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Огляд!&
Національна та економічна безпека Сполучених Штатів залежить від надійного функціонування 
критично важливих об'єктів інфраструктури. При створенні загроз інформаційній безпеці 
злочинці користуються підвищеною складністю і взаємозв'язком систем критично важливих 
об'єктів, ставлячи під удар національну безпеку та економіку, громадську безпеку і громадське 
здоров'я. Подібно до фінансових та репутаційних ризиків, загроза інформаційній безпеці впливає 
на прибуток компанії. Вона може підвищити витрати й знизити доходи. Така загроза може 
вдарити по здатності підприємства до інновацій і негативно позначитись на притоку й підтримці 
клієнтів. 
  
Щоб краще протистояти цим ризикам, 12.02.2013 р. Президент видав Наказ № 13636 «Про 
підвищення рівня інформаційної безпеки критично важливих об'єктів інфраструктури США», в 
якому зазначено, що «одним із головних завдань Сполучених Штатів є підвищення рівня безпеки 
критично важливих об'єктів інфраструктури в масштабі держави та їх стійкості до зовнішніх 
впливів, а також підтримання інформаційного середовища, що сприяє покращенню ефективності, 
інноваціям та економічному процвітанню, з одночасним пропагуванням принципів безпеки, 
надійності, комерційної конфіденційності, недоторканості особистого життя й громадянських 
свобод». Для виконання цього завдання Наказом встановлено розробити засновану на оцінці 
ризиків рекомендовану методику покращення інформаційної безпеки — набір галузевих 
стандартів і кращих практик для допомоги підприємствам в управлінні інформаційними 
ризиками. У методиці, створеній при співпраці уряду та приватних підприємств, 
використовуються універсальні прийоми для управління та знищення інформаційних ризиків 
ефективними з точки зору витрат способами з урахуванням потреб бізнесу та без створення 
додаткових нормативних вимог. 
  
Головними важелями методики є використання факторів розвитку підприємства для вживання 
заходів інформаційної безпеки та врахування ризиків інформаційної безпеки як частини процесів 
управління ризиками підприємства. Методика складається з трьох частин: «Основа методики», 
«Профіль рівня захищеності» та «Рівні реалізації заходів із захисту інформації». Основа 
методики — це сукупність заходів для забезпечення інформаційної безпеки, цільових показників 
та довідкових матеріалів, які є спільними для секторів критично важливих об'єктів 
інфраструктури та в яких наведені докладні рекомендації щодо розробки індивідуальних 
профілів рівня захищеності підприємств. Шляхом використання профілів Методика допоможе 
підприємству привести свої заходи інформаційної безпеки у відповідність вимогам бізнесу та 
ризикостійкості, а також наявним ресурсам. Рівні надають підприємству механізм для виявлення 
та розуміння особливостей його підходу до управління ризиками інформаційної безпеки. 
  
Крім того, Наказ Президента вимагає, щоб Методика передбачала наявність методів захисту 
недоторканості особистого життя й громадянських свобод при здійсненні критично важливими 
інфраструктурами підприємства заходів інформаційної безпеки. Незважаючи на різні впроваджені 
процедури та потреби підприємств, Методика може допомогти їм ввести до комплексної програми 
інформаційної безпеки методи захисту недоторканості особистого життя й громадянських свобод. 
  
Методика дозволяє підприємствам (незалежно від розміру, ступеня інформаційного ризику або 
складності інформаційної безпеки) застосовувати принципи й кращі практики управління 
ризиками для поліпшення безпеки й стійкості критично важливих об'єктів інфраструктури. 
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Методика надає систематичні та структуровані знання багатьох сучасних підходів у галузі 
інформаційної безпеки, подаючи сукупність стандартів, рекомендацій та зразків практик, які 
ефективно діють в галузі сьогодні. Крім того, Методика посилається на всесвітньо визнані 
стандарти інформаційної безпеки, тому вона може також використовуватися підприємствами, 
розташованими за межами Сполучених Штатів, і може служити зразком для міжнародного 
співробітництва щодо зміцнення інформаційної безпеки критично важливих об'єктів 
інфраструктури. 
  
Ця Методика — не універсальний інструмент управління ризиками інформаційної безпеки для 
критично важливих об'єктів інфраструктури. Кожне окреме підприємство так само матиме власні 
унікальні ризики: різні загрози, різні слабкі місця, різну ризикостійкість, тому і спосіб 
впровадження Методики буде різний. 
Підприємства можуть визначати заходи, особливо необхідні для надання послуг критично 
важливих об'єктів інфраструктури, і встановлювати пріоритети при інвестуванні, забезпечуючи 
максимальну ефективність вкладених грошей. В кінцевому рахунку Методика спрямована на 
зменшення ризиків інформаційної безпеки та покращення управління ними. 
  
Методика є живим документом і буде оновлюватись і вдосконалюватись в міру того, як галузь 
надаватиме відгуки про її впровадження. Після застосування Методики на практиці отриманий 
досвід буде враховано в майбутніх редакціях. Так буде забезпечено її постійну відповідність 
потребам власників та операторів критично важливих об'єктів інфраструктури, а також складним 
умовам нових загроз, ризиків і необхідності ефективних рішень. 
  
Використання цієї рекомендованої Методики — це наступний крок на шляху поліпшення 
інформаційної безпеки критично важливих об'єктів інфраструктури нашої країни, оскільки ця 
Методика надає окремим підприємствам ефективні рекомендації, водночас покращуючи стан 
інформаційної безпеки національних критично важливих об'єктів інфраструктури в цілому. 
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1.0& Передмова&до&Методики&
Національна та економічна безпека Сполучених Штатів залежить від надійного функціонування критично 
важливих об'єктів інфраструктури. З метою підвищення стійкості цієї інфраструктури президент Обама 
12.02.2013 р. видав Наказ № 13636 «Про підвищення рівня інформаційної безпеки критично важливих 
об'єктів інфраструктури США»1. Наказом встановлено розробити рекомендовану Методику 
інформаційної безпеки («Методика»), яка б мала в своїй основі «підхід з такими характеристиками: 
гнучкий, однаково точний при багаторазовому застосуванні, відповідний потребам, економічний, із 
визначеними пріоритетами», призначену для управління ризиками інформаційної безпеки відносно 
процесів, інформації та систем, що безпосередньо задіяні в наданні послуг критично важливих об'єктів 
інфраструктури. Методика, розроблена у співпраці з експертами галузі, дає рекомендації підприємству 
щодо управління ризиками інформаційної безпеки. 
Критично важлива інфраструктура визначена в Наказі Президента як «системи та активи (фізичні або 
віртуальні), які є настільки важливими для Сполучених Штатів, що їхня недієздатність або знищення 
матиме згубний вплив на інформаційну безпеку, національну економічну безпеку, національну 
громадську безпеку або здоров'я, спільно чи окремо». У зв'язку зі збільшенням тиску з боку зовнішніх 
і внутрішніх загроз підприємства, відповідальні за дієздатність критично важливої інфраструктури 
повинні мати послідовний і однаково точний при багаторазовому застосуванні підхід до ідентифікації, 
оцінки та управління ризиками інформаційної безпеки. Такий підхід є необхідним, незалежно від розміру 
підприємства, рівня доступності даних для стороннього впливу або складності сучасних засобів 
інформаційної безпеки. 

До критично важливої інфраструктури входять державні та приватні власники та оператори, а також інші 
підприємства, які відіграють певну роль у забезпеченні безпеки національної інфраструктури. 
Підприємства в кожній галузі критичної інфраструктури виконують функції, що підтримуються 
інформаційними технологіями (ІТ) і системами управління виробничими процесами (СУВП/ICS)2. Така 
залежність від технологій, комунікацій та взаємозв'язку ІТ та СУВП призвела до зміни та розширення 
потенційно вразливих місць, а також підвищила потенційний ризик при здійсненні діяльності. Наприклад, 
оскільки СУВП і дані, отримані при операціях СУВП, все частіше використовуються при наданні послуг 
критично важливих служб та підтримці бізнес-рішень, потрібно враховувати потенційний вплив 
інциденту інформаційної безпеки на навколишнє середовище, а також бізнес, активи, здоров'я та безпеку 
людей. Для управління ризиками інформаційної безпеки необхідне чітке розуміння факторів розвитку 
підприємства і запобіжних заходів, характерних для використання ІТ та СУВП. Використані інструменти 
й методи, необхідні для досягнення цільових показників, описаних Методикою, відрізняються, оскільки 
ризики для кожного окремого підприємства є унікальними, як і використання ІТ та СУВП. 

У Наказі Президента визнано значну роль захисту недоторканості особистого життя й громадянських 
свобод для підвищення довіри громадськості, тому Наказ вимагає, щоб Методика передбачала наявність 
методів захисту недоторканості особистого життя й громадянських свобод при здійсненні критично 
важливими інфраструктурами підприємства заходів інформаційної безпеки. Багато підприємств уже 
впровадили процеси для захисту конфіденційності й громадянських свобод. Методика доповнює ці 
процеси й надає рекомендації для полегшення управління ризиками конфіденційності згідно з підходом 
підприємства до управління ризиками інформаційної безпеки. Поєднання конфіденційності та 
інформаційної безпеки може бути корисним для підприємства за рахунок підвищення довіри клієнтів 

                                                
1  Наказ Президента № 13636 «Про підвищення рівня інформаційної безпеки критично важливих об'єктів 
інфраструктури США», DCPD-201300091, 12.02.2013 р. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-19/pdf/2013-
03915.pdf! 

2 Програма Міністерства внутрішньої безпеки щодо критично важливої інфраструктури містить список галузей і 
пов'язаних з ними ланцюжків критично важливих функцій і цінностей. http://www.dhs.gov/critical-infrastructure-
sectors  
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шляхом більш стандартизованого обміну інформацією, а також за рахунок спрощення операцій 
у системах правового регулювання. 

Оскільки Методика забезпечує можливість розширюваності та впровадження технічних інновацій, вона є 
технологічно нейтральною. Методика покликана допомогти критично важливим об'єктам інфраструктури 
досягти інформаційної стійкості, тому вона базується на існуючих стандартах, нормах та методах. 
Спираючись на ці міжнародні стандарти, норми та методики, розроблені, керовані та оновлювані 
галузевими експертами, інструменти й методи для досягнення цільових показників, описаних у Методиці, 
будуть різними в різних країнах, а також будуть враховувати глобальний характер ризиків інформаційної 
безпеки й розвиватися одночасно з технологічним прогресом і потребами бізнесу. Використання існуючих 
і нових стандартів дозволить забезпечити економію за рахунок зростання виробництва і стимулювати 
розробку ефективних продуктів, послуг і методик, які відповідатимуть нагальним потребам ринку. 
Ринкова конкуренція також сприяє більш швидкому поширенню цих технологій і методик зацікавленими 
сторонами в тій чи іншій галузі, а також реалізації багатьох переваг, пов'язаних із вдосконаленням. 

Базуючись на стандартах, нормах і загальноприйнятих методах, Методика пропонує підприємствам 
універсальну класифікацію та механізм: 

1) для опису поточного стану інформаційної безпеки; 

2) опису цільового стану інформаційної безпеки; 

3) визначення можливостей вдосконалення в контексті безперервного й стабільного процесу та 
встановлення пріоритетів для таких можливостей; 

4) оцінки прогресу в досягненні цільового стану; 

5) забезпечення інформованості внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін щодо ризиків 
інформаційної безпеки. 

Методика не замінює, а доповнює процес управління ризиками підприємства та його програми 
інформаційної безпеки. Підприємство може продовжити використовувати свої поточні процеси, 
застосувавши Методику для визначення можливостей покращення свого управління ризиками 
інформаційної безпеки та його узгодження з кращими галузевими методиками. Підприємство, в якому 
не впроваджено програму інформаційної безпеки, може використати Методику як еталон при такому 
впровадженні. 

Так само як Методика не орієнтується на певну галузь, так і застосована в ній універсальна класифікація 
стандартів, норм і загальноприйнятих методів не орієнтується на певну країну. Підприємства, 
розташовані за межами Сполучених Штатів, також можуть використовувати Методику для посилення 
своїх засобів інформаційної безпеки. Крім того, Методика може сприяти розвитку спільної мови для 
міжнародного співробітництва з питань інформаційної безпеки критично важливих об'єктів 
інфраструктури. 

