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Текст лекції
Вступ
Основним нормативним документом, який дає загальну характеристику
структури забезпечення інформаційної безпеки США є "National Institute of
Standards and Technology Special Publication 800-100, Information Security
Handbook: A Guide for Managers. Recommendations of the National Institute of
Standards and Technology, October 2006".
Метою цього документу є інформування членів групи управління
інформаційною безпекою (керівники установ, головних офіцерів з інформації
[CIOs]; старших офіцерів з інформаційної безпеки організації [SAISOs], також
їх часто називають головними офіцерами з інформаційної безпеки [CISOs] і
менеджерів безпеки) щодо різних аспектів інформаційної безпеки, яку вони
будуть забезпечувати і контролювати у своїх організаціях. Документ сприяє
більш послідовному підходу керівництва організації до виконання програм з
інформаційної безпеки федерального уряду.
Основна термінологія цього документу відноситься до федерального сектору,
але Керівництво може бути використано й для забезпечення урядових,
відомчих, інституційних вимог безпеки.
1. Загальні вимоги забезпечення інформаційної безпеки
Федеральні організації все більше залежать від впроваджених інформаційних
технологій (ІТ) на тлі постійної зміни ризиків інформаційної безпеки, тому
інформаційна безпека стає однією з невід’ємних функцій в діяльності
організацій.
Метою забезпечення інформаційної безпеки є підтримка основної діяльності
організації найбільш економічно ефективними методами при наявних ризиках,
що мають тенденцію до зміни.
Процес забезпечення інформаційної безпеки складається з визначення змісту
проблем, вимог, діяльності, типів можливих структур. Також визначення
ключових ролей у забезпеченні інформаційної безпеки, обов’язків персоналу,
політики інформаційної безпеки, нагляду і поточному моніторингу діяльності
організації.
Гарантування належного рівня підтримки основної діяльності організації
поточними та майбутніми вимогами з інформаційної безпеки можливо тільки
при створенні формальної структури (системи) із забезпечення інформаційної
безпеки.
2.1 Information Security Governance Requirements (вимоги)
United States (U.S.) Congress та Office of Management and Budget (OMB)
приймають закони, регуляторні акти та директиви, які є обов’язковими і
потрібні для впровадження практик з федеральної інформаційної безпеки. Ці
закони, регуляторні акти та директиви встановлюють вимоги з інформаційної
безпеки для усіх рівнів федеральних організацій – від головних організацій до
ІТ користувачів.
Є ще дві інституції - NIST and the Government Accountability Office (GAO),
які:
- забезпечують розвиток інфраструктури, публікацію стандартів,
впровадження керівництв у федеральні організації (NIST);
- здійснюють нагляд за впровадженням необхідних практик (GAO)

Таким чином, три інституції (U.S. Congress, OMB, GAO) визначають вимоги
з ІБ та впливають на забезпечення інформаційної безпеки федеральних
організацій.
Конгрес приймає закони та процедури нагляду, визначає цілі, здійснює
своєчасний аналіз, встановлює загальні керівні стандарти через федеральний
уряд, надає економічну допомогу, визначає відповідний бюджет, приймає
рішення щодо цінності загальнодоступних ІТ ресурсів і фінансування їх
захисту. Організації повинні у відповідності зі встановленим порядком
формувати прозорі запити Конгресу щодо фінансування ІБ, забезпечувати
Конгрес необхідною інформацією для формування Конгресом відповідного
бюджету.
OMB допомагає Президенту здійснювати нагляд при формуванні
федерального бюджету і контролюється відповідними підрозділами
Адміністрації Президента. OMB забезпечує додатковими керівництвами
організації у вигляді циркулярів і меморандумів з метою допомоги у
впровадженні нормативних вимог з ІБ.
GAO здійснює нагляд за процесом забезпечення ІБ в організаціях в якості
однієї зі своїх задач щодо "підтримки Конгресу у виконанні їм конституційних
обов’язків, підвищення ефективності його діяльності і забезпечення
підзвітності федерального уряду на благо Американського народу". GAO
аналізує стан впровадження організаціями законодавчих і нормативних вимог з
ІБ та представляє Конгресу та американській громадськості свої висновки.
Принаймні, забезпечення інформаційної безпеки федерального відомства або
організації повинно відповідати вимогам чинних законів, правил і директив.
Крім того, організації можуть скористатися іншими визнаними методами
забезпечення ІБ з метою посилення управління та нагляду. Організації повинні
адаптувати методи (практики) забезпечення ІБ до власних задач операцій і
потреб.
