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Текст лекції
1.

Терміни та визначення правил для управління інформаційною безпекою
В правилах використовуються наведені нижче терміни та визначення.
2.1 актив (asset)
усе, що має цінність для організації [ISO/IEC 13335-1:2004]
До активів слід віднести усе, що повинно враховуватися для забезпечення
ефективного управління інформаційною безпекою, включаючи інформацію в
електронному та паперовому вигляді, програмне та апаратне забезпечення, персонал
тощо.
2.2 контроль (control)
засоби управління ризиком, які охоплюють політику, процедури, настанови,
практику або організаційні структури, які можуть бути адміністративного,
технічного, управлінського або правового характеру
ПРИМІТКА. Контроль також використовується як синонім засобу захисту або
контрзаходу.
2.3 настанова (guideline)
опис, який пояснює, що треба зробити і як, для досягнення встановлених в
політиках цілей [ISO/IEC 13335-1:2004]
2.4 засоби оброблення інформації (information processing facilities)
будь-яка система оброблення інформації,
послуга
чи
інфраструктура/фізичний вузол, де вони розміщені
Для банків України засобами оброблення інформації можуть бути власні
програмно-технічні
комплекси
або
автоматизовані
робочі
місця
державних/міжнародних платіжних/інформаційних систем.
2.5 інформаційна безпека (information security)
Збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації; крім того
можуть враховуватися інші властивості, такі, як автентичність, відстежуваність,
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неспростовність та надійність
Для банків України автентичність, відстежуваність, неспростовність, надійність
та автентифікація користувачів та інформаційних ресурсів є обов`язковими вимогами
інформаційної безпеки.
2.6 подія інформаційної безпеки (information security event)
подією інформаційної безпеки є ідентифікований стан системи, служби або
мережі, який указує на можливе порушення політики інформаційної безпеки чи
відмови засобів захисту або раніше невідому ситуацію, яка може мати відношення до
безпеки [ISO/IEC TR 18044:2004]
2.7 інцидент інформаційної безпеки (information security incident) на інцидент
інформаційної безпеки вказує одна або серія небажаних або непередбачуваних подій
інформаційної безпеки, що мають значну ймовірність компрометації функціонування
бізнесу і загрози інформаційній безпеці [ISO/IEC TR 18044:2004]
2.8 політика (policy) загальні наміри та вказівки, затверджені керівництвом
2.9 ризик (risk) комбінація ймовірності події та її наслідку [ISO/IEC Guide
73:2002]
2.10 аналізування ризику (risk analysis)
систематичне використання інформації для ідентифікації джерел та кількісного
оцінювання ризиків [ISO/IEC Guide 73:2002]
2.11 оцінка ризику (risk assessment) загальний процес аналізування ризику та
оцінювання ризику [ISO/IEC Guide 73:2002]
2.12 оцінювання ризику (risk evaluation)
процес порівняння кількісно оціненого ризику із заданими критеріями ризику для
встановлення його значимості [ISO/IEC Guide 73:2002]
2.13 управління ризиком (risk management) скоординовані дії в організації щодо
регулювання та контролю ризику [ISO/IEC Guide 73:2002]
Примітка. Управління ризиком зазвичай містить оцінку ризику, оброблення
ризику, прийняття ризику і доведення ризику до відома
2.14 оброблення ризику (risk treatment) процес вибору та впровадження заходів
щодо модифікації ризику [ISO/IEC Guide 73:2002]
2.15 третя сторона (third party)
особа або орган, визнані як незалежними від залучених сторін, так і зацікавленими
в розглядуваній проблемі [ISO/IEC Guide 2:1996]
2.16 загроза (threat)
потенційна причина небажаного інциденту, який може призвести до шкоди для
системи або організації [ISO/IEC 13335-1:2004] Цей стандарт містить 11 розділів
контролів безпеки, які разом охоплюють загалом 39 основних категорій безпеки, а
також один вступний розділ, який вводить оцінювання та оброблення ризику.