1.1 Огляд Методики 

Методика — це заснований на оцінці ризиків підхід для управління ризиками інформаційної безпеки. 
Вона складається з трьох частин: «Основа методики», «Рівні реалізації заходів із захисту інформації» та 
«Профілі рівня захищеності». Кожен компонент Методики посилює зв'язок між факторами розвитку 
бізнесу і заходами інформаційної безпеки. Ці компоненти описані нижче. 

•" Основа методики — це сукупність заходів інформаційної безпеки, бажаних цільових показників 
та застосовних довідкових матеріалів, які є універсальними для галузей критично важливих 
об'єктів інфраструктури. Основа методики базується на галузевих стандартах, нормах та 
загальноприйнятих методах, дозволяючи застосовувати загальні вимоги щодо заходів 
інформаційної безпеки та цільових показників в масштабі всього підприємства, від рівня 
керівництва до рівня виконання операцій/впровадження. Основа методики складається з п'яти 
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паралельних і безперервних функцій: ідентифікації, захисту, виявлення, реагування, відновлення. 
Спільно ці функції забезпечують високий стратегічний рівень життєвого циклу управління 
ризиками підприємства. Основа методики ідентифікує базові категорії та підкатегорії для кожної 
функції і співвідносить їх з прикладами, наведеними в довідкових матеріалах, а саме: в існуючих 
стандартах, нормах і загальноприйнятих методах для кожної підкатегорії. 

•" Рівні реалізації заходів із захисту інформації («Рівні») надають інструменти для оцінки того, як 
підприємство розглядає ризики інформаційної безпеки та які процеси впроваджені для управління 
цими ризиками. Рівні описують міру, в якій методи управління ризиками інформаційної безпеки, 
впроваджені підприємством, відповідають характеристикам, зазначеним у Методиці (наприклад, 
інформованість про ризики і загрози, повторюваність та адаптивність процесів). Рівні 
характеризують, наскільки високою є інформаційна захищеність підприємства, в діапазоні від 
часткового управління ризиками (рівень 1) до адаптивного управління ризиками (рівень 4). Ці 
рівні відображають прогрес від довільних, ситуативних реагувань до гнучких підходів, що 
базуються на інформованості про ризики. У процесі вибору рівня підприємство має враховувати 
свої поточні методики управління ризиками, характеристики загроз, законодавчі та нормативні 
вимоги, комерційні та стратегічні цілі, а також наявні стримуючі фактори. 

•" Профіль рівня захищеності («Профіль») — це цільові показники, що базуються на потребах 
бізнесу, обрані підприємством з категорій і підкатегорій Методики. Профіль можна 
охарактеризувати як пристосування стандартів, норм і загальноприйнятих методів до основи 
методики в конкретному сценарії впровадження. Профілі можуть бути використані для 
визначення можливостей покращення стану інформаційної безпеки шляхом порівняння 
«поточного» профілю (стан «як є») з «цільовим» профілем (стан «бажаний»). Для розробки 
профілю підприємство може переглянути всі категорії та підкатегорії та, виходячи з факторів 
розвитку бізнесу та оцінки ризиків, визначити, які з них є найбільш важливими; в разі 
необхідності можна додати категорії й підкатегорії, необхідні для усунення ризиків підприємства. 
Поточний профіль в подальшому може бути використаний для підтримки процесу встановлення 
пріоритетів та вимірювання прогресу на шляху до цільового профілю. Поточний профіль також 
може бути фактором інших потреб підприємства, включаючи економічну ефективність та 
інновації. Профілі можуть бути використані для проведення самооцінки й обміну інформацією 
всередині підприємства або між підприємствами. 

1.2 Управління ризиками та методика інформаційної безпеки 

Управління ризиками — це безперервний процес виявлення, оцінки та реагування на ризики. Для 
управління ризиками підприємства повинні усвідомлювати можливість виникнення події та її вплив. 
За допомогою цієї інформації підприємство може визначити прийнятний рівень ризику для надання 
послуг і врахувати це в своєму показнику ризикостійкості. 
  
Розуміючи свою ризикостійкість, підприємство може встановлювати пріоритетність заходів 
інформаційної безпеки, забезпечуючи прийняття обґрунтованих рішень про витрати на забезпечення 
інформаційної безпеки. Впровадження програм управління ризиками дозволяє підприємствам виміряти 
й реалізувати коригування своїх програм із забезпечення інформаційної безпеки. Підприємства можуть 
обирати різні підходи до управління ризиками, в тому числі мінімізувати вплив ризиків, передавати, 
уникати або приймати ризики в залежності від потенційного впливу на надання послуг критично 
важливих об'єктів інфраструктури. 
  
Методика використовує процеси управління ризиками, які дозволяють підприємствам встановлювати 
пріоритети для рішень щодо інформаційної безпеки та обмінюватися інформацією про них. Вона 
підтримує регулярне оцінювання ризиків і перевірку факторів розвитку бізнесу, дозволяючи 
підприємствам вибирати цільові стани для заходів інформаційної безпеки, що відображають бажані 
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цільові показники. Таким чином, Методика дає підприємствам можливість динамічно обирати 
й реалізовувати заходи з поліпшення управління ризиками інформаційної безпеки для середовищ ІТ та 
СУВП. 

Методика є адаптивною та надає гнучкі та засновані на оцінці ризиків засоби, які можна використовувати 
в широкому колі процесів управління ризиками інформаційної безпеки. Прикладами процесів управління 
ризиками інформаційної безпеки є такі документи: Міжнародна організація стандартизації (ISO) 
31000:20093, ISO/IEC 27005:20114, Національний інститут стандартів і технологій (NIST) — спеціальне 
видання (SP) 800-395, Норма «Процес управління ризиками інформаційної безпеки в електричній галузі»6.  

1.3 Огляд документа 

Решта цього документа містить такі розділи й додатки: 
•" Розділ 2 описує компоненти Методики: основу методики, рівні та профілі. 
•" У розділі 3 надано приклади того, як можна використовувати Методику. 
•" У додатку «А» основу методики представлено в табличному форматі: функції, категорії, 

підкатегорії і довідкові матеріали.  
•" Додаток «Б» містить глосарій окремих термінів. 
•" У додатку «В» перераховано абревіатури, використані в цьому документі. 

     

                                                
3  Міжнародна організація стандартизації, Управління ризиками — принципи та норми, ISO 31000:2009, 2009. 

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm  
4  Міжнародна організація стандартизації/Міжнародна електротехнічна комісія, Інформаційні технології. Методи 
захисту — управління ризиками інформаційної безпеки, ISO/IEC 27005:2011, 2011.  
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=56742  

5 Спільна робоча група з ініціативи трансформації, Управління ризиками інформаційної безпеки: системний підхід до 
організації, місії та інформаційної системи, спеціальне видання Національного інституту стандартів і технологій 
(NIST) 800-39, березень 2011 р.  
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-39/SP800-39-final.pdf  

6 Департамент енергетики США, Процес управління ризиками інформаційної безпеки в електричній галузі, DOE/OE-
0003, травень 2012 р. 
http://energy.gov/sites/prod/files/Cybersecurity%20Risk%20Management%20Process%20Guideline%20%20Final%20-
%20May%202012.pdf  
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2.0&Основні&положення&Методики&
Методика пропонує універсальну базу для розуміння ризиків інформаційної безпеки, управління та 
обміну ними, як всередині підприємства, так і у співпраці з іншими підприємствами. Її можна 
використовувати для ідентифікації і встановлення пріоритетів заходів для зниження ризиків 
інформаційної безпеки, вона також є інструментом для узгодження підходів до управління такими 
ризиками з точки зору принципів діяльності підприємства, бізнесу і технологій. Методику можна 
застосовувати для управління ризиками інформаційної безпеки у всіх підприємствах галузі або в межах 
одного критично важливого об'єкта інфраструктури, зосередившись на ризиках для надання саме його 
послуг. Для різних цілей, включаючи створення спільних профілів, Методику можуть використовувати 
найрізноманітніші типи юридичних осіб, в тому числі координаційні структури галузі, асоціації та 
організації. 

2.1  Основа методики 

Основа методики пропонує набір заходів для досягнення конкретних цільових показників інформаційної 
безпеки, а також приклади управління ризиками для досягнення таких цільових показників. Основа 
методики — це не контрольний список дій, що мають бути виконані. Вона надає ключові цільові 
показники інформаційної безпеки, визначені галуззю як корисні в управлінні ризиками інформаційної 
безпеки. Основа складається з чотирьох елементів: «Функції», «Категорії», «Підкатегорії» та «Довідкові 
матеріали» (див. малюнок 1). 

Функції" Категорії" Підкатегорії" Довідкові"матеріали"

ІДЕНТИФІКАЦІЯ"
" " "
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Малюнок(1."Структура(основи(методики 

Нижче описано взаємозв'язок та роль елементів основи методики. 

•" Функції організують базові заходи інформаційної безпеки на найвищому рівні. Існує п'ять 
функцій: ідентифікація, захист, виявлення, реагування і відновлення. Вони допомагають 
підприємству відобразити виконуване ним управління ризиками інформаційної безпеки шляхом 
впорядкування інформації, дозволяючи приймати рішення з управління ризиками, реагувати на 
загрози, а також самовдосконалюватися, враховуючи набутий досвід. Функції також 
узгоджуються з існуючими методиками управління інцидентами й допомагають показати вплив 
інвестицій в інформаційну безпеку. Наприклад, інвестиції в планування і тренування покращують 
своєчасне реагування і відновлення, в результаті чого знижується вплив на надання послуг. 
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•" Категорії — це розділи функції за групами цільових показників інформаційної безпеки, тісно 
пов'язаних з програмними потребами й конкретними заходами. Прикладами категорій є, зокрема, 
«Управління активами», «Управління доступом» та «Процеси виявлення». 

•" Підкатегорії розділяють категорію відповідно до тих чи інших цільових показників технічних 
заходів та (або) заходів з управління. Вони надають набір результатів, які, хоча і не є вичерпними, 
допомагають досягти цільових показників у кожній категорії. Прикладами підкатегорій, зокрема, є 
«Зовнішні інформаційні системи каталогізовано», «Дані, що зберігаються, захищено» 
й «Повідомлення від систем виявлення досліджено». 

•" Довідкові матеріали — це спеціальні розділи, що містять стандарти, рекомендації та зразки 
загальноприйнятих методів, поширених у галузях критично важливих об'єктів інфраструктури. 
Розділи ілюструють способи досягнення цільових показників для кожної підкатегорії. Довідкові 
матеріали, представлені в Основі методики, є ілюстративними та не вичерпними. Вони базуються 
на міжгалузевих нормах, на які зроблено найбільше посилань при розробці Методики7. П'ять 
функцій Основи методики описані нижче. Ці функції не призначені для формування послідовного 
процесу або приведення до незмінного бажаного кінцевого стану. Вони, скоріше, мають 
виконуватися одночасно й безперервно для формування оперативної культури, здатної 
протистояти динамічним ризикам інформаційної безпеки. У додатку «A» наведено повний склад 
Основи методики. 

•" Ідентифікація — поглиблення знань підприємства щодо управління ризиками інформаційної 
безпеки відносно систем, активів, даних і можливостей. 

Заходи, передбачені функцією «Ідентифікація», є обов'язковою умовою ефективного 
використання Методики. Розуміння бізнес-умов, ресурсів, що підтримують найважливіші функції, 
а також пов'язаних ризиків інформаційної безпеки дозволяє підприємству зосередити свої зусилля 
й встановити їх пріоритети відповідно до стратегії управління ризиками та потребами бізнесу. 
Прикладами цільових показників категорій в межах цієї функції є, зокрема, такі: управління 
активами, бізнес-середовище, управління, оцінка ризиків, стратегія управління ризиками.  

•" Захист — розробка та впровадження відповідних засобів захисту інформації для забезпечення 
надання послуг критично важливих об'єктів інфраструктури.  