Нижче наводиться кілька ключових законодавчих актів, які визначають
загальні вимоги до федеральних організацій щодо безпеки):
- The Government Performance and Results Act (GPRA) of 1993 є основним
законом щодо прийняття бюджету у відповідності із задачами організацій.
- The Paperwork Reduction Act (PRA) of 1995 вимагає від організацій у своїй
інформаційній діяльності використовувати ефективні, дієві і економічні
методи управління.)
- The Federal Financial Management Improvement Act (FFMIA) of 1996
вимагає підзвітності керівників фінансових програм щодо результатів
вжитих заходів, контролю за фінансовими ресурсами федерального уряду,
а також захист федеральних коштів.)
- The Federal Managers Financial Integrity Act (FMFIA) of 1982 вимагає
постійної оцінки та звітування від кожного виконавчого органу влади
щодо адекватності адміністративного контролю за внутрішньою системою
обліку.)
- The Clinger-Cohen Act of 1996 вимагає від організації використовувати
дисципліноване планування капіталізації та управління інвестиціями
(CPIC), визначає процедуру придбання, використання, обслуговування та

утилізації ІТ-ресурсів, а також визначає роль керівника інформаційної
служби (CIO) у рамках кожного федерального агентства).
- The E-Government Act of 2002 (Public Law 107-347) сприяє більш
ефективному використанню Інтернет та інших ІТ-ресурсів з метою
поліпшення державних послуг для громадян і внутрішньої діяльності
уряду, а також забезпечує можливості для участі громадян у державному
управлінні).
Також закон вимагає від організацій:
– задовольняти вимогам FISMA;
– підтримувати ініціативи електронного уряду;
– сприяти ініціативам Federal Enterprise Architecture (FEA) електронного
уряду
– представляти OMB оцінки загрозам конфіденційності для всіх нових ІТ
інвестицій.
Основні нормативні документами, які забезпечують вище зазначені закони і
конкретизують вимоги із порядку забезпечення інформаційної безпеки:
- The Federal Information Security Management (FISMA) Act є основним
законом, що регулює програми захисту федеральної інформації і
спирається на інші закони, додатково акцентуючи окремі аспекти
інформаційної безпеки.
– FISMA делегує NIST відповідальність за розробку стандартів і
керівництв з інформаційної безпеки для федеральних інформаційних
систем, за винятком національних систем безпеки.
– FISMA призначив OMB контролювати (наглядати) за впровадженням ІБ
у федеральних організаціях.
– FISMA забезпечує комплексну основу для забезпечення безпеки
федеральних ІТ-ресурсів, включаючи визначення ключових ролей і
обов'язків федерального уряду і організацій.
- OMB Circular A-130, Management of Federal Information Resources,
Appendix III, Security of Federal Automated Information Resources,
встановлює мінімальний набір елементів керування для включення у
федеральні програми автоматизованої інформаційної безпеки, визначає
обов'язки федерального агентства з безпеки автоматизованої інформації, а
також дає посилання на програми агентств з безпеки автоматизованої
інформації та систем управління.
- Homeland Security Presidential
Directive 12 (HSPD-12), released in
August 2004, визначає "політику
загального стандарту ідентифікації
для всіх федеральних службовців і
підрядчиків." HSPD-12 направлена
на збільшення безпеки ідентифікації
і
взаємодії
за
рахунок
стандартизації
процесів
видачі
федеральному співробітникові або
підряднику
ідентифікатору
із

зазначенням електронних і фізичних властивостей облікових даних. Такі
ідентифікатори відомі як Personal Identity Verification карти.
Малюнок 2-1 ілюструє ключові ролі законодавчих, нормативних та
наглядових органів у встановленні вимог управління інформаційною безпекою
для федерального підприємства
2. Складові забезпечення інформаційної безпеки
Організації повинні інтегрувати
заходи інформаційні безпеки в
загальну структуру організації та в
її діяльність шляхом забезпечення
належної участі посадових осіб
організації
у
нагляді
за
впровадженням
інформаційної
безпеки в організації. Основними
видами діяльності, які сприяють
такому інтегруванню є
– стратегічне планування,
– організаційні структури
– розробка, встановлення ролей
та обов'язків,
– інтеграція з корпоративною
архітектурою,
– документування цілей безпеки
у політиці і керівництвах.
Рис. 2-2 ілюструє співвідношення цих складових.
2.2.1 Information Security Strategic Planning (стратегічне планування ІБ)
Стратегічні плани, річні робочі плани роботи, а також щорічні звіти
виконання програми є основними елементами GPRA. Разом ці елементи
створюють постійний цикл звітів, планування та виконання.