2.17 вразливість (vulnerability)
слабкість активу або групи активів, якою можуть скористатися одна або більше
загроз [ISO/IEC 13335-1:2004]
2.

Розділи правил для управління інформаційною безпекою
Кожний розділ містить певну кількість основних категорій безпеки. Одинадцять
розділів (супроводжувані певною кількістю основних категорій безпеки, розміщених
в кожному розділі):
a) Політика безпеки (1);
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b) Організація інформаційної безпеки (2);
c) Управління активами (2);
d) Безпека людських ресурсів (3);
e) Фізична безпека та безпека інфраструктури (2);
f) Управління взаємодією та функціонуванням (10);
g) Контроль доступу (7);
h) Придбання, розроблення і підтримка інформаційних систем (6);
i) Управління інцидентом інформаційної безпеки (2);
j) Управління безперервністю бізнесу (1);
k) Відповідність (3).
Примітка: Порядок розділів не означає їх важливості. Залежно від обставин усі
розділи можуть бути важливими, тому кожна організація повинна ідентифікувати
застосовні розділи, наскільки вони важливі та необхідність їх застосування до
конкретного бізнес-процесу. Крім того, усі переліки не впорядковано у
пріоритетному порядку, якщо це не зазначено.
Основні категорії безпеки
Кожна основна категорія безпеки містить:
a) ціль контролю, яка визначає, чого треба досягти; та
b) один або більше контролів, які можуть бути застосовані для досягнення цілі
контролю.
Описи контролів структуровані нижченаведеним чином:
Контроль
Визначає певне положення щодо контролю для досягнення цілі контролю.
Настанова щодо впровадження
Надає більш детальну інформацію для підтримки впровадження контролю та
досягнення цілі контролю. Деякі з цих настанов можуть бути придатними не у всіх
випадках і, отже, можуть бути більш прийнятними інші шляхи впровадження
контролю.
Додаткова інформація
Надає подальшу інформацію, яка може потребувати розгляду, наприклад, правові
міркування та посилання та інші стандарти.
3.

Оцінка та оброблення ризиків
Оцінка ризиків безпеки
Оцінка ризиків повинна ідентифікувати і визначити величини і пріоритети
ризиків в залежності від критеріїв прийняття ризику і суттєвих цілей організації.
Результати повинні спрямувати й визначити відповідні дії та пріоритети з управління
ризиками інформаційної безпеки та з провадження контролів, вибраних для захисту
від цих ризиків. Потреба в проведенні процесу оцінки ризиків та вибору контролів
може виникнути декілька разів, щоб охопити різні підрозділи організації або окремі
інформаційні системи.
Оцінка ризиків повинна містити системний підхід до визначення кількісно
оціненого ризику (аналізування ризику) та процес порівняння кількісно оцінених
ризиків з критеріями ризику для встановлення його значимості (визначення ризику).
Оцінки ризиків повинні також проводитись періодично для урахування змін у
вимогах безпеки і ситуації з ризиками, наприклад, щодо активів, загроз,
вразливостей, значних впливів, оцінювання ризику, а також коли відбуваються значні
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зміни. Ці оцінки ризиків треба здійснювати системним способом, який надає
можливість отримати порівнювані та відтворювані результати.
Оцінка ризиків інформаційної безпеки задля її ефективності повинна мати чітко
визначену галузь застосування і повинна мати взаємозв’язки з оцінками ризиків в
інших сферах, якщо необхідно.
Галуззю застосування оцінки ризиків може бути або вся організація, підрозділи
організації, окрема інформаційна система, певні компоненти системи або послуги,
для яких це є практично здійсненним, прагматичним та корисним. Приклади
методології оцінки ризиків обговорюються в ISO/IEC TR 13335-3 (Guidelines for the
Management of IT Security: Techniques for the Management of IT Security).
Банки України використовують декілька програмно-технічних комплексів
автоматизації банківської діяльності, які постійно обмінюються інформацією, тому
галуззю застосування оцінки ризиків повинен бути весь банк в цілому.
