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КІРІСПЕ

Акпараттык кауіпсіздікті басқару, атап айтқанда Ақпараттық 
кауіпсіздік тэуекелдерін басқару мәселелері қарастырылады.

Оқу құралын дайындау кезінде келесі міндегтер қойылды:
1) Акпараттық қауіпсіздік тэуекелін басқаруға жататын негізгі 

ұғымдарды анықтау (АҚ);
2) АҚ тәуекелдерін басқару процесінің құрамдас бөліктерін егжей- 

тегжейлі қарау;
3) АҚ тәуекелдерін талдау мен бағалаудың әртүрлі тәсілдерін 

сипаттау;
4) АҚ тәуекелдерін басқару жуйесін талдау (АҚТБЖ);
5) Қажетті кұжаттамалық қамтамасыз етуді және қазіргі уақытта 

қолданылатын АҚ тәуекелдерін басқарудың кұрал-саймандық кұралдарын 
қарастыру.

АҚ тәуекелдерін басқаруға мұндай қадам үздіксіз үдеріс ретінде 
ұйымның АҚ қамтамасыз етудегі (АҚҚ) қажеттілігін сәйкестендіруге және 
АҚ басқарудың тиімді жүйесін (АҚБЖ) құруға көмектеседі. АҚБЖ 
анықтамасында бұл АҚ тәуекелдерін бағалауға негізделген басқарудың 
жалпы жүйесінің болігі болып табылады. І80/ІЕС 27005:2011 және ҚР СТ 
І80/ІЕС 27001-2015 «Ақпараттық технология» стандарттарында. 
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен кұралдары. «Ақпараггық 
қауіпсіздік тәуекелінің менеджменті» (І80/ІЕС 27005:2008 бірінші 
редакциясымен бірдей), сондай-ақ тәуекел-бағытталған тәсіл адекваттық 
АҚҚ-ға ықпал ететінін көрсетеді. АҚҚ жөніндегі қызмет АҚ тэуекелдеріне 
уақытылы және тиімді ден қоюды, ол қайда жэне қашан қажет болса да 
қамтамасыз етеді.

¥йымның жұмысын қолдайтын барлық ақпараты, жүйелері, 
қосымшалары, желілері мен жабдыктары бұл ұйымның маңызды 
активтері. Бұл активтерге қарсы АҚ қауіп-қатерлері іске асырылуы мүмкін, 
олар қаржылық шығынға ғана емес, сондай-ақ қазіргі заманғы бэсекелестік 
элемде айтарлықтай болуы мүмкін ұйымның беделін жоғалтуға әкелуі 
мүмкін. АҚ қауіп-қатерін іске асыруды азайтуды ұйымдастыру үшін 
техникалық және басқа қоргау шараларын қолдану қажет. Архивтердің 
құндылығын және олардың осалдығын, архивтер үшін АҚ-ның шынайы 
қауіптерін ескере отырып, ресурстардың барлык түрлерінің жэне уақыттың 
шектеулілігі жағдайында АҚ-ны қамтамасыз етудің тиімді жүйесін 
(АҚҚЖ) кұру, ягни АҚ-ның жеткілікті деңгейіне қолжеткізу үшін кажетті 
адекватты қорғау шараларын таңдау АҚ тәуекелдерін талдау нәтижелеріне 
негізделуі тиіс. Бұл нәтижелер АҚ-ны тиімді басқаруды орнату жэне 
қолдау үшін бастапқы нүкте болып табылады және ұйымның 
корпоративтік жэне жеке меншік АҚ-ның барлық саясатын жазу мен АҚ- 
ның талаптарын әзірлеу кезінде міндетті түрде пайдаланылады. АҚ-ны

5



басқару жөніндегі іс-шараларға қатысты шыгыстар туралы шешімдер 
ұйымның АҚ-ны бұзу нәтижесінде келтірілген залалды есксре отырып 
қабылдануы тиіс.