GPRA вимагає від федеральних агентств розробити і представити в OMB та
конгрес "стратегічний план по напрямам діяльності" та "підготувати робочий
річний план по кожній програмі діяльності, які зазначені у бюджеті для цієї
організації." Установи повинні оновлювати свої стратегічні плани через три
роки, а робочі плани – щорічно.
Організації повинні враховувати питання інформаційної безпеки в процесі
стратегічного планування діяльності організації шляхом розробки та
документування стратегії інформації безпеки, яка безпосередньо забезпечує
стратегічні та робочі плани діяльності організації.
Стратегія інформаційної безпеки організації повинна забезпечити розвиток,
інституалізацію, оцінку та поліпшення програми забезпечення інформаційної
безпеки організації. Стратегія інформаційної безпеки повинна забезпечувати усі
плани діяльності організації: стратегічні, річні робочі, стратегії розвитку ІТ
(якщо такий є), і в змісті повинно це простежуватися. Кожна установа має
визначити наступне в своїй програмі забезпечення інформаційної безпеки):
 призначення, бачення, цілі та завдання і як вони пов'язані з призначенням
організації;

 загальний план досягнення цілей і завдань інформаційної безпеки , у тому
числі короткострокові і середньострокові цілі і завдання із зазначенням
показників, характерних для кожної цілі та завдання, які будуть
використовуватися на протязі терміну дії плану для управлінням
подальшим розвитком успішного виконання намічених цілей , а також;
 показники для постійного моніторингу стану досягнення поставлених
локальних цілей і задач, та їх модифікації у контексті намічених
глобальних завдань.
Організації повинні документувати свою стратегію інформаційної безпеки у
вигляді в стратегічного плану інформаційної безпеки або іншого документу, у
разі потреби. Незалежно від того, у якому вигляді буде оформлена стратегія
інформаційної безпеки, її зміст повинен бути узгоджений із загальним
стратегічним плануванням діяльності організації. У цьому документі повинен
бути врахований порядок перегляду і внесення змін до цього документу при
істотних змінах в зовнішньому середовищі щодо інформаційної безпеки
організації, в тому числі:
 зміна чинного законодавства, положень або директив;
 зміна пріоритетів у призначенні організації (місії);
 виникнення нових аспектів інформаційної безпеки, таких як зміна загроз,
вразливостей навколишнього середовища та впровадження нових
технологій.
2.2.2 Information Security Governance Structures (Структури забезпечення
ІБ)
Структури забезпечення ІБ можна охарактеризувати декількома способами.
Існують дві основні моделі структур забезпечення ІБ: централізована та
децентралізована. Хоча керівники установ в кінцевому рахунку відповідають за
управління своїми організаціями, але повноваження і відповідальність за
інформаційну безпеку відрізняється за двома типами структур. Основні
характеристики цих двох структур.
 Централізоване. CIO департаменту (chief information officer), або, в деяких
випадках SAISO (senior agency information security officer) контролює
постатейно бюджет всієї інформаційної безпеки в рамках свого департаменту.
У департаменті всі виконавці бюджету з інформаційної безпеки звітують
офіцеру департаменту SAISO, який несе відповідальність за впровадження та
моніторинг заходів інформаційної безпеки за увесь департамент.
 Decentralized. Офіцери департаментів SAISO визначають політику розвитку
безпеки департаменту і мають наглядові функції. Офіцери департаментів
SAISO мають бюджетні обов'язки у програмі забезпечення безпеки інформації
усього департаменту, але не в програмах захисту інформації окремих
підрозділів департаменту. Офіцери підрозділів SAISO звітують керівникам
своїх підрозділів, а не офіцеру департаменту SAISO. Офіцери підрозділів
SAISO відповідають за впровадження і моніторинг заходів інформаційної
безпеки в рамках своїх відповідних підрозділів.
Повністю централізоване або децентралізоване забезпеченням ІБ досить
рідкісне на практиці. Насправді, безліч реалізованих структур забезпечення ІБ
змішані і містять елементи обох типів. Організації зазвичай реалізують гібридні

структури, які містять елементи централізованого та децентралізованого
підходу у відповідності зі своїми задачами (місією), розміром, однорідністю
своїх підрозділів, а також існуючою структурою управління.
Організації в процесі створення або зміни структури забезпечення їх ІБ
повинні враховувати наступні ключові фактори, щоб визначити оптимальну
ступінь централізації або децентралізації:
 Розмір організації;
 Місію організації та рівень її диверсифікації та однорідності;
 Існуючу ІТ-інфраструктуру організації;
 Існуючі федеральні і внутрішні вимоги управління;
 Обсяг бюджету організації;
 Можливості з інформаційної безпеки організації;
 Кількість, відстань, місця розташування підрозділів, а також
 Методи прийняття рішень і бажану швидкість зміни методів
інформаційної безпеки.