Функція «Захист» дозволяє обмежити або стримати вплив потенційної події інформаційної 
безпеки. Прикладами цільових показників категорій в межах цієї функції є, зокрема, такі: 
управління доступом, інформованість та навчання, безпека даних, процеси та процедури захисту 
інформації, технічне обслуговування, захисні технології. 

•" Виявлення — розробка і впровадження заходів для виявлення події інформаційної безпеки. 

Функція «Виявлення» дозволяє своєчасно виявити подію інформаційної безпеки. Прикладами 
цільових показників категорій в межах цієї функції є, зокрема, такі: аномалії та події, 
безперервний моніторинг захисту, процеси виявлення. 

•" Реагування — розробка і впровадження заходів для реагування на виявлену подію інформаційної 
безпеки. 

                                                
7 Національний інститут стандартів і технологій (NIST) розробив довідковий збірник, до якого входять дані запитів 
на отримання інформації (RFI), семінарів з Методики інформаційної безпеки та зустрічей із зацікавленими 
сторонами в процесі розробки Методики. Збірник містить стандарти, норми та загальноприйняті методи для 
підтримки при впровадженні Методики. Збірник не є вичерпним списком, це, скоріше, відправна точка, визначена 
на основі початкової інформації, наданої зацікавленими сторонами. Збірник та інші довідкові матеріали можна 
знайти за посиланням http://www.nist.gov/cyberframework/. 
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Функція «Реагування» дозволяє стримати вплив потенційної події інформаційної безпеки. 
Прикладами цільових показників категорій в межах цієї функції є, зокрема, такі: планування 
реагування, комунікації, аналіз, мінімізація наслідків, покращення. 

•" Відновлення — розробка і впровадження заходів для підтримки планів щодо забезпечення 
стійкості та відновлення можливостей або послуг, які були порушені внаслідок події 
інформаційної безпеки. 

Функція «Відновлення» забезпечує своєчасне відновлення нормальної роботи та зменшення 
впливу події інформаційної безпеки. Прикладами цільових показників категорій в межах цієї 
функції є, зокрема, такі: планування відновлення, покращення, комунікації. 

2.2 Рівні реалізації заходів із захисту інформації 

Рівні реалізації заходів із захисту інформації («Рівні») надають інструменти для оцінки того, як 
підприємство розглядає ризики інформаційної безпеки та які процеси впроваджені для управління цими 
ризиками. Існує чотири рівні захищеності: найнижчий перший рівень — часткове управління ризиками та 
найвищий четвертий рівень — адаптивне управління ризиками. Рівні описують методи управління 
ризиками інформаційної безпеки по мірі підвищення їх суворості та складності, а також міру, в якій 
управління ризиками інформаційної безпеки відповідає потребам бізнесу та інтегроване підприємством 
у загальну практику управління ризиками. Заходи управління ризиками передбачають багато аспектів 
інформаційної безпеки, в тому числі міру, в якій заходи із забезпечення конфіденційності та 
громадянських свобод інтегровані підприємством у практику управління ризиками й реагувань на 
потенційні ризики. 

Процес вибору рівня враховує поточні методи підприємства щодо управління ризиками, характеристики 
загроз, законодавчі та нормативні вимоги, комерційні та стратегічні цілі, а також наявні стримуючі 
фактори. Підприємство повинне обирати той рівень, який відповідає цілям підприємства, може бути 
впроваджений і знижує ризики інформаційної безпеки для критично важливих активів і ресурсів до 
прийнятного рівня. Для визначення бажаного рівня підприємство повинне розглянути можливість 
використання зовнішніх рекомендацій, отриманих від державних відомств і установ, центрів обміну та 
аналізу інформації, існуючих моделей зрілості або з інших джерел. 

Хоча підприємствам з рівнем 1 (часткове управління ризиками) рекомендується перейти до рівня 2 або 
вище, рівні не представляють рівні зрілості. Прогрес до більш високих рівнів рекомендується, коли він 
призводить до скорочення ризиків інформаційної безпеки та є доцільним з економічної точки зору. 
Запорукою успішної реалізації Методики є досягнення цільових показників, описаних у цільовому 
профілі підприємства, а не визначення рівня. 
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Визначення рівнів зазначено нижче. 

Рівень 1. Часткове управління ризиками 

•" Процес управління ризиками. Методи підприємства щодо управління ризиками інформаційної 
безпеки не формалізовані, а управління ризиками має довільний та іноді ситуативний характер. 
Пріоритетність заходів інформаційної безпеки безпосередньо не враховує цілі підприємства щодо 
управління ризиками, характеристики загроз, комерційні та стратегічні цілі. 

•" Інтегрована програма управління ризиками. Інформованість про ризики на рівні підприємства є 
недостатньою, а спільний підхід до управління ризиками інформаційної безпеки в масштабі всього 
підприємства не встановлено. Підприємство реалізує управління ризиками інформаційної безпеки 
нерегулярно та ситуативно через неузгоджений досвід або інформацію, отриману з зовнішніх 
джерел. Підприємство не має процесів, що дозволяють внутрішній обмін даними з інформаційної 
безпеки. 

•" Зовнішня участь. Підприємство не має впроваджених процесів, що дозволяють брати участь 
у координації або співпраці з іншими організаціями. 

Рівень 2. Інформованість про ризики 

•" Процес управління ризиками. Методи управління ризиками затверджені керівництвом, але 
не встановлені як загальне правило в масштабі всього підприємства. Пріоритетність заходів 
інформаційної безпеки безпосередньо враховує цілі підприємства щодо управління ризиками, 
характеристики загроз, комерційні та стратегічні цілі. 

•" Інтегрована програма управління ризиками. Інформованість про ризики на рівні підприємства 
наявна, але спільний підхід до управління ризиками інформаційної безпеки в масштабі всього 
підприємства не встановлено. Процеси та процедури, що базуються на інформованості про ризики 
та затверджені керівництвом, визначені та впроваджені, а персонал має достатні ресурси для 
виконання своїх обов'язків щодо забезпечення інформаційної безпеки. Обмін даними про 
інформаційну безпеку здійснюється всередині підприємства довільно. 

•" Зовнішня участь. Підприємство знає свою роль в більшій екосистемі, але воно не формалізувало 
свої можливості, щоб взаємодіяти та обмінюватися інформацією з зовнішніми зацікавленими 
сторонами. 

Рівень 3. Стабільне управління ризиками 

•" Процес управління ризиками. Методи підприємства щодо управління ризиками офіційно схвалена 
й прийнята як правило. Методи підприємства із забезпечення інформаційної безпеки регулярно 
оновлюються на основі пристосування процесів управління ризиками до змін комерційних або 
стратегічних вимог та середовища загрози й технологій, що постійно змінюється. 

•" Інтегрована програма управління ризиками. Наявний спільний підхід до управління ризиками 
інформаційної безпеки в масштабі всього підприємства. Методи, процеси і процедури, що 
базуються на інформованості про ризики, визначені, впроваджені за призначенням, постійно 
переглядаються. Послідовні методи впроваджено для ефективного реагування на зміни в ризиках. 
Персонал має знання та навички для виконання своїх ролей і обов'язків. 

•" Зовнішня участь. Підприємство розуміє своїх підлеглих та партнерів і отримує інформацію від 
цих партнерів, що дозволяє забезпечувати співпрацю і прийняття рішень, що базуються на 
інформованості про ризики, в рамках підприємства у відповідь на події. 

Рівень 4. Адаптивне управління ризиками 

•" Процес управління ризиками. Підприємство адаптує свої методи інформаційної безпеки, виходячи 
з отриманого досвіду і прогностичних показників, одержаних із попередніх і поточних заходів 
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інформаційної безпеки. Шляхом безперервного вдосконалення з використанням передових 
технологій і методів в області інформаційної безпеки підприємство активно адаптується до 
змінюваних обставин в галузі ІТ і в установлені терміни реагує на загрози, що постійно 
ускладнюються. 

•" Інтегрована програма управління ризиками. В масштабі всього підприємства наявний спільний 
підхід до управління ризиками інформаційної безпеки, в якому використовуються методи, 
процеси і процедури, що базуються на інформованості про ризики, спрямовані на подолання 
потенційних подій інформаційної безпеки. Управління ризиками інформаційної безпеки є 
частиною культури підприємства й постійно розвивається за рахунок отриманого досвіду, 
інформації з інших джерел і безперервної інформованості про заходи, що мають відношення до 
систем і мереж підприємства. 

•" Зовнішня участь. Підприємство управляє ризиками та активно обмінюється інформацією 
з партнерами з метою забезпечення поширення і врахування точної та актуальної інформації для 
покращення інформаційного захисту до настання події інформаційної безпеки. 

2.3 Профіль рівня захищеності 

Профіль рівня захищеності («Профіль») — це узгодження функцій, категорій та підкатегорій з вимогами 
бізнесу, ризикостійкістю та ресурсами підприємства. Профіль дозволяє підприємствам створити дорожню 
карту для зниження ризиків інформаційної безпеки, яка узгоджена з цілями підприємства та галузі, 
враховує законодавчі та нормативні вимоги й передовий галузевий досвід, а також відображає пріоритети 
управління ризиками. Оскільки багато підприємств мають складну структуру, вони можуть вибрати 
кілька профілів, узгоджених з конкретними компонентами та індивідуальними потребами підрозділу. 
Профілі рівня захищеності можуть бути використані для опису поточного стану або бажаного цільового 
стану конкретних заходів інформаційної безпеки. У поточному профілі зазначаються показники 
інформаційної безпеки, наявні на даний час. Цільовий профіль зазначає цільові показники, необхідні для 
досягнення бажаних цілей управління ризиками інформаційної безпеки. Профілі підтримують комерційні 
та стратегічні цілі й допомагають обмінюватися даними про ризики всередині й між організаціями. Для 
забезпечення гнучкості впровадження Методики в цьому документі не наводяться шаблони профілів. 

Порівняння профілів (наприклад, поточного й цільового профілів) може виявити недоліки, що повинні 
бути усунуті для досягнення цілей управління ризиками інформаційної безпеки. План дій щодо усунення 
цих недоліків може доповнювати дорожню карту, описану вище. Пріоритетність заходів усунення 
недоліків має базуватися на потребах бізнесу підприємства й процесах управління ризиками. Цей підхід, 
оснований на інформованості про ризики, дозволяє підприємству налаштувати методи оцінки ресурсів 
(наприклад, штатний розклад, фінансування) для досягнення цілей інформаційної безпеки ефективно 
з економічної точки зору та відповідно до пріоритетів. 
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2.4  Координування впровадження Методики 

На малюнку 2 зображено умовний потік інформації та рішень на таких рівнях підприємства: 

•" Керівний 
•" Бізнес/процес 
•" Впровадження/операції 

На керівному рівні визначаються стратегічні пріоритети, наявні ресурси й загальна ризикостійкість рівня 
«Бізнес/процес». Рівень «Бізнес/процес» вносить інформацію в процес управління ризиками, а потім 
співпрацює з рівнем «Впровадження/операції» для врахування потреб бізнесу і створення профілю. Рівень 
«Впровадження/операції» повідомляє про хід реалізації профілю рівню «Бізнес/процес». Рівень 
«Бізнес/процес» використовує цю інформацію для виконання оцінки впливу. Керівництво рівня 
«Бізнес/процес» повідомляє результати цієї оцінки впливу керівному рівню для інформування всіх 
учасників процесу управління ризиками підприємства та рівню «Впровадження/операції» для оповіщення 
про вплив на бізнес. 

   
Малюнок(2."Умовні(потоки(інформації(та(рішень(всередині(підприємства 

 &

Керівний(рівень(
Ціль:"ризики"підприємства."

Дії:"рішення"з"управління"ризиками"та"
встановлення"пріоритетів."

Внесення"змін"до"
поточних"та"

майбутніх"ризиків"

Пріоритетність"
стратегічних"цілей,"
рівень"прийнятного"
ризику"та"бюджет"Рівень(«Бізнес/процес»(

Ціль:"управління"ризиками"критично"
важливої"інфраструктури."

Дії:"обирає"профілі,"розподіляє"
бюджет.(

Профіль"рівня"
захищеності"

Внесення"змін"в"
активи,"

вразливість"та"
загрози"в"процесі"

реалізації"
Методики"

Рівень(«Впровадження/операції»(
Ціль:"забезпечення"безпеки"критично"важливої"інфраструктури."