АҚ тәуекелдерін басқарудың қазірге заманғы эдістері, АҚҚЖ 
жобалау мен сүйемелдеу ұйымға мыналарды жасауға мүмкіндік береді:

• АҚ-ның агымдағы деңгейін сандық бағалауға, АҚ-ның қолайлы 
тәуекелдерін негіздеуге, ұйымдық-баскарушылық, технологиялық және 
техникалық деңгейлерде АҚ-ның талап етілетін деңгейін қолдау жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын әзірлеуге;

• АҚҚЖ-ға қажетті салымдар мөлшерін есептеу және 
экономикалық негіздеуді, АҚҚ-ға арналған шығыстарды потенциалды 
зиянмен және оның туындау ықтималдығымен салыстыруды;

• Осал ресурстарға щабуыл жасалғанга дейін негұрлым қауіпті 
осалдықтарды азайту үшін бірінші кезектегі іс-шараларды анықтауды және 
жүргізуді;

• ¥йымның АҚ үшін жауапты бөлімшелер мен түлғалардың өзара 
іс-кимылы кезінде функционалдық қатынастар мен жауапкершілік 
аймағын анықтауды, ұйымдық-екімдік құжаттаманың қажетті пакетін 
құруды немесе түрлендіруді;

• Ақпараттық технологиялардың (АТ) қазіргі заманғы деңгейін 
және даму үдерісін ескеретін қажетті қорғау кешендерін енгізу жобасын 
әзірлеуді жэне ұйым қызметтерімен және қадағалау органдарымен 
келісуді;

• Үйым жұмысының өзгермелі жагдайларына, ұйымдастыру- 
өкімдік құжаттамаларды, технологиялық үдерістерді түрлендіруге және 
техникалық қорғау қүралдарын жаңғыртуға сәйкес енгізілген қорғау 
кешенін қолдауды ұйымдастыруды.

Осының барлығы АҚ тәуекелдерін басқару мәселелерін мұқият 
зерделеу қажеттілігін дәлелдейді. Осы оқу құралында Ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару, соның ішінде АҚ тәуекелдерін басқарудың күрделі 
үдерістерімен байланысты АҚ басқарудың жалпы үдерісінің құрамдас 
және АҚТБЖ құрылысында АҚБЖ бөлігі ретінде негіз қалаушы 
аспектілері егжей-тегжейлі карастьірылған.
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1 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫ  
НОРМАТИВТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

АҚ басқару үдерістерін неғүрлым тиімді әзірлеу үшін халықаралық 
жэне қазақстандық стандарттардың талаптарын басшылыққа алу қажет. 
Бул АҚ тәуекелдерін басқару үдерістеріне де қатысты.

Қазіргі уақытта АҚТБЖ әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды қамтитын 
бірқатар нормативтік қүжаттар бар. Ең маңыздылары:

• ІЗО/ІЕС 27005:2011 «Ақпараттық технология. Қауіпсіздікті
қамтамасыз ету әдістері мен қүралдары. АҚ тәуекелдерін басқару» 
Халықаралық стандарты. және МемСт ҚР 180/ІЕС 27001-2015
«Ақпараттық технология». Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен 
құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелінің менеджменті» АҚ 
тәуекелдерін басқару бойынша жалпы басшылықтан тұрады, ол 
ұйымдардың әртүрлі типтерінде пайдалануы мүмкін.

• Британдық стандарт В8 7799-3:2006 «АҚ менеджмент жүйесі. АҚ 
тәуекелдерін басқару жөніндегі нұсқаулық» АҚ тәуекелдерін багалау, 
оларды өңдеу, АҚ тәуекелдерін басқару бойынша үздіксіз іс-қимылдар 
және АҚ активтерінің, қауіп-қатерлерінің, осалдықтардың, АҚ 
тэуекелдерін бағалау әдістерінің мысалдары бар қосымшалар бойынша 
ұсыныстарды қамтиды.

Бұл стандарттар ұсынымдық кұжаттар болып табылатынын атап өту 
қажет, демек, егер ұйым алдында өз АҚБЖ бойынша сертификаттау 
міндеті болмаса, олардың талаптарын орындау міндетті емес.

АҚ саласындағы стандарттардың басым бөлігі халықаралық 
деңгейдегі стандарттар болып табылатындықтан, оларды АҚ түрлі 
аспектілерінде тэжірибесі мен құзіреттілігі бар халықаралық мамандар 
тобы дайындады. Осының бәрі АҚ басқару бойынша, атап айтканда АҚ 
тәуекелдерін басқару бойынша «үздік тәжірибе» ретінде пайдалану үшін 
стандарттарды тартымды етеді.

АҚ тәуекелдерін басқару үдерістерін ең үздік тэжірибеге сәйкес 
әзірлеу стандарттар енгізілетін ұйымның өзіне, сондай-ақ оның 
серіктестеріне үдерістердің дұрыс және тиімді жұмыс істейтініне көз 
жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл ұйымның бағалы ақпараттың үлкен 
колемімен жұмыс істегенде немесе оз клиенттерінің маңызды ақпаратын 
өңдеген жэне сақтаған жағдайда аса маңызды.