У залежності від
зазначених
факторів
гібридна
структура
забезпечення
ІБ
організації
буде
знаходиться між двома
крайнощами, повністю
централізованої
або
децентралізованої
схеми управління, як
показано на малюнку 23. Ця структура може з
часом змінюватися у
відповідності
зі
змінами
внутрішніх
факторів і зовнішніх вимог.
Оскільки структура забезпечення ІБ дуже сильно залежить від загальної
структури організації, то організації часто обмежені у своєму виборі структури
забезпечення ІБ. Організації для забезпечення максимально ефективного
використання ресурсів інформаційної безпеки повинні знати про
характеристики й проблеми централізованого або децентралізованого
забезпечення ІБ, яке реалізовано і функціонує в організації.
2.2.3 Key Governance Roles and Responsibilities (Ключові ролі (посади) та
обов'язки в забезпеченні ІБ)
Є декілька типових посад (ролей), які характерні для більшості організацій та
мають відношення до ІБ. Це, серед інших, - старший керівник (senior
leadership), CIO, персонал підрозділу з інформаційної безпеки, а також
фінансовий директор (CFO). Конкретні вимоги до кожної ролі можуть
відрізнятися та залежать від ступеня централізації управління інформаційною
безпекою або конкретних завдань і потреб організації.
2.2.3.1 Agency Head (Голова організації)

Закон Клінгер-Коена вимагає, щоб "політика в області інформаційної
безпеки, процедури та практики в органах виконавчої влади були адекватними."
FISMA1 визначає для голови організації наступні обов’язки з інформаційної
безпеки):
 Забезпечувати інформаційну безпеки у відповідності з рівнем ризику і
величини збитків внаслідок несанкціонованого доступу, використання та
розкриття інформації, руйнування, зміни або знищення інформації, яка
зібрана або підтримується організацією, циркулює в інформаційних
системах організації або використовується самою організацією, її
підрядником або іншої установою від імені організації);
 Гарантувати, що програма забезпечення інформаційної безпеки
розроблена, оформлена документально і впроваджена для забезпечення
безпеки всіх систем, мереж і даних, які підтримують діяльність
організації;
 Гарантувати, що процеси забезпечення інформаційної безпеки інтегровано
з процесами стратегічного й оперативного планування для захисту місії
організації;
 Гарантувати, що старші посадові особи установи в рамках організації
мають необхідні повноваження для захисту операцій і ресурсів, що
перебувають під їх керівництвом;
 Призначати CIO2 і делегувати йому окремі повноваження у відповідності з
наявними вимогами інформаційної безпеки;
 Забезпечувати і організовувати підготовку персоналу у відповідності з
вимогами політик, процесів, стандартів та керівництв з ІБ;
 Гарантувати щорічний звіт CIO в координації з іншими
високопоставленими посадовими особами установи перед головою
установи щодо ефективності програми забезпечення безпеки інформації
організації, у тому числі і про хід відновлювальних заходів
2.2.3.2 Chief Information Officer (Головний офіцер з інформації)
FISMA визначає для CIO установи наступні обов'язки.
- Призначати SAISO (senior agency information security officer) –
старшого офіцера з інформаційної безпеки організації.
- Розробляти та підтримувати загальну програму інформаційної безпеки
установи.
- Розробляти та підтримувати політики, процедури і методи управління
ІБ у відповідності з всіма наявними вимогами.
- Забезпечувати дотримання чинних вимог інформаційної безпеки.
- Щорічно звітувати, в координації з іншими високопоставленими
посадовими особами організації, керівникові установи щодо
ефективності програми забезпечення безпеки інформації організації, у
тому числі про хід відновлювальних заходів.
2.2.3.3 Senior Agency Information Security Officer3
FISMA визначає для SAISO наступні обов'язки
1

The Federal Information Security Management Act (FISMA) є основним законом, що регулює програми захисту федеральної інформації і
спирається на інші закони, додатково акцентуючи окремі аспекти інформаційної безпеки
2
CIO (chief information officer) - головний офіцер з інформації
3
The SAISO in some agencies is sometimes referred to as the computer information security officer (CISO) or the chief security officer (CSO).

 Виконання обов'язків з інформаційної безпеки у якості основних.
 Головування у офісі із визначеними повноваженнями для впровадження
вимог інформаційної безпеки.
 Періодично оцінювати ризик і величини збитків внаслідок
несанкціонованого доступу, використання та розкриття інформації,
руйнування, зміни або знищення інформації та інформаційних систем,
які підтримують діяльність і активи установи.