Оброблення ризиків безпеки
До початку оброблення ризику, організація повинна встановити критерії
прийняття ризиків. Ризики можуть бути прийняті, якщо, наприклад, оцінено, що
ризик є невеликим або вартість оброблення ризику є нерентабельною для організації.
Такі рішення повинні бути задокументовані.
Для кожного з ризиків, ідентифікованих після оцінки ризику, треба прийняти
рішення щодо оброблення ризиків. Можливі варіанти оброблення ризиків
включають:
a) застосування належних контролів для зниження ризиків;
b) свідоме й об’єктивне прийняття ризиків із забезпеченням, що вони чітко
задовольняють політику організації та критерії прийняття ризику;
c) уникнення ризиків не дозволяючи дії, які можуть спричинити виникнення
ризиків;
d) перенесення пов’язаних ризиків на інші сторони наприклад, страхувальників
або постачальників.
Для ризиків, для яких рішенням щодо оброблення ризику є застосування
належних контролів, ці контролі повинні бути обрані та впроваджені таким чином,
щоб задовольнити вимоги, ідентифіковані оцінкою ризиків. Контролі повинні
забезпечити зниження ризиків до прийнятного рівня, беручи до уваги:
a) вимоги та обмеження національного і міжнародного законодавства та
нормативів;
b) цілі організації;
c) функціональні вимоги та обмеження;
d) вартість впровадження та функціонування, пов’язану зі знижуваними
ризиками, і збереження її пропорційності вимогам та обмеженням
організації;
e) необхідність балансу між інвестиціями у впровадження та функціонування
контролів і ймовірною шкодою, до якої можуть призвести відмови політики
безпеки.
Контролі можна вибрати з цього стандарту або з інших наборів контролів, або
можна спроектувати нові контролі для задоволення певних потреб організації.
Необхідно усвідомити, що деякі контролі можуть бути не застосовні для кожної
інформаційної системи або інфраструктури і можуть бути практично не здійсненими
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для всіх організацій. Як приклад, 10.1.3 описує, як можуть бути розподілені обов’язки
для попередження шахрайства та помилки. Для невеликих організацій може бути
неможливим розподілення всіх обов’язків і можуть бути необхідними інші шляхи
досягнення тієї ж цілі контролю. Інший приклад, 10.10 описує, як можна здійснювати
моніторинг використання системи і збирати докази. Описані контролі, наприклад,
реєстрація події, можуть суперечити чинному законодавству, наприклад, захисту
конфіденційності клієнтів або робочих місць.
Контролі інформаційної безпеки повинні розглядатися на стадіях визначення
вимог до систем і проектів та на етапі проектування. Відмова від цього може
призвести до додаткових витрат і менш ефективних рішень і, можливо, у гіршому
випадку, до неможливості досягти необхідної безпеки.
Треба мати на увазі, що з жодним набором контролів не можна досягти повної
безпеки, і що додаткові дії з управління повинні бути впроваджені для моніторингу,
оцінювання та вдосконалення дієвості та ефективності контролів безпеки для
підтримки прагнень організації.
4.

Структура правил для управління інформаційною безпекою
Розділи правил складаються із наступних категорій безпеки
5. Політика безпеки
5.1 Політика інформаційної безпеки.