Дії:"реалізує"профілі.(

Управління(ризиками(
(

Впровадження(
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3.0&& Як&використовувати&Методику&
Підприємство може використовувати Методику як ключовий елемент свого систематичного процесу 
виявлення, оцінки та управління ризиками інформаційної безпеки. Методика не призначена для заміни 
існуючих процесів. Підприємство може використовувати свій поточний процес, пристосувавши його до 
Методики, щоб визначити недоліки в своєму існуючому підході до управління ризиками інформаційної 
безпеки й розробити дорожню карту вдосконалення. Використовуючи Методику як інструмент 
управління ризиками інформаційної безпеки, підприємство може визначити заходи, які є найбільш 
важливими для надання послуг критично важливих об'єктів інфраструктури і встановлення пріоритетності 
витрат для максимізації впливу інвестицій. 

Методика розроблена як додаток до існуючих операцій бізнесу та системи інформаційної безпеки. Вона 
може служити основою для нової програми інформаційної безпеки або механізмом поліпшення існуючої. 
Методика надає засіб вираження вимог інформаційної безпеки для бізнес-партнерів і клієнтів та може 
допомогти виявити недоліки в методах забезпечення інформаційної безпеки, вживаних на підприємстві. 
Вона також надає загальний набір запобіжних заходів і процесів для оцінки наслідків дотримання 
конфіденційності та цивільних свобод в контексті програми інформаційної безпеки. 

В наступних розділах представлено способи, якими підприємства можуть використовувати Методику. 

3.1  Основний огляд методів інформаційної безпеки 

Методику можна використовувати для порівняння поточних заходів підприємства в області 
інформаційної безпеки з тими, що описані в «Основі методики». Створивши поточний профіль, 
підприємства можуть проаналізувати, в якій мірі вони досягають цільових показників, описаних 
в категоріях і підкатегоріях «Основи методики», узгоджених з п'ятьма функціями високого рівня: 
ідентифікацією, захистом, виявленням, реагуванням і відновленням. Підприємство може з'ясувати, що 
воно вже досягло бажаних результатів, тобто управління інформаційною безпекою відповідає відомим 
ризикам. І навпаки, підприємство може визначити, що воно має можливість (або потребу) покращити 
управління ризиками. Підприємство може використати цю інформацію для розробки плану дій щодо 
зміцнення існуючих методів інформаційної безпеки і зменшення ризиків. Підприємство також може 
виявити, що воно забагато інвестує для досягнення певних цільових показників. Воно може використати 
цю інформацію для перегляду пріоритетів ресурсів для зміцнення інших методів інформаційної безпеки. 
  
Хоча ці п'ять функцій високого рівня не замінюють процес управління ризиками, вони пропонують 
лаконічний метод для вищих та інших керівників для визначення фундаментальних понять ризиків 
інформаційної безпеки, необхідних для оцінки того, як виконується управління виявленими ризиками 
й наскільки підприємство відповідає на високому рівні існуючим стандартам, нормам 
і загальноприйнятим методам забезпечення інформаційної безпеки. Методика також може допомогти 
підприємству відповісти на фундаментальні питання, наприклад: «Як у нас справи?». Після цього можна 
переходити до більш обґрунтованого підходу для зміцнення методів інформаційної безпеки в разі 
необхідності. 

3.2 Створення або вдосконалення програми інформаційної безпеки 

Нижчезазначені кроки демонструють, як підприємство може використовувати Методику для створення 
нової програми інформаційної безпеки або поліпшення існуючої. За необхідності кроки треба 
повторювати для забезпечення постійного вдосконалення інформаційної безпеки. 
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Крок 1: встановити пріоритетність і сферу застосування. Підприємство визначає свої комерційні та 
стратегічні цілі, встановлює пріоритети на високому рівні. За допомогою цієї інформації підприємство 
приймає стратегічні рішення щодо інформаційної безпеки й визначає перелік систем і активів, які 
підтримуватимуть обрані виробничі лінії або процеси. Методика може бути адаптована для підтримки 
різних виробничих ліній або процесів в межах підприємства, яке може мати різні потреби бізнесу 
й пов'язану з ними ризикостійкість. 

Крок 2: направити зусилля. Після того як сферу застосування програми інформаційної безпеки 
визначено для виробничої лінії або процесу, підприємство ідентифікує пов'язані системи та активи, 
нормативні вимоги та загальний підхід до управління ризиками. Потім підприємство ідентифікує загрози 
і вразливості цих систем і активів. 

Крок 3: створити поточний профіль рівня захищеності. Підприємство розробляє поточний профіль, 
вказавши наявні на даний час показники по категоріях і підкатегоріях «Основи методики». 

Крок 4: виконати оцінку ризиків. Ця оцінка може бути виконана відповідно до загального процесу 
управління ризиками, впровадженому на підприємстві, або згідно з попередніми заходами по оцінці 
ризику. Підприємство аналізує операційне середовище для того, щоб розрізнити ймовірність події 
інформаційної безпеки і вплив такої події на підприємство. Для глибокого розуміння ймовірності та 
впливу подій інформаційної безпеки важливо, щоб підприємства прагнули включити до своїх процесів 
забезпечення інформаційної безпеки нові ризики й дані про загрози і вразливості. 

Крок 5: створити цільовий профіль рівня захищеності. Підприємство створює цільовий профіль, який 
фокусується на оцінці категорій і підкатегорій Методики, описуючи бажані цільові показники 
інформаційної безпеки підприємства. Підприємства також можуть розробити власні додаткові категорії 
й підкатегорії для врахування своїх унікальних ризиків. Підприємство може також врахувати вплив 
і вимоги зовнішніх зацікавлених сторін, таких як юридичні особи галузі, клієнти й ділові партнери, при 
створенні цільового профілю. 

Крок 6: визначити і проаналізувати недоліки, встановити для них пріоритетність. Підприємство 
порівнює поточний і цільовий профілі для визначення недоліків. Потім створюється план дій відповідно 
до встановлених пріоритетів для усунення недоліків, який спирається на фактори стратегічних цілей, 
аналіз витрат та прибутку, а також розуміння ризиків для досягнення цільових показників у цільовому 
профілі. Потім підприємство визначає ресурси, необхідні для усунення недоліків. Таке використання 
профілів допомагає підприємству приймати обґрунтовані рішення про заходи інформаційної безпеки, 
підтримує управління ризиками й дозволяє підприємству виконувати економні цільові покращення. 

Крок 7: реалізувати план дій. Підприємство визначає, які заходи слід вжити для усунення недоліків 
(у разі наявності), виявлених на попередньому кроці. Далі підприємство відстежує поточні методи 
інформаційної безпеки відносно цільового профілю. Нарешті, Методикою визначено приклади довідкових 
матеріалів щодо категорій і підкатегорій, але підприємства повинні визначити самостійно, які стандарти, 
норми та загальноприйняті методи, включаючи специфічні для галузі, краще відповідають їх потребам. 

За необхідності підприємство може повторювати кроки для безперервного оцінювання і покращення своєї 
інформаційної безпеки. Наприклад, підприємства можуть виявити, що частіше повторення кроку 
«Направити зусилля» покращує якість оцінок ризику. Крім того, підприємства можуть відстежувати 
прогрес шляхом оновлень поточного профілю через ітераційні інтервали, в подальшому порівнюючи 
поточний профіль із цільовим. Підприємства можуть також використовувати цей процес для узгодження 
своєї програми інформаційної безпеки з бажаним рівнем Методики щодо реалізації заходів із захисту 
інформації. 
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3.3  Інформування зацікавлених сторін про вимоги інформаційної безпеки 

Методика пропонує універсальну базу для інформування про вимоги інформаційної безпеки незалежних 
зацікавлених сторін, відповідальних за надання найважливіших послуг критично важливих об'єктів 
інфраструктури. Нижче наведено кілька прикладів інформування.  

•" Підприємство може використовувати цільовий профіль, щоб висловити вимоги до управління 
ризиками інформаційної безпеки зовнішньому постачальнику послуг (наприклад, постачальнику 
хмарних технологій, що використовуються підприємством для експорту даних). 

•" Підприємство може висловити свій стан інформаційної безпеки за допомогою поточного профілю, 
щоб повідомити результати або порівняти з вимогами придбання. 

•" Власник/оператор критично важливого об'єкта інфраструктури, визначивши зовнішнього 
партнера, від якого залежить відповідна інфраструктура, може використовувати цільовий профіль, 
щоб передати необхідні категорії й підкатегорії. 

•" Галузь критично важливої інфраструктури може створити цільовий профіль для використання 
учасниками такої галузі в якості початкового базового профілю для розробки їх унікальних 
цільових профілів. 

3.4  Виявлення можливостей в нових або переглянутих довідкових матеріалах 

Методика може бути використана для визначення можливостей в нових або переглянутих стандартах, 
нормах або загальноприйнятих методах у тих випадках, коли додаткові довідкові матеріали здатні 
допомогти підприємствам задовольнити виникаючі потреби. Підприємство, яке впроваджує цю 
підкатегорію або розробляє нову підкатегорію, може виявити, що для відповідного заходу існує кілька 
довідкових джерел. Для вибору потрібного джерела підприємство може співпрацювати з лідерами 
в області технологій та (або) органами стандартизації для розробки та узгодження використовуваних 
стандартів, норм та методів. 

3.5  Методи захисту конфіденційності й цивільних свобод 

Відповідно до Наказу Президента, цей розділ описує методи забезпечення конфіденційності й цивільних 
свобод при здійсненні операцій інформаційної безпеки. Ці методи є загальним набором запобіжних 
заходів і процесів, оскільки характер приватного життя й громадянських свобод може відрізнятися 
залежно від галузі або з плином часу, отже підприємства можуть застосовувати ці запобіжні заходи 
й процеси за допомогою різноманітних технічних впроваджень. Однак не всі заходи програми 
інформаційної безпеки можуть потребувати таких запобіжних заходів. Відповідно до розділу 3.4, для 
підтримки постійно вдосконалюваних технічних впроваджень може знадобитися розробка нових 
технічних стандартів, норм і методик в контексті конфіденційності. 
  
Запобіжні заходи щодо конфіденційності й громадянських свобод можуть знадобитися при використанні 
особистої інформації, їх зборі, обробці, підтримці або розкритті в ході здійснення підприємством заходів 
інформаційної безпеки. 

Нижче наведено кілька прикладів заходів, які можуть вимагати вживання запобіжних заходів для 
забезпечення конфіденційності або цивільних свобод: заходи інформаційної безпеки, які призводять до 
надмірно великого обсягу особистої інформації або її надмірно довгого утримання; розголошення або 
використання особистої інформації, не пов'язаної з заходами інформаційної безпеки; заходи для 
мінімізації наслідків подій інформаційної безпеки, які призводять до відмови в обслуговуванні або інших 
подібних потенційно негативних наслідків, в тому числі такі заходи, як деякі види виявлення або 
моніторингу інцидентів, що можуть вплинути на свободу вираження поглядів або участі в об'єднаннях. 
  
Уряд і урядові агенти несуть пряму відповідальність за захист громадянських свобод у процесі 
забезпечення інформаційної безпеки. Як зазначено в методах нижче, уряд або урядові агенти, які є 
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власниками або операторами критично важливих об'єктів інфраструктури, повинні впровадити на своєму 
підприємстві процеси, що забезпечують відповідність заходів інформаційної безпеки чинному 
законодавству, нормам та конституційним вимогам щодо конфіденційності. 
  
Для вирішення питань конфіденційності підприємства можуть розглянути, як саме (в тих випадках, коли 
такі заходи є необхідними) до їх програми інформаційної безпеки можна включити принципи 
конфіденційності, зокрема, такі: мінімізація даних при зборі, розкритті та збереженні матеріалів із 
особистою інформацією, пов'язаних із інцидентом інформаційної безпеки; обмеження використання за 
межами заходів інформаційної безпеки будь-якої інформації, зібраної спеціально для заходів 
інформаційної безпеки; прозорість певних видів заходів інформаційної безпеки; індивідуальна згода 
й відшкодування несприятливих впливів, що виникають у результаті використання особистої інформації 
при виконанні заходів інформаційної безпеки; якість, цілісність і безпека даних; підзвітність і аудит. 
  