 Розробка і підтримка з урахуванням ризиків економічно ефективної
політики інформаційної безпеки, процедур та методів контролю для всіх
застосовних вимог ІБ протягом життєвого циклу кожної інформаційної
системи установи з дотриманням чинних вимог.
 Допомога у розробці планів нижчого рівня для забезпечення адекватної
інформаційної безпеки для мереж, засобів і систем або груп
інформаційних систем.
 Гарантування, що персонал установи, включаючи підрядників,
проходить навчання та засвоює необхідну інформації щодо обізнаності з
ІБ.
 Навчання та контроль персоналу щодо визначених для них обов’язків з
ІБ.
 Періодичне тестування та оцінка ефективності політик, процедур та
практик інформаційної безпеки.
 Встановлення та підтримання процесу планування, впровадження,
оцінки і документування заходів щодо усунення недоліків в політиках,
процедурах та практиках інформаційної безпеки установи.
 Розробка і впровадження процедур виявлення, реєстрації та реагування
на порушення безпеки.
 Забезпечення підготовки і підтримки планів та процедур забезпечення
безперервності функціонування інформаційних систем, операцій і
активів установи.
 Підтримка CIO організації в рамках щорічного звіту голові установи про
ефективність програми забезпечення інформаційної безпеки установи, у
тому числі і про хід відновлювальних заходів.
2.2.3.4 Chief Enterprise Architect (Головний Корпоративний Архітектор)
Головний архітектор підприємства або подібна посадова особа в організації
відповідає за:
 Головування в організації з питань корпоративного будівництва та
впровадження відповідних дій.
 Співпраця за напрямками діяльності організації для належної інтеграції
корпоративного будівництва з основною діяльністю установи.
 Участь в стратегічному плануванні організації та виконання
запланованих заходів для необхідної інтеграції корпоративного
будівництва з основною діяльністю установи.
 Сприяння інтеграції інформаційної безпеки на всіх рівнях
корпоративного будівництва для впровадження рішень з безпеки.

 Робота в тісному контакті з керівниками програм, старшим офіцером з
інформаційної безпеки організації (SAISO), і власниками бізнесу, щоб
гарантувати, що всі технічні вимоги архітектури розглядалися з
урахуванням вимог FEA4, Профілю Безпеки і Конфіденційності (SPP).
2.2.3.5 Related Roles (Пов’язані Ролі)
Багато інших посадових осіб організації мають відношення до інформаційної
безпеки – від вищого керівництва і до окремих користувачів. Для деяких
основних вищих посадових осіб нижче викладені їх обов’язки. Сфера
діяльності кожної посади буде залежати від наявності або відсутності тієї, чи
іншої посади при децентралізованій структурі управління. Ці посадові особи
повинні працювати спільно, щоб забезпечити інформаційну безпеку в існуючих
рамках своєї організаційної відповідальності.
Inspector General (IG) (Генеральний Інспектор). IG є офіційною посадою в
організації, що на додаток до інших обов'язків, веде роботу з оцінки практики
забезпечення інформаційної безпеки в організації, визначає вразливості і при
необхідності потрібну модифікацію заходів безпеки. IG вирішує такі задачі:
- Виявлення шахрайства або випадків марнотратства, зловживання або
неправильного використання коштів організації.
- Виявлення недоліків в оперативній діяльності організації.
- Фіксація факту вирішення основних проблем, які створюють наявність
недоліків в організації.
- Пропонування рекомендацій щодо запобігання проблем у майбутньому.
Chief Financial Officer (Головний фінансовий офіцер). Фінансовий
директор є головним фінансовим радником ради з огляду інвестицій (IRB) і
голови організації. Інвестиції з інформаційної безпеки входять у сферу
компетенції фінансового директора і включаються у звіти фінансового
директора. У цій якості, фінансовий директор несе відповідальність за:
- Перегляд вартості заходів для кожної великої інвестиції в інформаційну
безпеку.
- Подання фінансової управлінської інформації для OMB в рамках бюджету
президента.
- Виконання законодавчих та відповідних OMB обов'язків, які мають
відношення до капітальних вкладень в ІТ.
- Перегляд систем, які загрожують управлінню фінансами.
- Підтримка інвестиційних оцінок IRB5.
Chief Privacy Officer or other designated official with privacy responsibilities.
(Головний офіцер з питань конфіденційності або інша призначена офіційна
особа, яка відповідає за забезпечення конфіденційності)
Головний офіцер з питань конфіденційності несе відповідальність за
забезпечення конфіденційності в масштабах всієї організації, у тому числі за
оцінку потрібного ступеню конфіденційності, який використовується в
інформаційній безпеці активів і діяльності організації. Головний офіцер з
питань конфіденційності підтримує баланс між вимогами безпеки і
конфіденційності, і добивається того, щоб одне не протистояло іншому.