Бұл тарауда жоғарыда көрсетілген стандарттардың ерекшеліктері 
қарастырылған. Бұдан кейінгі тарауларда АҚ тәуекелдерін басқарудың 
негізгі тәсілдерін қарау осы стандарттардың және басқа да нормативтік 
кұжаттардың ұсыныстарына негізделеді.
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1.1 180/ІЕС 27005:2011 және МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 -
Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару

І80/ІЕС  27005:2011 «ІпіЪгшагіоп Іесһпо1о§у. Зесигііу Іеасһпіяиез. 
ІпҒоппаІіоп зесигііу гізк іпападетепі» (Ақпараттық технология. 
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен кұралдары. АҚ тәуекелдерін 
басқару) стандарты АҚ тәуекелдерін басқару бойынша жалпы 
басшылықты қамтиды, ол эр түрлі ұйымдарда -  коммерциялық, 
коммерциялық емес, мемлекеттік ұйымдарда пайдалануы мүмкін. І80/ІЕС 
27005:2011 тәуекелге-бағытталған тәсіл негізінде АҚҚ бизнес- 
қажеттіліктеріне ұйымдастыруға арналған. Осы стандартты дұрыс қолдану 
үшін І80/ІЕС 27001 жэне 27002 енгізілген тұжырымдамаларды, үлгілерді, 
үдерістер мен терминологияны білу қажет.

І80/ІЕС 27005:2011 стандартында қазіргі уақытта қолданыстағы 
І80/ІЕС 13335-3:1998 жэне 13335-4:2000 стандарттарында ұсынылған, 
ақпарттық жэне телекоммуникациялық технологиялардыц (АТТ) 
қауіпсіздігін басқаруға арналған негізгі идеялар дамытылған. І80/ІЕС 
27005 стандарттарының екінші редакциясы І80/ІЕС 27000:2009 
стандартымен үйлестірілғен. Сондай-ақ ол оның библиоғрафиялық 
тізімінде аталған тэуекелдерді басқарудың мынадай стандарттарына 
сүйенеді: 180 Сиісіе 73:2009 (тәуекелдерді басқару саласындағы 50-ден 
астам терминдердің сөздігі; «Тэуекел менеджменті. Терминдер мен 
анықтамалар»), 180 16085, А8/М28 4360 жэне № 8Т 8Р 800-30. Бұдан 
басқа, 2009 жылы қабылданған 180 31000:2009 (Тэуекелдерді басқару. 
Қағидалар мен басшылық нұсқаулары) жэне 180 31010:2009 (Тәуекелдерді 
басқару. Тәуекелдерді бағалау әдістемесі) стандарттарына сәйкес 
бейімделу бойынша белгілі бір күш жұмсалды.

І80/ІЕС 27005:2011 стандарты Британдық В8 7799-3:2006 
«ІпГогтаІіоп зесигііу тапа§етеп1: зузіетз. Сиісіеііпек Гог іпГоппаІіоп зесигііу 
гізк тападетепі»  (АҚ менеджмент жүйесі. АҚ тэуекелдерді басқару 
жөніндегі нұсқаулық) стандарты негізінде, ұйымның басқару жүйесінің 
құрамдас элементтері ретінде тэуекелдерді бағалау жэне басқару 
үдерістерін анықтайтын, бұл ретте РОСА үдерістік моделін пайдалана 
отырып жасалды деп есептелінеді.

2017 ж. қаңтарынан бастап Қазақстанда МемСт ҚР І80/ІЕС 27001- 
2015 «Ақпараттық технология. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету эдістері мен 
құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелінің менеджменті» енгізілді 
жэне І80/ІЕС 27005:2011 стандартына ұқсас болып келеді.

Жалпы МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 сипаттамалық сипатқа ие 
және қандай дабір нақты әдіснаманы қамтымайды, тіпті АҚ тэуекелдерін 
басқарудың нақты эдістерін атамайды, бірақ оларды өңдеу жоспарын құру 
арқылы АҚ тәуекелдерін талдаудың құрылымдалған, жүйелі жэне қатаң 
эдісін белгілейді. Стандарт оны қолдайтын ұйымға АҚБЖ түрлі



аспектілерін өз бетінше ескеруге, өз тәуекелдерінің деңгейін 
сәйкестендіруге, тэуекелді қабылдау үшін критерийлерді анықтауга, 
қолайлы тэуекелдерді сәйкестендіруге және т.б. мүмкіндік береді. 
¥йымның өзі АҚ тэуекелдерін басқаруга өзінің қолда бар тәсілінен, 
мысалы АҚБЖ пайдалану мақсатына, оның эрекет ету саласына, АҚ 
тәуекелдерін басқару үдерісінің мазмұнына жэне өз қызметінің аясына 
байланысты таңдау керек.

МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 келесі негізгі бөлімдерден түрады:
1. АҚ тәуекелдерін басқару үдерісіне үздіксіз үдерісіне шолу;
2. АҚ тәуекелдерін басқару мәнмэтінін белгілеу;
3. АҚ тэуекелдерін багалау (АҚ тэуекелдерін багалаудың жаппы 

сипаттамасы, АҚ тэуекелдерін талдау, АҚ тәуекелдерін сэйкестендіруді, 
маңыздылыгын багалауды жэне АҚ тәуекелдерін есептеуді қоса алганда);

4. АҚ тәуекелдерін өңдеу (тэуекелдерді өңдеудің жалпы 
сипаттамасы, тэуекелдерді төмендету, сақтау, болдырмау жэне беру);

5. АҚ тэуекелдерін қабылдау;
6. АҚ тәуекелдерінің коммуникаңиясы (ақпарат алмасу);
7. АҚ тәуекелдерін мониторингілеу жэне қайта қарау.
Стандарт косымшапарында ақпараттық сипаттагы бірқатар 

мэліметтер бар: АҚ тәуекелдерін басқару үдерісінің мақсаттары мен 
шекараларын анықтау, активтерді анықтау және багалау жэне оларга әсер 
ету, АҚ эдеттегі қауіптерінің мысалдары, осалдық және оларды багалау 
әдістері, АҚ тэуекелдерін багалау тэсілдері, тәуекелдерді төмендету үшін 
шектеулер.

Стандартта АҚ тәуекелі белгіленген қауіптер активтің немесе 
активтер тобының осалдыгын пайдапануының және сол арқылы үйымга 
запал келтіруінің потенңиалды мүмкіндігі ретінде анықталады. АҚ 
тәуекелі жагымсыз оқиганың туындауынан пайда болатын салдардың және 
осы оқигалардың туындау ықтималдылыгының үйлесімі ретінде өлшенеді. 
АҚ тэуекелдерін талдау үдерісі мынандай іс-әрекеттерді орындауды талап 
ететіндігі көрсетіледі: АҚ тэуекелдеріне үшыраган акпараттық активтерді, 
АҚ ықтимал қауіптерін жэне олардың көздерін, АҚ тәуекелдерін іске 
асыру кезіндегі потенңиалды осалдыктарды жэне потенңиалды 
салдарларды айқындау. АҚ тәуекелдерін бағалаудың сапалық жэне сандық 
әдістері де айтылады, алайда олардың ешқайсысына артықшылық 
берілмейді. Бірақ АҚ тэуекелдерін бағалау үдерісі бастапқы мэліметтерге 
қатты байланысты, сондыктан алынган нэтижелер қанағаттанарлықсыз деп 
танылса, итеративті болуы мүмкін. Сондай-ақ, АҚ тәуекелдерін 
басқарудың барлық үдерісі көрнекі түрде көрсетіледі жэне АҚ 
тәуекелдерін бағалау, АҚ тэуекелдерін өңдеу жэне калдық тэуекелдерін 
егжей-тегжейлі қарау қаралады.
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МемСт ҚР 180/ІЕС 27001-2015 АҚ тәуекелдерін басқарумен 
айналысатын ұйымның басшылары мен қызметкерлеріне және осы 
қызметке тартылған сыртқы ұйымдардың қызметкерлеріне арналған.

1.2 В8 7799-3: 2006- Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару 
жөніндегі нұсқаулық

І80/ІЕС 27001:2005 АҚ басқарудың жалпы үздіксіз циклін 
сипаттайды, ал британ стандартында В8 7799-3 оның АҚ тәуекелдерін 
басқару үдерістеріне проекция бар. В8 7799-3: 2006 АҚ тэуекелдерін 
бағалау, оларды өңдеу, АҚ тәуекелдерін басқару бойынша үздіксіз іс- 
қимыл жөніндегі бөлімдерді және АҚ активтерінің, АҚ қауіптерінің, 
осалдықтарының АҚ тәуекелдерін бағалау әдістерінің мысалдары бар 
қосымшаларды қамтиды.