5.1.1 Документ щодо політики інформаційної безпеки
5.1.1 Перегляд політики інформаційної безпеки
6. Організація інформаційної безпеки
6.1 Внутрішня організація
6.1.1 Зобов’язання керівництва щодо інформаційної безпеки
6.1.2 Координація інформаційної безпеки
6.1.3 Розподіл відповідальностей за інформаційну безпеку
6.1.4 Процес авторизації використання засобів оброблення інформації
6.1.5 Угоди щодо конфіденційності
6.1.6 Контакти з повноважними органами
6.1.7 Контакти з групами фахівців з певної проблематики
6.1.8 Незалежний перегляд інформаційної безпеки
6.2 Зовнішні сторони
6.2.1 Ідентифікація ризиків, пов’язаних з зовнішніми сторонами
6.2.2 Врахування безпеки під час роботи з клієнтами
6.2.3 Врахування безпеки в угодах з третьою стороною
7 Управління активами
7.1 Відповідальність за активи
7.1.1 Інвентаризація активів
7.1.2 Володіння активами
7.1.3 Припустиме використання активів
7.2 Класифікація інформації
7.2.1 Настанови щодо класифікації
7.2.2 Маркування та оброблення інформації
8 Безпека людських ресурсів
8.1 Перед наймом
8.1.1 Ролі та відповідальності
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8.1.2 Ретельна перевірка
8.1.3 Терміни та умови найму
8.2 Протягом найму
8.2.1 Відповідальності керівництва
8.2.2 Поінформованість, освіта і навчання щодо інформаційної безпеки
8.2.3 Дисциплінарний процес
8.3 Припинення або зміна умов найму
8.3.1 Припинення відповідальностей
8.3.2 Повернення активів
8.3.3 Вилучення прав доступу
9. Фізична безпека та безпека інфраструктури
9.1 Зони безпеки
9.1.1 Периметр фізичної безпеки
9.1.2.
Контролі фізичного прибуття
9.1.3 Убезпечення офісів, кімнат і обладнання
9.1.4 Захист від зовнішніх та інфраструктурних загроз
9.1.5 Робота в зонах безпеки
9.1.6 Зони загального доступу, доставки та відвантаження
9.2 Безпека обладнання
9.2.1 Розміщення та захист обладнання
9.2.2 Допоміжні комунальні служби
9.2.3 Безпека кабельних мереж
9.2.4 Обслуговування обладнання
9.2.5 Безпека обладнання поза службовими приміщеннями
9.2.6 Безпечне вилучення або повторне використання обладнання
9.2.7 Переміщення майна
10 Управління комунікаціями та функціонуванням
10.1 Процедури функціонування та відповідальності
10.1.1 Задокументовані процедури функціонування
10.1.2 Управління змінами
10.1.3 Розподілення обов’язків
10.1.4 Відокремлення засобів розробки, тестування та функціонування
10.2 Управління наданням послуг третьою стороною
10.2.1 Надання послуг
10.2.2 Моніторинг та перегляд послуг третьої сторони
10.2.3 Управління змінами у послугах третьої сторони
10.3 Планування та приймання системи
10.3.1 Управління потужністю
10.3.2 Приймання системи
10.4 Захист від зловмисного та мобільного коду
10.4.1 Контролі від зловмисного коду
10.4.2 Контролі від мобільного коду
10.5 Резервне копіювання
10.5.1 Резервне копіювання інформації
10.6 Управління безпекою мережі
10.6.1 Контролі мережі
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10.6.2 Безпека послуг мережі
10.7 Поводження з носіями
10.7.1 Управління замінюваними носіями
10.7.2 Вилучення носіїв
10.7.3 Процедури поводження з інформацією
10.7.4 Безпека системної документації
10.8 Обмін інформацією
10.8.1 Політики та процедури обміну інформацією
10.8.2 Угоди щодо обміну
10.8.3 Фізичні носії під час передавання
10.8.4 Електронний обмін повідомленнями
10.8.5 Системи бізнес-інформації
10.9 Послуги електронної комерції
10.9.1 Електронна комерція
10.9.2 Інтерактивні трансакції
10.9.3 Загальнодоступна інформація
10.10. Моніторинг
10.10.1 Журнал аудиту
10.10.2 Моніторинг використання системи
10.10.3 Захист інформації журналів реєстрації
10.10.4 Журнали реєстрації адміністратора та оператора
10.10.5 Реєстрація несправностей
10.10.6 Синхронізація годинників
11 Контроль доступу
11.1 Бізнес вимоги до контролю доступу
11.1.1 Політика контролю доступу
11.2 Управління доступом користувача