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З цією метою головний офіцер з питань конфіденційності є старшою
посадовою особою і відповідає за:
- Розробку, просування і підтримку програм із забезпечення
конфіденційності в організації.
- Заохочення обізнаності персоналу щодо потенційної конфіденційності
інформації і політик її використання.
- Перегляд і впровадження правил і законів щодо конфіденційності.
Physical Security Officer or other designated official with physical security
responsibilities. (Офіцер фізичної безпеки або інша посадова особа з
обов’язками забезпечення фізичної безпеки)
Офіцер фізичної безпеки несе відповідальність за загальне здійснення та
управління заходами з фізичної безпеки в рамках всієї організації, включаючи
інтеграцію цих заходів з заходами інформаційної безпеки. Оскільки програми
інформаційної безпеки розроблено раніше, то старші посадові особи установи
повинні забезпечити узгодження додаткових заходів. З урахуванням
інформаційної безпеки офіцер фізичної безпеки є старшою посадовою особою і
відповідає за:
- Розробку, прийняття, реалізацію та моніторинг програм з фізичної
безпеки організації, включаючи відповідні заходи для альтернативних
місць роботи.
- Забезпечення організаційно впровадження та контроль за управлінням
доступом (тобто надання дозволу (авторизації), доступу, контроль за
відвідувачами, середовищем передачі, відображенням середовища,
реєстрацією).
- Координація організації контролю за навколишнім середовищем
(наприклад, поточне та аварійне живлення, резервне копіювання, захист
від вогню, контроль температури і вологості, пошкодження водою).
Overseeing and managing controls for delivery and removal of assets. (Контроль
та управління заходами щодо доставки і видалення цінностей (активів)).
Personnel Security Officer or other designated official with personnel security
responsibilities. (Офіцер персональної безпеки або інша посадова особа з
обов’язками забезпечення персональної безпеки)
Такі обов'язки мають місце в установах з Людським Ресурсами або
Людським Капіталом. Офіцер з персональної безпеки несе відповідальність за
загальне здійснення та управління заходами з персональної безпеки в рамках
всієї організації, включаючи інтеграцію цих заходів з заходами інформаційної
безпеки. Оскільки програми інформаційної безпеки розроблено раніше, то
старші посадові особи установи повинні забезпечити узгодження додаткових
заходів. З урахуванням інформаційної безпеки офіцер персональної безпеки є
старшою посадовою особою і відповідає за:
- Розробку, затвердження, реалізацію і контроль програм з безпеки
персоналу організації.
- Розробку і впровадження класифікації місцеположень (в тому числі
сторонніх елементів), угод про надання доступу, і також процедур
перевірки, звільнення і переводу персоналу.

- Забезпечення послідовних і відповідних санкцій за порушення персоналом
правил інформаційної безпеки при управлінні, експлуатації або
використання техніки у своїй діяльності.
Acquisitions/Contracting
(Закупівлі/Контракти).
Функція
Закупівлі/Контракти полягає у контролі за укладанням та виконанням
контрактів. На персонал, який виконує ці функції, покладаються такі обов'язки
у контексті інформаційної безпеки:
- Співпрацюючи з SAISO організації або іншою відповідною посадовою
особою забезпечити узгодженість політики укладання контрактів
(договорів) з прийнятою політикою інформаційної безпеки установи.
- В координації з SAISO або іншими обов’язковими посадовими особами
забезпечення того, що усі контракти та закупівлі організації відповідають
політиці інформаційної безпеки організації.
- Забезпечення того, що увесь персонал, який бере участь у процесах
здійснення закупок установи, потрібним чином пройшов навчання з
інформаційної безпеки.
- За погодженням з SAISO, сприяти контролю за відповідністю виконання
контракту політиці інформаційної безпеки установи.
2.2.4 Federal Enterprise Architecture (FEA) (Федеральний Корпоративний
Архітектор)
FEA є ключовою урядовою посадою з широкими полем діяльності. Метою
FEA є забезпечення міжвідомчого аналізу та виявлення дублюючих інвестицій,
прогалин, і можливостей для співпраці всередині і між федеральними
установами:
FEA сприяє виявленню дубльованих або нераціональних інвестицій, та
пошук можливостей співпраці установ з метою поліпшення діяльності
урядових органів управління або надання послуг:
The FEA consists of five reference models: (FEA містить п'ять моделей
компетенції)
- Модель Виконавської компетенції (PRM) є загальною структурою для
застосування передбачених для PRM системи заходів).