При виконанні підприємствами оцінки «Основи методики» в додатку «А», нижчезазначені процеси 
й заходи можуть розглядатися як засіб для вирішення вищезгаданих питань конфіденційності й цивільних 
свобод. 
  
Управління ризиками інформаційної безпеки 

•" Оцінка підприємством ризиків інформаційної безпеки й реагувань на потенційні ризики враховує 
виконання запобіжних заходів для забезпечення конфіденційності, передбачених програмою 
інформаційної безпеки. 

•" Особи, які відповідають за дотримання вимог конфіденційності, звітують відповідним керівникам 
та мають відповідну професійну підготовку. 

•" Впроваджено процес, що забезпечує відповідність заходів інформаційної безпеки чинному 
законодавству, нормам та конституційним вимогам щодо конфіденційності. 

•" Впроваджено процес для оцінки прогресу впровадження вищезазначених заходів і засобів 
контролю підприємства. 

Підходи до визначення та уповноваження фізичних осіб із доступом до активів і систем 
підприємства 

•" Вжито заходи для визначення й усунення недоліків забезпечення конфіденційності при виконанні 
заходів контролю доступу, в тій мірі, в якій вони пов'язані зі збором, розкриттям або 
використанням особистої інформації. 

Заходи щодо інформованості та навчання 

•" Застосовна інформація з політики конфіденційності підприємства використовується в семінарі з 
питань інформаційної безпеки, що проводиться для співробітників підприємства, а також до 
заходів щодо інформованості про інформаційну безпеку. 

•" Постачальники послуг, які надають підприємству послуги, пов'язані з інформаційною безпекою, 
поінформовані про політику конфіденційності підприємства. 
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Виявлення аномальної активності та моніторинг систем і активів 

•" Впроваджено процес для періодичного перегляду політики конфіденційності підприємства щодо 
виявлення аномальної активності та моніторингу інформаційної безпеки. 

Заходи реагування, включаючи обмін інформацією або інші зусилля для мінімізації 
наслідків 

•" Впроваджено процес для оцінки й усунення недоліків при передачі особистої інформації за межі 
підприємства (з урахуванням часу, способу й обсягу переданої інформації) при здійсненні заходів 
з обміну даними інформаційної безпеки. 

•" Впроваджено процес для періодичного перегляду політики конфіденційності підприємства щодо 
мінімізації наслідків подій інформаційної безпеки.  
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Додаток&«А».!Основа&методики&
У цьому додатку розглядається основа методики: надано перелік функцій, категорій, підкатегорій 
і довідкових матеріалів, які описують конкретні заходи інформаційної безпеки, що є універсальними для 
всіх галузей критично важливої інфраструктури. Обраний формат представлення Основи методики не є 
конкретним порядком впровадження Методики та не визначає ступінь важливості категорій, підкатегорій 
і довідкових матеріалів. Основа методики, представлена в цьому додатку, є набором заходів для 
управління ризиками інформаційної безпеки. Методика не є вичерпною, але вона може бути розширена, 
що дозволяє підприємствам, галузям та іншим суб'єктам використовувати підкатегорії та довідкові 
матеріали, які є ефективними та доцільними з економічної точки зору, а також дозволяє управляти 
ризиками інформаційної безпеки. Заходи можуть бути обрані з Основи методики в процесі створення 
профілю й додаткових категорій та підкатегорій, а довідкові матеріали можуть бути додані до профілю. 
Процеси підприємства щодо управління ризиками, законодавчі та нормативні вимоги, комерційні та 
стратегічні цілі, а також наявні стримуючі фактори мають бути враховані при виборі цих заходів у процесі 
створення профілю. Особиста інформація вважається складовою частиною даних або активів, згаданих 
у категоріях при оцінці ризиків безпеки і засобів захисту. 

Бажані цільові показники, визначені в функціях, категоріях та підкатегоріях Методики, є однаковими для 
ІТ та СУВП, проте операційні середовища та запобіжні заходи в ІТ та СУВП відрізняються. СУВП 
безпосередньо впливають на фізичний світ, включаючи потенційні ризики для здоров'я й безпеки людей, 
а також вплив на навколишнє середовище. Крім того, СУВП мають унікальні вимоги продуктивності та 
надійності в порівнянні з ІТ, а цілі безпеки та ефективності мають бути враховані при реалізації заходів 
інформаційної безпеки. 

Для полегшення використання кожному компоненту Основи методики привласнено унікальний 
ідентифікатор. Функції та категорії мають унікальні буквені ідентифікатори, як показано в таблиці 1. 
Підкатегорії всередині кожної категорії позначаються цифрами; унікальні ідентифікатори всіх 
підкатегорій зазначені в таблиці 2. 

Додаткові довідкові матеріали, що мають відношення до Методики, можна знайти на сайті Національного 
інституту стандартів і технологій (NIST): http://www.nist.gov/cyberframework/.  
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Таблиця(1."Індивідуальні(ідентифікатори(функцій(і(категорій  

Індивідуальний 
ідентифікатор  
функції  

Функція  Індивідуальний 
ідентифікатор  
категорії  

Категорія  

ID Ідентифікація  

ID.AM  Управління активами  
ID.BE  Бізнес-середовище  
ID.GV  Управління  
ID.RA  Оцінка ризиків  
ID.RM  Стратегія управління ризиками  

PR Захист  

PR.AC  Управління доступом  
PR.AT  Інформованість та навчання  
PR.DS  Безпека даних  
PR.IP  Процеси та процедури захисту 

інформації  
PR.MA  Технічне обслуговування  
PR.PT  Захисні технології  

DE Виявлення  

DE.AE  Аномалії та події  
DE.CM  Безперервний моніторинг захисту  
DE.DP  Процеси виявлення  

RS Реагування  

RS.RP  Планування реагування  
RS.CO  Комунікації  
RS.AN  Аналіз  
RS.MI  Мінімізація наслідків  
RS.IM  Покращення  

RC Відновлення  

RC.RP  Планування відновлення  
RC.IM  Покращення  
RC.CO  Комунікації  
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Таблиця(2.!Основа(методики 

Функція  Категорія  Підкатегорія   Довідкові матеріали  

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
(ID)  

  

Управління активами 
(ID.AM). 

Дані, персонал, пристрої, 
системи й засоби, що 

дозволяють підприємству 
досягти його бізнес-цілей, 
виявлено й скеровано 

відповідно до їх важливості 
відносно бізнес-цілей і 
стратегії управління 

ризиками підприємства. 

ID.AM-1. Фізичні пристрої й системи 
всередині підприємства інвентаризовано. 

•! CCS CSC 1  
•! COBIT 5 BAI09.01, BAI09.02  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4  
•! ISA 62443-3-3:2013 SR 7.8  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.8.1.1, A.8.1.2  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8 

ID.AM-2. Програмні платформи й додатки 
всередині підприємства інвентаризовано. 

•! CCS CSC 2  
•! COBIT 5 BAI09.01, BAI09.02, BAI09.05  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4  
•! ISA 62443-3-3:2013 SR 7.8  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.8.1.1, A.8.1.2  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8  

ID.AM-3. Комунікації та потоки даних 
підприємства співвіднесено. 

•! CCS CSC 1  
•! COBIT 5 DSS05.02  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.13.2.1  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, CA-3, CA-9, PL-8 

ID.AM-4. Зовнішні інформаційні системи 
каталогізовано. 

•! COBIT 5 APO02.02  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.6  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-20, SA-9  

ID.AM-5. Пріоритетність ресурсів 
(наприклад, обладнання, пристроїв, даних, 
програмного забезпечення) визначено 
відповідно до їх класифікації, критичності 
та цінності для бізнесу. 

•! COBIT 5 APO03.03, APO03.04, BAI09.02 
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.6  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.1  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, RA-2, SA-14  

ID.AM-6. Ролі та обов'язки щодо 
інформаційної безпеки для всього штату 
робітників та третіх зацікавлених сторін 
(наприклад, постачальників, клієнтів, 
партнерів) встановлено. 

•! COBIT 5 APO01.02, DSS06.03 
•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.3.3   
•! ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1  
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Функція  Категорія  Підкатегорія   Довідкові матеріали  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, PS-7, PM-11   

Бізнес-середовище (ID.BE). 
Місія, цілі, зацікавлені сторони 
та заходи є зрозумілими та їх 
пріоритетність встановлено; ця 
інформація використовується для 
повідомлення ролей і обов'язків 
щодо інформаційної безпеки, 
а також рішень з управління 

ризиками.  

ID.BE-1. Роль підприємства в ланцюгу 
поставок визначено й повідомлено. 

•! COBIT 5 APO08.04, APO08.05, APO10.03, 
APO10.04, APO10.05  

•! ISO/IEC 27001:2013 A.15.1.3, A.15.2.1, A.15.2.2   
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, SA-12  

ID.BE-2. Місце підприємства в критично 
важливій інфраструктурі та її галузі 
визначено і повідомлено. 

•! COBIT 5 APO02.06, APO03.01 
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-8  

ID.BE-3. Пріоритети місії, цілей і заходів 
підприємства встановлено й повідомлено. 

•! COBIT 5 APO02.01, APO02.06, APO03.01 
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.2.1, 4.2.3.6  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-11, SA-14  

ID.BE-4. Залежності та найважливіші 
функції для забезпечення надання 
критично важливих послуг встановлено. 

•! ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.2, A.11.2.3, A.12.1.3  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-8, PE-9, PE-11, PM-8, 

SA-14  

ID.BE-5. Вимоги стійкості для 
забезпечення надання критично важливих 
послуг встановлено. 

•! COBIT 5 DSS04.02  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.4, A.17.1.1, A.17.1.2, 

A.17.2.1  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-11, SA-14  

Управління (ID.GV). Правила, 
процедури та процеси для 
управління й моніторингу 
нормативних, правових, 

екологічних та експлуатаційних 
вимог, а також вимог щодо 
ризиків підприємства 

усвідомлені й повідомлені 
керівництву з управління 
ризиками інформаційної 

безпеки.  

ID.GV-1. Правила інформаційної безпеки 
підприємства встановлено. 

•! COBIT 5 APO01.03, EDM01.01, EDM01.02 
•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.6  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.5.1.1  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 -1 засоби контролю всіх 

серій   
ID.GV-2. Ролі та обов'язки щодо 
інформаційної безпеки скоординовано та 
узгоджено з внутрішніми ролями 
й зовнішніми партнерами. 

•! COBIT 5 APO13.12  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.3.3  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.1  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-1, PS-7  

ID.GV-3. Правові та нормативні вимоги 
щодо інформаційної безпеки,  

•! COBIT 5 MEA03.01, MEA03.04  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.7  
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Функція  Категорія  Підкатегорія   Довідкові матеріали  

  в тому числі зобов'язання щодо захисту 
недоторканості особистого життя 
й громадянських свобод, усвідомлені та 
скеровані. 

•! ISO/IEC 27001:2013 A.18.1  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 -1 засоби контролю всіх 

серій (окрім PM-1)  

 
ID.GV-4. Процеси управління та 
управління ризиками вирішують питання 
ризиків інформаційної безпеки. 

•! COBIT 5 DSS04.02  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.1, 4.2.3.3, 4.2.3.8, 4.2.3.9, 

4.2.3.11, 4.3.2.4.3, 4.3.2.6.3  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-9, PM-11  

( 

Оцінка ризиків (ID.RA). 
Підприємство усвідомлює ризик 
інформаційної безпеки для 

діяльності підприємства (в тому 
числі для місії, функцій, іміджу 

або репутації),  
активів підприємства та окремих 

осіб. 

( 

ID.RA-1. Уразливі місця активів 
ідентифіковано й задокументовано. 

•! CCS CSC 4  
•! COBIT 5 APO12.01, APO12.02, APO12.03, 

APO12.04  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.7, 4.2.3.9, 4.2.3.12  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1, A.18.2.3  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, CA-8, RA-3, 

RA-5, SA-5, SA-11, SI-2, SI-4, SI-5  
ID.RA-2. Інформація про загрозу 
й вразливість отримана з форумів обміну 
інформацією та джерел. 