11.2.1 Реєстрація користувача
11.2.2 Управління повноваженнями
11.2.3 Управління паролем користувача
11.2.4 Перегляд прав доступу користувача
11.3 Відповідальності користувача
11.3.1 Використання паролів
11.3.2 Обладнання користувачів, залишене без нагляду
11.3.3 Політика чистого стола та чистого екрана
11.4 Контроль доступу до мережі
11.4.1 Політика використання послуг мережі
11.4.2 Автентифікація користувача у зовнішніх підключеннях
11.4.3 Ідентифікація обладнання в мережах
11.4.4 Захист порту віддаленої діагностики та конфігурування
11.4.5 Сегментація у мережах
11.4.6 Контроль підключень до мережі
11.4.7 Контроль маршрутизації в мережі
11.5 Контроль доступу до операційної системи
11.5.1 Процедури безпечної реєстрації
11.5.2 Ідентифікація та автентифікація користувача
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11.5.3 Система управління паролем
11.5.4 Використання системних утиліт
11.5.5 Блокування неактивних сеансів
11.5.6 Обмеження часу підключення
11.6 Контроль доступу до прикладних програм та інформації
11.6.1 Обмеження доступу до інформації
11.6.2 Ізоляція чутливих систем
11.7 Мобільні обчислення та дистанційна робота
11.7.1 Мобільні обчислення та комунікації
11.7.2 Дистанційна робота
12 Придбання, розроблення та підтримка інформаційних систем
12.1 Вимоги безпеки для інформаційних систем
12.1.1 Аналіз та специфікація вимог безпеки
12.2 Коректне оброблення в прикладних програмах
12.2.1 Підтвердження вхідних даних
12.2.2 Контроль внутрішньої обробки
12.2.3 Цілісність повідомлення
12.2.4 Підтвердження вихідних даних
12.3 Криптографічні контролі
12.3.1 Політика використання криптографічних контролів
12.3.2 Управління ключами
12.4 Безпека системних файлів
12.4.1 Контроль операційного програмного забезпечення
12.4.2 Захист даних для тестування системи
12.4.3 Контроль доступу до початкових кодів програми
12.5 Безпека у процесах розроблення та підтримки
12.5.1 Процедури контролю змін
12.5.2 Технічний перегляд прикладних програм після змін операційної
системи
12.5.3 Обмеження на зміни до пакетів програмного забезпечення
12.5.4 Витік інформації
12.5.5 Аутсорсингове розроблення програмного забезпечення
12.6 Управління технічною вразливістю
12.6.1 Контроль технічних вразливостей
13 Управління інцидентом інформаційної безпеки
13.1 Звітування щодо подій та слабких місць інформаційної безпеки
13.1.1 Звітування про події інформаційної безпеки
13.1.2 Звітування щодо слабких місць інформаційної безпеки
13.2 Управління інцидентами інформаційної безпеки та вдосконаленням
13.2.1 Відповідальності та процедури
13.2.2 Вивчення інцидентів інформаційної безпеки
13.2.3 Збирання доказів
14 Управління безперервністю бізнесу
14.1 Аспекти інформаційної безпеки управління безперервністю бізнесу
14.1.1 Залучення інформаційної безпеки в процес управління
безперервністю бізнесу
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14.1.2 Безперервність бізнесу та оцінка ризику
14.1.3 Розроблення та впровадження планів безперервності бізнесу, які
охоплюють інформаційну безпеку
14.1.4 Структура планування безперервності бізнесу
14.1.5 Тестування, підтримування та переоцінка планів безперервності
бізнесу
15 Відповідність
15.1 Відповідність правовим вимогам
15.1.1 Ідентифікація застосовного законодавства
15.1.2 Права інтелектуальної власності (IPR)
15.1.3 Захист організаційних записів
15.1.4 Захист даних та приватність персональної інформації
15.1.5. Запобігання зловживанню засобами оброблення інформації
15.1.6 Нормативи щодо криптографічних контролів
15.2 Відповідність політикам та стандартам безпеки і технічна відповідність
15.2.1 Відповідність політикам та стандартам безпеки
15.2.2 Перевірка технічної відповідності
15.3 Розгляд аудиту інформаційних систем
15.3.1 Контролі аудиту інформаційних систем
15.3.2 Захист інструментів аудиту інформаційних систем

11

12