- Модель бізнес компетенції (PRM) є функціонально-направляючою
структурою для опису бізнес-операцій федерального уряду, які не
залежить від установ.
- Модель сервіс компетенції (SRM) є бізнес - і функціональнонаправляючою структурою, яка класифікує сервісні компоненти відносно
того, як вони підтримують бізнес і / або виконання завдань.
- Модель компетенції даних та інформації (DRM) описує, на агрегованому
рівні, дані та інформацію, які забезпечують програму і операції бізнеснапрямку.
- Модель технічної компетенції (TRM) є технічною складовою структури,
що використовуються для визначення стандартів, технічних умов і
технологій, які забезпечують надання послуг і можливостей.
OMB вимагає від установ враховувати безпеку при розробці корпоративного
життєвого циклу. Крім того, у відповідності з вимогами OMB, інтеграція
інформаційної безпеки в корпоративну архітектуру установи йде на користь як
установам, так і федеральному уряду)

- Reduction of the reporting burden. (Зниження тягаря звітності). FEA
вимагає від установ збирати та аналізувати значний обсяг даних.
Здійснювані заходи безпеки можуть забезпечити інформацію, що
стосується даних, технології, показників ефективності роботи відділу, і
яка міститься в квартальних і річних звітах FISMA, листах акредитації,
планах дій та етапах (POA&M))
- Integration of security data. (Інтеграція безпеки даних). Організаціям
слід використовувати існуючі джерела для визначення даних з
інформаційної безпеки і їх подання у FEA, що дозволяє забезпечити
безперервну і надійну подачу документів, підняти вимоги у галузі безпеки
і контролю від початку сертифікації безпеки, акредитації документації та
плануванні (POA&M) в FEA)
- Preservation of security requirements. (Збереження вимог безпеки).
Документування та зберігання інформації про застосовані вимоги безпеки
дає змогу використовувати цю інформацію на більш високому рівні
федерального управління або у процесі прийняття рішень. Якщо,
наприклад, федеральний уряд спробував би реалізувати великомасштабні
реорганізації (такі, як створення нового департаменту чи установи), то
обізнаний із станом інформаційної безпеки FEA зможе чітко визначити не
тільки потрібні загальні напрями діяльності, а й відповідні вимоги
безпеки. В іншому випадку, якщо департаменту було надано дозвіл
використовувати спеціального типу технологію, то FEA зможе висунути
вимоги безпеки та конфіденційності для цієї технології, а також вимоги до
даних, які буде використовувати технологія. Оскільки федеральний уряд
постійно впроваджує багато заходів, пов'язаних з ІТ, в тому числі захист
найважливіших об'єктів інфраструктури (critical infrastructure protection,
CIP), COOP процеси, які спрямовані на збереження національних
ресурсів, а також підтримання здатності міністерств і відомств
функціонувати в несприятливих умовах або у надзвичайному стані,
повноважений з безпеки FEA буде надавати підтримку цим зусиллям
поряд з іншим, одночасно забезпечуючи, щоб інформація належним
чином була захищена в рамках цих зусиль).
2.2.5 Information Security Policy and Guidance (Політика інформаційної
безпеки і керівництво)
Information security policy is an aggregate of directives, rules, and practices that
prescribes how an organization manages, protects, and distributes information. 6
(Політика інформаційної безпеки являє собою сукупність директив, правил і
практик, які визначають, як організація управляє інформацією, захищає і
поширює).
Політика інформаційної безпеки є важливим компонентом забезпечення
інформаційної безпеки, без політики керівництво не має засобів і правил
управління. Політика інформаційної безпеки повинна бути заснована на
поєднанні відповідних законодавчих актів, таких, як FISMA; відповідних
стандартів, таких як NIST Федеральні стандарти обробки інформації (FIPS), і
керівництв, а також внутрішніх вимог установи.
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Політика інформаційної безпеки установи повинна бути націлена на основи
структури управління інформаційною безпекою організації, в тому числі:
- Функції та обов'язки з інформаційної безпеки.
- Перелік основних та екстрених заходів безпеки.
- Правила поведінки, які установа очікує від користувачів, та мінімальні
наслідки для користувачів при недотриманні цих правил.
З метою підсилення політики безпеки установи необхідно розробити
керівництво підтримки і процедури ефективного впровадження специфічних
заходів в організації. Це керівництво з інформаційної безпеки розробляється
організацією і враховує вимоги зовнішніх нормативних документів (наприклад,
спеціальних публікацій NIST і меморандумів OMB). Керівництво повинно бути
узгоджено з політикою інформаційної безпеки і не може заміняти її у випадку
модифікації політики. Установи повинні забезпечити відповідність політики
інформаційної безпеки поточному стану інформаційної безпеки середовища,
задачам організації та вимогам функціонування.