•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.9, 4.2.3.12  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.4  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-15, PM-16, SI-5  

ID.RA-3. Загрози, як внутрішні, так 
і зовнішні, визначено й задокументовано. 

•! COBIT 5 APO12.01, APO12.02, APO12.03, 
APO12.04  

•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.9, 4.2.3.12  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-3, SI-5, PM-12, PM-16  

ID.RA-4. Потенційні впливи на бізнес та 
їхні ймовірності визначено. 

•! COBIT 5 DSS04.02  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.2.3, 4.2.3.9, 4.2.3.12  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-2, RA-3, PM-9, PM-11, 

SA-14  
ID.RA-5. Загрози, уразливості, 
ймовірності та впливи використано для 
визначення ризику. 

•! COBIT 5 APO12.02  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-2, RA-3, PM-16  

ID.RA-6. Реагування на ризик визначено  •! COBIT 5 APO12.05, APO13.02  
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Функція  Категорія  Підкатегорія   Довідкові матеріали  

( 

 та їх пріоритетність встановлено.  •! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-4, PM-9  

Стратегія управління ризиками 
(ID.RM). Пріоритети, стримуючі 

фактори, ризикостійкість 
підприємства встановлено 

й використано для підтримки рішень 
щодо ризиків для діяльності.  

ID.RM-1. Процеси управління ризиками 
встановлено, скеровано та узгоджено 
з зацікавленими сторонами 
підприємства. 

 
•! COBIT 5 APO12.04, APO12.05, APO13.02, BAI02.03, 

BAI04.02   ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.2  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-9  

ID.RM-2. Ризикостійкість підприємства 
визначено й чітко виражено. 

 •! COBIT 5 APO12.06  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.6.5  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-9  

ID.RM-3. Ризикостійкість підприємства 
визначається аналізом його ролі 
в критично важливій інфраструктурі та 
аналізом ризиків, характерних для 
відповідної галузі. 

 

•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-8, PM-9, PM-11, SA-14  

ЗАХИСТ 
(PR)  

Управління доступом (PR.AC). 
Доступ до активів і пов'язаних з 
ними об'єктів надається тільки 
авторизованим користувачам, 
процесам або пристроям, а також 

авторизованим заходам та 
операціям.  

PR.AC-1. Ідентифікатори та реєстраційні 
дані скеровано для авторизованих 
пристроїв і користувачів. 

 •! CCS CSC 16  COBIT 5 DSS05.04, DSS06.03 
•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.5.1  
•! ISA 62443-3-3:2013 SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.4, 

SR 1.5, SR 1.7, SR 1.8, SR 1.9  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.2.4, A.9.3.1, 

A.9.4.2, A.9.4.3  
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-2, IA Family  

PR.AC-2. Фізичний доступ до активів 
скеровано та захищено. 

 •! COBIT 5 DSS01.04, DSS05.05  
•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.2, 4.3.3.3.8  
•! ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.4, 

A.11.1.6, A.11.2.3   
    •! NIST SP 800-53 Rev. 4 PE-2, PE-3, PE-4, PE5, PE-6, 

PE-9 

PR.AC-3. Віддалений доступ скеровано. 

 •! COBIT 5 APO13.01, DSS01.04, DSS05.03 
•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.6.6  
•! ISA 62443-3-3:2013 SR 1.13, SR 2.6  

   •!  •! ISO/IEC 27001:2013 A.6.2.2, A.13.1.1, A.13.2.1  
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   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-17, AC-19, AC-20  

PR.AC-4. Права доступу скеровано із 
застосуванням принципів мінімальних 
привілеїв і поділу обов'язків. 

•! 
•! 
•! 
 

CCS CSC 12, 15   
ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.7.3 ISA 
62443-3-3:2013 SR 2.1  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.2, A.9.1.2, A.9.2.3, 
A.9.4.1, A.9.4.4  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-2, AC-3, AC-5, AC-6, 
AC-16  

PR.AC-5. Цілісність мережі захищено із 
застосуванням мережевої сегрегації в 
разі доцільності. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.4  
ISA 62443-3-3:2013 SR 3.1, SR 3.8  
ISO/IEC 27001:2013 A.13.1.1, A.13.1.3,  
A.13.2.1  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, SC-7  

Інформованість та навчання  
(PR.AT). Для персоналу 
й партнерів підприємства 

проведено просвітній курс для 
покращення інформованості з 
питань інформаційної безпеки,  
персонал і партнери пройшли 
належну підготовку для 

виконання їх обов'язків щодо 
забезпечення інформаційної 
безпеки відповідно до правил, 

процедур та угод.  

PR.AT-1. Всі користувачі поінформовані 
та навчені. 

•! 
•! 
! 
•!
•!

CCS CSC 9  
COBIT 5 APO07.03, BAI05.07 ISA 
62443-2-1:2009 4.3.2.4.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.7.2.2  
NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-2, PM-13  

PR.AT-2. Привілейовані користувачі 
розуміють свої ролі та відповідальність. 

•! 
•! 
•! 
•!!
• 

CCS CSC 9   
COBIT 5 APO07.02, DSS06.03  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2, 4.3.2.4.3  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2   
NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-3, PM-13  

PR.AT-3. Зацікавлені треті сторони 
(наприклад, постачальники, клієнти, 
партнери) розуміють свої ролі та 
відповідальність. 

•! 
•! 
!
• 

CCS CSC 9  
COBIT 5 APO07.03, APO10.04, APO10.05 ISA 
62443-2-1:2009 4.3.2.4.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2  

   • NIST SP 800-53 Rev. 4 PS-7, SA-9  
PR.AT-4. Керівники розуміють свої ролі 
та відповідальність. 

•!!
•! 

CCS CSC 9  
COBIT 5 APO07.03  
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   •! ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2  

   •! ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2,   

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-3, PM-13  

PR.AT-5. Персонал із забезпечення 
фізичної та інформаційної безпеки 
розуміє свої ролі та відповідальність. 

•! 
•! 
•! 
•! 

CCS CSC 9  
COBIT 5 APO07.03  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.4.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.7.2.2 

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AT-3, PM-13  

Безпека даних (PR.DS).  
Інформація та документація 

(дані) скеровані відповідно до  
стратегії управління ризиками 
підприємства для захисту 

конфіденційності, цілісності та 
доступності інформації.  

PR.DS-1. Дані, що зберігаються, 
захищено. 

•! 
•! 
•! 
•!
•!

CCS CSC 17  
COBIT 5 APO01.06, BAI02.01, BAI06.01, 
DSS06.06  
ISA 62443-3-3:2013 SR 3.4, SR 4.1  
ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3  
NIST SP 800-53 Rev. 4 SC-28  

PR.DS-2. Дані, що передаються, 
захищено. 

•! 
•! 
•! 
•!!
!
• 

CCS CSC 17  
COBIT 5 APO01.06, DSS06.06  
ISA 62443-3-3:2013 SR 3.1, SR 3.8, SR 4.1, SR 
4.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3, A.13.1.1,  
A.13.2.1, A.13.2.3, A.14.1.2, A.14.1.3  
NIST SP 800-53 Rev. 4 SC-8  

PR.DS-3. Активи скеровано з 
дотриманням правил в процедурах 
видалення, передачі та розпорядження. 

•! 
•! 
•! 
•! 

COBIT 5 BAI09.03  
ISA 62443-2-1:2009 4. 4.3.3.3.9, 4.3.4.4.1  
ISA 62443-3-3:2013 SR 4.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3, A.8.3.1, A.8.3.2, 
A.8.3.3, A.11.2.7  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8, MP-6, PE-16  

PR.DS-4. Достатня пропускна здатність 
для забезпечення доступності даних 
підтримується. 

•! 
•! 
•! 

COBIT 5 APO13.01  
ISA 62443-3-3:2013 SR 7.1, SR 7.2 
ISO/IEC 27001:2013 A.12.3.1  
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   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-4, CP-2, SC-5  

PR.DS-5. Захист від витоків даних 
впроваджено. 

•! 
•! 
•! 
•! 

CCS CSC 17  
COBIT 5 APO01.06  
ISA 62443-3-3:2013 SR 5.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.2, A.7.1.1, A.7.1.2,  
A.7.3.1, A.8.2.2, A.8.2.3, A.9.1.1, A.9.1.2,  
A.9.2.3, A.9.4.1, A.9.4.4, A.9.4.5, A.13.1.3,  
A.13.2.1, A.13.2.3, A.13.2.4, A.14.1.2, A.14.1.3  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, AC-5, AC-6,  
PE-19, PS-3, PS-6, SC-7, SC-8, SC-13, SC-31,  
SI-4  

 PR.DS-6. Механізми перевірки 
цілісності використовуються для 
підтвердження програмного 
забезпечення, програмно-апаратних 
засобів та цілісності інформації. 

•! 

•! 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.1, SR 3.3, SR 3.4, SR 
3.8  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.2.1, A.12.5.1,  
A.14.1.2, A.14.1.3  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 SI-7! 

 PR.DS-7. Середовища розробки 
й тестування відокремлено від 
виробничого середовища. 

•! 
•! 
•! 

COBIT 5 BAI07.04  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.4  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-2  

Процеси та процедури  
захисту інформації (PR.IP). 

Правила безпеки (що 
регулюють мету, сферу 

повноважень, ролі, обов'язки  
керування, а також їх 

координацію між підрозділами 
підприємства), процеси 

й процедури підтримуються 
й використовуються для 
управління захистом 

інформаційних систем і активів.  

PR.IP-1. Вихідна конфігурація систем 
управління інформаційними 
технологіями/виробничими процесами 
створена й підтримується. 

•! 
•!!
 
•! 
•! 
•! 

•! 

CCS CSC 3, 10  
COBIT 5 BAI10.01, BAI10.02, BAI10.03, 
BAI10.05  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.2, 4.3.4.3.3 
ISA 62443-3-3:2013 SR 7.6  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.2, A.12.5.1,  
A.12.6.2, A.14.2.2, A.14.2.3, A.14.2.4 NIST 
SP 800-53 Rev. 4 CM-2, CM-3, CM-4,  
CM-5, CM-6, CM-7, CM-9, SA-10  

PR.IP-2. Життєвий цикл розробки 
систем для управління системами 
впроваджено. 

•! 
•! 
•! 

COBIT 5 APO13.01  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.3  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.5, A.14.1.1,  
A.14.2.1, A.14.2.5  
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   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 SA-3, SA-4, SA-8, 
SA10, SA-11, SA-12, SA-15, SA-17, PL-8  

PR.IP-3. Процеси управління змінами 
конфігурації наявні. 

•! 
•! 
•! 
•! 

COBIT 5 BAI06.01, BAI01.06  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.2, 4.3.4.3.3  
ISA 62443-3-3:2013 SR 7.6  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.1.2, A.12.5.1,  
A.12.6.2, A.14.2.2, A.14.2.3, A.14.2.4  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-3, CM-4, SA-10  

PR.IP-4. Резервне копіювання 
інформації проводиться, підтримується 
й періодично тестується. 

•! 
•! 
•! 
•! 

COBIT 5 APO13.01   
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.9  
ISA 62443-3-3:2013 SR 7.3, SR 7.4  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.3.1,  
A.17.1.2A.17.1.3, A.18.1.3  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-4, CP-6, CP-9  

PR.IP-5. Правила й норми щодо 
фізичного операційного середовища для 
активів підприємства дотримано. 

•! 
•! 

•!
 

COBIT 5 DSS01.04, DSS05.05  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.1 4.3.3.3.2,  
4.3.3.3.3, 4.3.3.3.5, 4.3.3.3.6  
ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.4, A.11.2.1,  
A.11.2.2, A.11.2.3  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 PE-10, PE-12, PE-13, 
PE-14, PE-15, PE-18  

PR.IP-6. Дані знищуються відповідно до 
правил. 

•! 
•! 
•! 
•! 

COBIT 5 BAI09.03  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.4.4  
ISA 62443-3-3:2013 SR 4.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.3, A.8.3.1, A.8.3.2, 
A.11.2.7  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 MP-6  

PR.IP-7. Процеси захисту постійно 
вдосконалюються. 

•! 
•! 

