

Управління інцидентом інформаційної безпеки. Управління безперервністю бізнесу.
Відповідність
А.13 Управління інцидентом інформаційної безпеки
А.13.1 Звітування щодо подій та слабких місць інформаційної безпеки
Ціль: Забезпечити, що події інформаційної безпеки та слабкі місця, пов’язані з
інформаційними системами, доведені до відома у спосіб, який дозволяє своєчасно вжити
коригувальну дію.
А.13.1.1

Заходи безпеки
Звітування
про
події Необхідно якнайшвидше звітувати стосовно
інформаційної безпеки
подій інформаційної безпеки через належні
канали управління.

А.13.1.2

Заходи безпеки
Звітування щодо слабких Треба вимагати від усього найманого персоналу,
місць інформаційної безпеки підрядників та користувачів третьої сторони, які
користуються інформаційними системами та
послугами, звертати увагу та звітувати щодо
будь-яких спостережених або очікуваних слабких
місць у системах чи послугах.

А.13.2 Управління інцидентами інформаційної безпеки та вдосконаленням
Ціль: Забезпечити застосування до управління інцидентами інформаційної безпеки
послідовного та ефективного підходу.
А.13.2.1
Відповідальності
процедури

А.13.2.2

Заходи безпеки
та Повинні бути розроблені відповідальності
керівництва та процедури для забезпечення
швидкого, ефективного і правильного реагування
на інциденти інформаційної безпеки.

Заходи безпеки
Вивчення
інцидентів Повинні бути наявними механізми, які
інформаційної безпеки
дозволяють визначати кількість і здійснювати
моніторинг типів, обсягів та вартості інцидентів
інформаційної безпеки.

А.13.2.3
Збирання доказів

Заходи безпеки
У випадках подальших дій проти особи чи
організації після інциденту інформаційної
безпеки, що тягнуть за собою судовий позов
(цивільний або кримінальний), треба зібрати,
зберегти та надати докази згідно з правилами
щодо доказів відповідної юрисдикції.

А.14 Управління безперервністю бізнесу
А.14.1 Аспекти інформаційної безпеки управління безперервністю бізнесу Ціль:
Протидіяти перериванням у бізнес-діяльності та захищати критичні бізнес- процеси від
впливу серйозних відмов інформаційних систем чи лиха і забезпечити їх своєчасне
відновлення.
А.14.1.1
Залучення

Заходи безпеки
інформаційної Для безперервності бізнесу в усій організації
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А.14.1.2

безпеки в процес

треба розробити та

управління
безперервністю бізнесу

підтримувати процес, що управляється, який
враховує
вимоги інформаційної безпеки,
необхідні для безперервності бізнесу в
організації.

Заходи безпеки
Безперервність бізнесу та Події, що можуть спричинити переривання в
оцінка ризику
бізнес-процесах, повинні бути ідентифіковані
разом з імовірністю та впливом таких переривань
і їх наслідків для інформаційної безпеки.

А.14.1.3
Розроблення
та
впровадження
планів
безперервності бізнесу, які
включають
інформаційну
безпеку
А.14.1.4

Заходи безпеки
Повинні бути розроблені та впроваджені плани
для підтримки або поновлення функціонування і
забезпечення
доступності
інформації
на
потрібному рівні та в потрібні проміжки часу
після переривання чи відмови критичних бізнес
процесів.

Заходи безпеки
Структура
планування Для забезпечення узгодженості всіх планів,
безперервності бізнесу
узгодженого врахування вимог інформаційної
безпеки та ідентифікації пріоритетів тестування і
підтримки, повинна підтримуватись єдина
структура планів безперервності бізнесу.

А.14.1.5
Тестування, підтримування
та
переоцінка
планів
безперервності бізнесу

Заходи безпеки
Плани безперервності бізнесу треба регулярно
тестувати та оновлювати, щоб забезпечити, що
вони актуальні та ефективні.

А.15 Відповідність
А.15.1 Відповідність правовим вимогам
Ціль: Уникнути порушень будь-якого закону, вимог, що діють на підставі закону,
нормативних або контрактних зобов’язань та будь-яких вимог безпеки.
А.15.1.1
Ідентифікація застосовного
законодавства

А.15.1.2
Права
інтелектуальної
власності (IPR)

А.15.1.3
Захист

організаційних

Заходи безпеки
Усі важливі вимоги, що діють на підставі закону,
нормативні або контрактні вимоги та підхід
організації до задоволення цих вимог повинні
бути чітко визначені, задокументовані та
актуалізовані для кожної інформаційної системи
та організації.
Заходи безпеки
Повинні бути впроваджені належні процедури
забезпечення
відповідності
законодавчим,
нормативним та контрактним вимогам щодо
використання матеріалу, відносно якого можуть
існувати права інтелектуальної власності, та
щодо використання запатентованих продуктів
програмного забезпечення.
Заходи безпеки
Відповідно до вимог, що діють на підставі
18

записів

закону, нормативних, контрактних і бізнес
вимог, важливі записи повинні бути захищені
від втрати, знищення та фальсифікації

А.15.1.4
Захист
даних
конфіденційність
персональних даних

та

А.15.1.5

Заходи безпеки
Захист даних і конфіденційність повинні
забезпечуватися згідно з вимогами відповідного
законодавства, нормативів і, за наявності, статей
контракту.

зловживанню
оброблення

Заходи безпеки
Треба утримувати користувачів від використання
засобів
оброблення
інформації
для
несанкціонованих цілей.

Нормативи
щодо
криптографічних засобів

Заходи безпеки
Криптографічні
засоби
повинні
використовуватися
відповідно
до
усіх
застосовних угод, законів та нормативів.

Запобігання
засобами
інформації
А.15.1.6

А.15.2 Відповідність політикам та стандартам безпеки і технічна відповідність
Ціль: Забезпечити відповідність систем політикам та стандартам безпеки організації.
А.15.2.1
Відповідність політикам та
стандартам безпеки

А.15.2.2
Перевірка
відповідності

технічної

Заходи безпеки
Для досягнення відповідності політикам та
стандартам
безпеки
керівники
повинні
забезпечити, що всі процедури безпеки в межах
сфери їх відповідальності виконуються коректно.
Заходи безпеки
Інформаційні системи повинні регулярно
перевірятися на відповідність стандартам
впровадження безпеки.

А.15.3 Розгляд аудиту інформаційних систем
Ціль: Мінімізувати втручання в процес аудиту інформаційних систем та максимізувати
ефективність цього процесу.
А.15.3.1
Заходи безпеки аудиту
інформаційних систем

А.15.3.2
Захист інструментів аудиту
інформаційних систем

Заходи безпеки
Вимоги аудиту та діяльність, що охоплює
перевірки систем, що знаходяться в експлуатації,
повинні бути ретельно сплановані та погоджені,
щоб мінімізувати ризик порушення бізнеспроцесів.
Заходи безпеки
Доступ до інструментів аудиту інформаційних
систем повинен бути захищений, щоб запобігти
будь-якому можливому зловживанню чи
компрометації.
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