Потрібно підтримувати актуальність інформаційної безпеки, організаціям
слід здійснювати періодичний перегляд політики. У рамках періодичного
огляду і первинної розробки політики інформаційної безпеки установи повинні
зробити так, щоб всі внутрішні політики безпеки (наприклад, фізичні і
персоналу) відповідним чином узгоджувалися між собою, забезпечити
ефективну реалізацію наскрізних і конвергентних задач безпеки, наприклад,
таких як заходи з контролю доступу.
2.2.6 Ongoing Monitoring (Постійне спостереження)
Ефективне керування програмою інформаційної безпеки вимагає постійного
її перегляду. Установи повинні відслідковувати стан своїх програм для того,
щоб:
- Поточна діяльність з інформаційної безпеки забезпечувала б відповідну
підтримку у виконанні основних задач установи.
- Поточні політики і процедури відповідали би, у разі необхідності, новим
технологіями.
- Заходи досягали намічених цілей.
З часом, політики та процедури можуть стати неадекватними через зміни у:
 задачах установи,
 вимогах до функціонування,
 загрозах,
 навколишньому середовищі,
 технологіях,
 інфраструктурі і
 бізнес-процесах.
Періодичні оцінки та звіти про діяльність можуть бути ефективним засобом
виявлення областей невідповідності, нагадуванням користувачам про їх
відповідальність і демонстрацією підтримки керівництвом програми безпеки.
Хоча завдання організації змінюються не часто, установа може розвивати свої
програми безпеки і активи, що потребує внесення змін у вимоги з інформаційні
безпеки і практики. Важливо, що зміни у внутрішніх вимогах організації
перевіряються на відповідність федеральним вимогам, як, наприклад, зміна

стану безпеки інформаційної системи може змінити відповідні вимоги щодо
звітності.
У рамках постійного спостереження, SAISO та інші посадові особи можуть
порівняти і зіставити як в режимі реального часу, так і ні, різну доступну
інформацію з цілого ряду внутрішніх і зовнішніх джерел. FISMA вимагає від
установ виконувати щорічну оцінку програми інформаційної безпеки і
звітувати про ефективність заходів безпеки щоквартально і щорічно. Мета цих
вимог щодо звітності полягає у сприянні близько до реального часу оцінки та
моніторингу інформаційних заходів програми забезпечення безпеки. Постійне
спостереження поєднує наявні дані для контролю за програмою безпеки, і
зазвичай відбувається на всіх етапах життєвого циклу програми. Установи
можуть використовувати різні дані, що надходять як від поточної діяльності за
програмою забезпечення інформаційної безпеки так і від програми моніторингу
ефективності у рамках її компетенції, у тому числі й дані POA&M, дані
вимірювань та показників, дані постійної оцінки, управління конфігураціями та
заходами, моніторингу мережі та статистики інцидентів.
Висновки
Таким чином, основним нормативним документом, який дає загальну
характеристику структури забезпечення інформаційної безпеки США є
"National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-100,
Information Security Handbook: A Guide for Managers. Recommendations of the
National Institute of Standards and Technology, October 2006".
Метою цього документу є інформування членів групи управління
інформаційною безпекою (керівники установ, головних офіцерів з інформації
[CIOs]; старших офіцерів з інформаційної безпеки організації [SAISOs], також
їх часто називають головними офіцерами з інформаційної безпеки [CISOs] і
менеджерів безпеки) щодо різних аспектів інформаційної безпеки, яку вони
будуть забезпечувати і контролювати у своїх організаціях. Документ сприяє
більш послідовному підходу керівництва організації до виконання програм з
інформаційної безпеки федерального уряду.
Основна термінологія цього документу відноситься до федерального сектору,
але Керівництво може бути використано й для забезпечення урядових,
відомчих, інституційних вимог безпеки.
Контрольні питання
1. Які інституції і яким чином визначають вимоги з ІБ та впливають на
забезпечення інформаційної безпеки федеральних організацій США?
2. Якими є основні види діяльності щодо інтегрування заходів інформаційні
безпеки в загальну структуру організації США?
3. У чому суть стратегічного планування інформаційної безпеки у федеральній
агенції США?
4. Якими можуть бути структури забезпечення ІБ у федеральній організації
США?
5. Які типові посади (ролі), що мають відношення до ІБ, характерні для
більшості організацій?
6. Хто такий Федеральний Корпоративний Архітектор і яке відношення він має
до ІБ організацій?
7. У чому полягає політика інформаційної безпеки установи США?