COBIT 5 APO11.06, DSS04.05  
ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.4.3.3,  
4.4.3.4, 4.4.3.5, 4.4.3.6, 4.4.3.7, 4.4.3.8  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, CP-2, IR- 
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  8, PL-2, PM-6  

PR.IP-8. Дані про ефективність 
технологій захисту надані відповідним 
сторонам. 

•! 
•! 

ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6   
NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-21, CA-7, SI-4  

PR.IP-9. Плани відповіді (відповідь на 
інциденти та забезпечення 
безперервності бізнесу) і плани 
відновлення (відновлення після 
інциденту та відновлення після аварії) 
наявні та скеровані. 

•! 
•! 
•!!
 
•! 

COBIT 5 DSS04.03  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.5.3, 4.3.4.5.1   
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.1, A.17.1.1,  
A.17.1.2  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-8  

PR.IP-10. Плани реагування та 
відновлення пройшли тестування. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.5.7, 4.3.4.5.11 
ISA 62443-3-3:2013 SR 3.3  
ISO/IEC 27001:2013 A.17.1.3  

   •! NIST SP 800-53 Rev.4 CP-4, IR-3, PM-14 
 

PR.IP-11. Інформаційна безпека входить 
у сферу компетенції кадрового відділу 
(наприклад, відгуки, перевірка 
персоналу на лояльність). 

•! 
! 
•!!
!
• 

COBIT 5 APO07.01, APO07.02, APO07.03, 
APO07.04, APO07.05  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2,  
4.3.3.2.3  
ISO/IEC 27001:2013 A.7.1.1, A.7.3.1, A.8.1.4   

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 серія PS  
PR.IP-12. План управління 
вразливостями розроблено 
й впроваджено. 

•! 
•! 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1, A.18.2.2 
NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-3, RA-5, SI-2  

Технічне обслуговування 
(PR.MA).  

Технічне обслуговування та 
ремонт компонентів системи  
управління виробничими 
процесами та інформаційної 

системи виконується 
з дотриманням правил та 

процедур.! 

PR.MA-1. Технічне обслуговування та 
ремонт активів підприємства 
виконується й реєструється своєчасно з 
використанням затверджених 
і контрольованих засобів. 

•! 
•! 
•!!
 
•! 

COBIT 5 BAI09.03  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.7  
ISO/IEC 27001:2013 A.11.1.2, A.11.2.4, 
A.11.2.5  
NIST SP 800-53 Rev. 4 MA-2, MA-3, MA-5  

PR.MA-2. Дистанційне обслуговування 
активів підприємства схвалене, 
зареєстроване й виконується в спосіб, 
що унеможливлює несанкціонований 
доступ. 

•! 
•! 

•! 

COBIT 5 DSS05.04  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.6.5, 4.3.3.6.6,  
4.3.3.6.7, 4.4.4.6.8  
ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.4, A.15.1.1, 
A.15.2.1  
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   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 MA-4  

Захисні технології (PR.PT).  
Технічні рішення для 
інформаційної безпеки 

скеровано для забезпечення 
безпеки й стійкості систем 

і активів з дотриманням правил, 
процедур та угод.  

PR.PT-1. Записи аудиту/журналу 
визначено, задокументовано, 
впроваджено й перевірено відповідно до 
правил. 

•! 
•! 
•! 
! 
•!!
!
•!!
!
•!

CCS CSC 14  
COBIT 5 APO11.04  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.9, 4.3.3.5.8,  
4.3.4.4.7, 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.2.4  
ISA 62443-3-3:2013 SR 2.8, SR 2.9, SR 2.10, 
SR 2.11, SR 2.12  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.12.4.2,  
A.12.4.3, A.12.4.4, A.12.7.1   
NIST SP 800-53 Rev. 4 серія AU  

PR.PT-2. Знімні носії захищено, а їх 
використання обмежено відповідно до 
правил. 

•!!
•!!
!•! 

•! 

COBIT 5 DSS05.02, APO13.01  
ISA 62443-3-3:2013 SR 2.3  
ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.2, A.8.2.3, A.8.3.1,  
A.8.3.3, A.11.2.9  
NIST SP 800-53 Rev. 4 MP-2, MP-4, MP-5, 
MP-7  

PR.PT-3. Доступ до систем і активів 
контролюється із застосуванням 
принципу мінімальних привілеїв. 
  

•! 
•! 

•! 

COBIT 5 DSS05.02  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.5.1, 4.3.3.5.2,  
4.3.3.5.3, 4.3.3.5.4, 4.3.3.5.5, 4.3.3.5.6,  
4.3.3.5.7, 4.3.3.5.8, 4.3.3.6.1, 4.3.3.6.2,  
4.3.3.6.3, 4.3.3.6.4, 4.3.3.6.5, 4.3.3.6.6,  
4.3.3.6.7, 4.3.3.6.8, 4.3.3.6.9, 4.3.3.7.1,  
4.3.3.7.2, 4.3.3.7.3, 4.3.3.7.4  
ISA 62443-3-3:2013 SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3,  
SR 1.4, SR 1.5, SR 1.6, SR 1.7, SR 1.8, SR 1.9,  
SR 1.10, SR 1.11, SR 1.12, SR 1.13, SR 2.1, SR  
2.2, SR 2.3, SR 2.4, SR 2.5, SR 2.6, SR 2.7  

   •! ISO/IEC 27001:2013 A.9.1.2  
   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-3, CM-7  
 

PR.PT-4. Комунікаційні мережі та 
мережі управління захищено. 

•! 
•! 
•! 

CCS CSC 7  
COBIT 5 DSS05.02, APO13.01  
ISA 62443-3-3:2013 SR 3.1, SR 3.5, SR 3.8,  
SR 4.1, SR 4.3, SR 5.1, SR 5.2, SR 5.3, SR 7.1,  
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    SR 7.6  
   •! ISO/IEC 27001:2013 A.13.1.1, A.13.2.1  
   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, AC-17, AC-18, 

CP-8, SC-7  

ВИЯВЛЕННЯ 
(DE)  

Аномалії та події (DE.AE). 
Аномальну активність 
своєчасно виявлено, 

потенційний вплив подій 
усвідомлено.  

DE.AE-1. Еталони мережевих операцій 
і очікуваних потоків даних для 
користувачів і систем встановлено 
й скеровано. 

•! 
•! 
•! 

COBIT 5 DSS03.01  
ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.3  
NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, CA-3, CM-2, SI-
4  

DE.AE-2. Виявлені події проаналізовано 
з метою розуміння цілей та методів атак. 

•! 

•! 

•!!
• 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.7,  
4.3.4.5.8  
ISA 62443-3-3:2013 SR 2.8, SR 2.9, SR 2.10, 
SR 2.11, SR 2.12, SR 3.9, SR 6.1, SR 6.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.1, A.16.1.4  
NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-7, IR-4, SI4  

DE.AE-3. Дані про події з багатьох 
джерел і датчиків зібрано та 
співвіднесено. 

•! 
•! 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1  
NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-7, IR-4, IR5, 
IR-8, SI-4  

DE.AE-4. Вплив подій визначено. 
•!!
• 

COBIT 5 APO12.06  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, RA-3, SI 4  

DE.AE-5. Пороги оповіщення про 
інциденти встановлено. 

•! 
•! 
•! 
  

COBIT 5 APO12.06  
ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.10  
NIST SP 800-53 Rev. 4 IR-4, IR-5, IR-8  

Безперервний моніторинг 
захисту інформації (DE.CM). 
Інформаційна система й активи 
контролюються через дискретні 
інтервали для виявлення подій 
інформаційної безпеки та 

перевірки ефективності захисних 
заходів.  

DE.CM-1. Мережа контролюється для 
виявлення потенційних подій 
інформаційної безпеки. 

•! 
•! 
•! 
•! 

CCS CSC 14, 16  
COBIT 5 DSS05.07  
ISA 62443-3-3:2013 SR 6.2  
NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-2, AU-12, CA-7,  
CM-3, SC-5, SC-7, SI-4  

DE.CM-2. Фізичне середовище 
контролюється для виявлення  

•! ISA 62443-2-1:2009 4.3.3.3.8  
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  потенційних подій інформаційної 
безпеки. 

•! NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-7, PE-3, PE-6, 
PE20  

DE.CM-3. Активність персоналу 
контролюється для виявлення 
потенційних подій інформаційної 
безпеки. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1  
NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-2, AU-12, AU-
13, CA-7, CM-10, CM-11  

DE.CM-4. Виявлено шкідливий код. 

•! 
•! 
•! 
•! 

CCS CSC 5  
COBIT 5 DSS05.01  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.3.8  
ISA 62443-3-3:2013 SR 3.2  

   •! ISO/IEC 27001:2013 A.12.2.1  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 SI-3  

DE.CM-5. Виявлено несанкціонований 
мобільний код. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.4  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.5.1  
NIST SP 800-53 Rev. 4 SC-18, SI-4. SC-44  

DE.CM-6. Активність зовнішнього 
постачальника послуг контролюється 
для виявлення потенційних подій 
інформаційної безпеки. 

•! 
•!
•! 

COBIT 5 APO07.06  
ISO/IEC 27001:2013 A.14.2.7, A.15.2.1 
NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-7, PS-7, SA-4, 
SA9, SI-4  

DE.CM-7. Моніторинг 
неавторизованого персоналу, з'єднань, 
пристроїв і програмного забезпечення 
виконано. 

!
•! NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-12, CA-7, CM-3, 

CM-8, PE-3, PE-6, PE-20, SI-4  

DE.CM-8. Сканування вразливостей 
виконано. 

•! 
•! 
•! 

COBIT 5 BAI03.10  
ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.1, 4.2.3.7  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 RA-5  
Процеси виявлення (DE.DP).  

Процеси й процедури 
виявлення підтримуються 

й тестуються для забезпечення 
своєчасної та 

DE.DP-1. Ролі та обов'язки щодо 
виявлення чітко визначені для 
забезпечення підзвітності. 

•! 
•! 
•! 
•! 

CCS CSC 5  
COBIT 5 DSS05.01  
ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.1  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1  
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 адекватної інформованості про 
аномальні події.  

 •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, PM-14  

DE.DP-2. Заходи з виявлення 
відповідають всім застосовним вимогам. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.18.1.4  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, PM-14, 
SI-4  

DE.DP-3. Процеси виявлення 
тестуються. 

•! 
•! 
•! 
•! 

COBIT 5 APO13.02  
ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.2  
ISA 62443-3-3:2013 SR 3.3  
ISO/IEC 27001:2013 A.14.2.8  

 

  •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, PE-3, 
PM-14, SI-3, SI-4  

DE.DP-4. Інформація про виявлення 
подій повідомляється відповідним 
сторонам. 

•! 
•! 
•! 
•! 

COBIT 5 APO12.06  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.9  
ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.2  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-2, CA-7, 
RA-5, SI-4  

( 
DE.DP-5. Процеси виявлення постійно 
вдосконалюються. 

•! 
•! 
•! 

COBIT 5 APO11.06, DSS04.05 
ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.4  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4, CA-2, CA-7, PL-2, 
RA-5, SI-4, PM-14  
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РЕАГУВАННЯ 
(RS)  

Планування реагування 
(RS.RP).  

Процеси й процедури 
реагування виконуються 
й підтримуються для 

забезпечення своєчасного  
реагування на виявлені події 
інформаційної безпеки.  

RS.RP-1. План реагування виконується під 
час або після події. 

•! 
•! 
•! 
•! 
• 

COBIT 5 BAI01.10  
CCS CSC 18  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.1  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.5  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-10, IR-4, IR-
8   

Комунікації (RS.CO).  
Заходи з реагування 
координуються з 

внутрішніми й зовнішніми 
зацікавленими сторонами, 

в разі доцільності, 
включаючи зовнішню 
підтримку з боку 

правоохоронних органів.  

  
RS.CO-1. Персонал знає свої ролі 
й порядок операцій в ситуаціях, коли 
необхідне реагування. 

•! 

•!•!! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.2, 4.3.4.5.3,  
4.3.4.5.4  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1, A.16.1.1   
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, CP-3, IR-3, IR-8  

RS.CO-2. Звіти про події відповідають 
встановленим критеріям. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.5   
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.3, A.16.1.2  
NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, IR-6, IR-8  

RS.CO-3. Здійснюється обмін інформацією 
відповідно до планів реагування. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.2  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.2  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-2, CA-7, CP-2, 
IR4, IR-8, PE-6, RA-5, SI-4   

RS.CO-4. Координація з зацікавленими 
сторонами здійснюється відповідно до 
планів реагування. 

•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.5  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8  

RS.CO-5. Здійснюється добровільний 
обмін інформацією з зовнішніми 
зацікавленими сторонами для досягнення 
більш широкої ситуативної обізнаності 
щодо інформаційної безпеки. 

•! NIST SP 800-53 Rev. 4 PM-15, SI-5  

Аналіз (RS.AN). 
Проводиться аналіз для 
забезпечення адекватних 
заходів реагування та 
підтримки відновлення.  

RS.AN-1. Повідомлення від систем 
виявлення досліджено. 

•! 
•! 
! 
•!!
• 

COBIT 5 DSS02.07  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.7,  
4.3.4.5.8  
ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1  
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4.1, A.12.4.3, 
A.16.1.5  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-6, CA-7, IR-4, IR-
5, PE-6, SI-4   
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  RS.AN-2. Вплив інциденту усвідомлено.   

RS.AN-2. Вплив інциденту усвідомлено. 

•! 
!
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.7,  
4.3.4.5.8  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6  

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4  

RS.AN-3. Криміналістичні процедури 
виконано. 

•! 
!
•! 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.8, SR 2.9, SR 2.10,  
SR 2.11, SR 2.12, SR 3.9, SR 6.1 
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.7   

   •! NIST SP 800-53 Rev. 4 AU-7, IR-4  

RS.AN-4. Інциденти категоризовано 
відповідно до планів реагування. 

•! 
•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.4   
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-5, IR-8  

  
Мінімізація наслідків (RS.MI). 
Виконуються заходи, щоб 
запобігти розширенню події, 
мінімізувати її наслідки та 
унеможливити повторення 

інциденту.  

RS.MI-1. Інциденти втримано. 

•! 
•! 
•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6  
ISA 62443-3-3:2013 SR 5.1, SR 5.2, SR 5.4  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.5  
NIST SP 800-53 Rev. 4 IR-4  

RS.MI-2. Наслідки інцидентів 
мінімізовано. 

•! 
•! 

ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.6, 4.3.4.5.10 
ISO/IEC 27001:2013 A.12.2.1, A.16.1.5  

    •! NIST SP 800-53 Rev. 4 IR-4! 
RS.MI-3. Щойно визначені вразливості 

мінімізовано або зареєстровано як 

прийняті ризики. 

•! 
•! 

ISO/IEC 27001:2013 A.12.6.1  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CA-7, RA-3, RA-5  

Покращення (RS.IM).  
Заходи підприємства з реагування 
поліпшено шляхом врахування 
досвіду з поточних або виконаних 
заходів виявлення/реагування.  

RS.IM-1. Плани реагування враховують 
отриманий досвід. 

•! 
•! 
•! 
•! 

COBIT 5 BAI01.13  
ISA 62443-2-1:2009 4.3.4.5.10, 4.4.3.4  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.6  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8  

RS.IM-2. Стратегії реагування оновлено. •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8  

ВІДНОВЛЕННЯ 
(RC)  

Планування відновлення 
(RC.RP).  

Процеси й процедури відновлення 
виконуються  

RC.RP-1. План відновлення виконується 
під час або після події. 

•! 
•! 
•! 

CCS CSC 8  
COBIT 5 DSS02.05, DSS03.04  
ISO/IEC 27001:2013 A.16.1.5  
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 й підтримуються для забезпечення 
своєчасного відновлення систем 

або активів,  
постраждалих від подій 
інформаційної безпеки.  

 •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-10, IR-4, IR-8  

Покращення (RC.IM).  
Процеси й планування відновлення 
покращуються шляхом врахування 
отриманого досвіду в майбутніх 

заходах.  

RC.IM-1. Плани відновлення 
враховують отриманий досвід. 

•! 
•! 
•! 

COBIT 5 BAI05.07  
ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.4  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8  

RC.IM-2. Стратегії відновлення 
оновлено. 

•! 
•! 

COBIT 5 BAI07.08  
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4, IR-8  

Комунікації (RC.CO).  
Заходи з відновлення 

координуються з внутрішніми 
й зовнішніми сторонами, такими як 
координаційні центри, інтернет-

провайдери,  
власники атакуючих систем, 

потерпілі, інші групи реагування на 
інциденти, пов'язані 

з інформаційною безпекою, та 
продавці.  

RC.CO-1. Суспільні відносини під 
керуванням. •! COBIT 5 EDM03.02  

RC.CO-2. Репутацію після події 
відновлено. •! COBIT 5 MEA03.02  

RC.CO-3. Заходи з відновлення 
повідомлено внутрішнім зацікавленим 
сторонам і співробітникам виконавчих 
і управлінських підрозділів. •! NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, IR-4   

( 

Додаткова інформація про довідкові матеріали, описані в додатку «А»:  
•! Цілі контролю для інформаційних і суміжних технологій (COBIT): http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx   
•! Двадцять засобів контролю безпеки найважливіших об'єктів (CSC) Ради з інформаційної безпеки (CCS): 

http://www.counciloncybersecurity.org  
•! ANSI/ISA-62443-2-1 (99.02.01)-2009, Безпека промислової автоматизації та систем контролю: створення програми 
безпеки виробничої автоматизації та систем управління: 
http://www.isa.org/Template.cfm?Section=Standards8&Template=/Ecommerce/ProductDisplay.cfm&ProductID=10243  

•! ANSI/ISA-62443-3-3 (99.03.03)-2013, Безпека виробничої автоматизації та систем управління: вимоги щодо забезпечення 
безпеки систем і рівні безпеки:  

http://www.isa.org/Template.cfm?Section=Standards2&template=/Ecommerce/ProductDisplay.cfm&ProductID=13420  
•! ISO/IEC 27001, Інформаційні технології. Методи захисту — системи управління інформаційною безпекою. Вимоги: 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=54534  
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•! NIST SP 800-53 Rev. 4: спеціальне видання Національного інституту стандартів і технологій 800-53, редакція 4, Засоби 
контролю безпеки й конфіденційності для федеральних інформаційних систем і організацій, квітень 2013 р. (включаючи 
оновлення станом на 15.01.2014 р.): http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.80053r4.  

  
Посилання підкатегорій «Основи методики» на зазначені розділи довідкових матеріалів є лише умовною відповідністю 
й не призначене для точного визначення цільових показників підкатегорій відповідно до розділів довідкових матеріалів. 
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Додаток'«Б».!Глосарій'
В цьому додатку визначаються окремі терміни, використані в цьому виданні. 
Категорія  Розділ «Функції за групами цільових показників інформаційної 

безпеки, тісно пов'язаних із програмними потребами й 
конкретними заходами». Прикладами категорій є, зокрема, 
«Управління активами», «Управління доступом» та «Процеси 
виявлення». 

Критично важливі  
об'єкти 
інфраструктури  

Системи та активи (фізичні або віртуальні), які є настільки 
важливими для Сполучених Штатів, що їхня недієздатність або 
знищення матиме згубний вплив на інформаційну безпеку, 
національну економічну безпеку, національну громадську 
безпеку або здоров'я, спільно чи окремо.  

Інформаційна 
безпека  

Процес захисту інформації шляхом запобігання, виявлення та 
реагування на атаки.  

Подія 
інформаційної 
безпеки  

Зміна стану інформаційної безпеки, яка може вплинути на 
діяльність підприємства (в тому числі на реалізацію його 
призначення, стан можливостей або репутації). 

Виявлення 
(функція)  

Розробка і впровадження заходів для виявлення події 
інформаційної безпеки.  

Методика  Заснований на оцінці ризиків підхід для зменшення ризиків 
інформаційної безпеки, який складається з трьох частин: «Основа 
методики», «Профіль рівня захищеності» та «Рівні реалізації 
заходів із захисту інформації». Інша назва — «Методика 
інформаційної безпеки».  

Основа методики  Сукупність заходів для забезпечення інформаційної безпеки та 
довідкових матеріалів, які є спільними для секторів критично 
важливих об'єктів інфраструктури та організовані в залежності 
від конкретних цільових показників. Основа методики містить 
чотири складові: «Функції», «Категорії», «Підкатегорії» та 
«Довідкові матеріали».  

Рівень реалізації 
заходів із захисту 
інформації  

Призма оцінки підходу підприємства до ризиків, тобто ставлення 
підприємства до ризиків інформаційної безпеки та наявних 
процедур для управління цими ризиками.  

Профіль рівня 
захищеності  

Представлення цільових показників, обраних з категорій і 
підкатегорій конкретною системою або підприємством.  

Функція  Один із основних компонентів Методики. Функції забезпечують 
найвищий рівень структури для організації основних заходів 
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інформаційної безпеки з розподілом на категорії та підкатегорії. 
Існує п'ять функцій: ідентифікація, захист, виявлення, реагування 
і відновлення.  
Прикладами підкатегорій, зокрема, є «Зовнішні інформаційні 
системи каталогізовано», «Дані, що зберігаються, захищено» 
й «Повідомлення від систем виявлення досліджено». 

 'Ідентифікація 
(функція)  

Поглиблення знань підприємства щодо управління ризиками 
інформаційної безпеки відносно систем, активів, даних і 
можливостей.  

Довідкові 
матеріали  

Спеціальний розділ, що містить стандарти, рекомендації та зразки 
загальноприйнятих методів, поширених у секторах критично 
важливих об'єктів інфраструктури. Розділ ілюструє способи 
досягнення цільових показників для кожної підкатегорії.  

Мобільний код  Програма (наприклад, сценарій, макрос або інша переносна 
інструкція), яка може бути поставлена в незміненому вигляді до 
гетерогенної колекції платформ і виконана з ідентичною 
семантикою. 

Захист (функція)  Розробка та впровадження відповідних засобів захисту інформації 
для забезпечення надання послуг критично важливих об'єктів 
інфраструктури.  

Привілейований 
користувач  

Користувач, уповноважений (значить, довірений) виконувати 
пов'язані з інформаційною безпекою функції, виконання яких не 
дозволено звичайним користувачам.  

Відновлення 
(функція)  

Розробка та впровадження заходів для підтримки планів щодо 
забезпечення стійкості та відновлення можливостей або послуг, 
які були порушені внаслідок події інформаційної безпеки. 

Реагування 
(функція)  

Розробка та впровадження заходів для реагування на виявлену 
подію інформаційної безпеки. 

Ризик  Показник того, наскільки підприємство знаходиться під загрозою 
потенційної обставини або події. Зазвичай залежить: (і) від 
несприятливого впливу, що виникає у разі настання такої 
обставини або події; та (іі) ймовірності такого настання. 

Управління 
ризиками  

Процес виявлення, оцінки та реагування на ризик. 

Підкатегорія  Підрозділ категорії відповідно до тих чи інших цільових 
показників технічних заходів та (або) заходів з управління. 
Прикладами підкатегорій, зокрема, є «Зовнішні інформаційні 
системи каталогізовано», «Дані, що зберігаються, захищено» й 
«Повідомлення від систем виявлення досліджено». 
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Додаток'«В».!Абревіатури'
  
В цьому додатку визначаються окремі абревіатури, використані в цьому виданні. 
  

CCS  Рада з інформаційної безпеки 
COBIT  Цілі контролю для інформаційних і суміжних технологій 
DCS  Розподілена система управління 
DHS  Міністерство внутрішньої безпеки 
EO  Наказ Президента 
ICS  Системи управління виробничими процесами 
IEC  Міжнародна електротехнічна комісія 
IR  Міжвідомчий звіт 
ISA  Міжнародне товариство автоматизації 
ISAC  Центр обміну та аналізу інформації 
ISO  Міжнародна організація стандартизації 
IT  Інформаційні технології 
NIST  Національний інститут стандартів і технологій 
RFI  Запит на отримання інформації  
RMP  Процес управління ризиками 
SCADA  Диспетчерське управління і збір даних 
SP  Спеціальне видання 