В8 7799-3: 2006 стандарты АҚ тәуекелінің ең жалпы үғымын 
үстанады, олар оқиғаның ықтималдығы мен оның салдарларының 
комбинациясын түсінеді. АҚ тәуекелін басқару үйымда тэуекелдерді 
басқару және бақылау бойынша үйлестірілғен үздіксіз іс-қимылдар ретінде 
түжырымдалған. Басқарудың үздіксіз үдерісі төрт фазаға бөлінеді: 
тэуекелдерді талдау мен есептеуді қамтитын АҚ тәуекелдерін бағалау; АҚ 
тэуекелін өңдеу (қорғау шаралары мен қүралдарын таңдау жэне іске 
асыру); АҚ тәуекелдерін мониторингілеу, тестілеу, қауіпсіздік 
механизмдерін талдау жэне жүйенің АҚ аудиті жолымен бақылау; 
ережелерді, шаралар мен қорғау қүралдарын түрлендіру және жаңарту 
жолымен АҚ тәуекелдерін оңтайландыру.

Тәуекелдің негізгі факторларын және оны бағалау мен өңдеу 
тәсілдерін анықтаудан басқа, стандарт АҚ тәуекелдері мен үйымның басқа 
да тәуекелдері арасындағы өзара байланысты сипаттайды, тэуекелдерді 
бағалау үшін эдістеме мен құралдарды таңдау бойынша талаптар мен 
ұсыныстарды қамтиды, тәуекелдерді бағалау жөніндегі сарапшыларға 
жэне тэуекелдерді басқару үдерістеріне жауап беретін менеджерлерге 
қойылатын талаптарды айқындайды, АҚҚ бойынша заңнамалық және 
нормативтік талаптарды таңдау бойынша пайымдауларды және тағы 
басқаларды қамтиды.

В8 7799-3: 2006 АҚ тәуекелдерін бағалаудың сандық және сапалық 
әдістерін пайдалануға жол береді, бірақ, өкінішке орай, құжатта АҚ 
тәуекелдерін бағалаудың математикалық жэне эдістемелік аппаратын 
таңдау бойынша негіздеме мен ұсыныстар жоқ.

Стандарттың ерекше сипаты ұйымда АҚ тәуекелдерін бағалау, 
өңдеу, бақылау жэне оңтайландыру үдерістері туралы хабардар болу 
принципін пайдалану болып табылады. АҚ тәуекелдерін басқарудың эрбір 
кезеңінде АҚ басқару үдерісінің барлық қатысушыларын хабардар ету, 
сондай-ақ АҚБЖ оқиғаларын тіркеу көзделген. Стандарт АҚ тэуекелдерін
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басқаруға тікелей қатысатын тұлғалардың, атап айтқанда: АҚ тәуекелдерін 
бағалау жөніндегі сарапшыларға, кауіпсіздік жөніндегі менеджерлерге, АҚ 
тәуекелдерінің менеджерлеріне, ресурстар иелеріне, ұйым басшылыгына 
қатысты талаптарды белгілейді.

В8 7799-3: 2006 стандартына АҚ тәуекелдерін басқару жөніндегі 
негізгі құжаттарға АҚ тәуекелдерін багалау эдіснамасының сипаттамасы, 
АҚ тәуекелдерін бағалау туралы есеп, АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспары 
енгізілген. Бүдан басқа, АҚ тәуекелдерді басқарудың үздіксіз ңиклінде 
көптеген жүмыс қүжаттары: ресурстар реестрі, тәуекелдер реестрі, қолдану 
декларациясы, тексеру тізімі, рәсімдер мен тестілер хаттамалары, 
қауіпсіздік журналы, аудиторлық есептер, коммуникация жоспарлары, 
нүсқаулықтар, регламенттер іске қосылған.

В8 7799-3: 2006 стандарты тұжырымдамапық сипатқа ие, бұл АҚ 
бойынша сарапшыларға АҚ тәуекелдерін бағалаудың, өңдеудің жэне 
басқарудың кез келген әдістерін, құралдары мен технологияларын іске 
асыруға мүмкіндік береді. Екінші жағынан, стандартта АҚ тәуекелін 
бағалау аппаратын таңдау бойынша, сондай-ақ АҚ тәуекелдерін барынша 
азайту үшін пайдаланылатын қорғау шараларын, кұралдарын және 
сервистерін эзірлеу бойынша ұсыныстар жоқ.

Өзін-езі бақылау сұрақтары:

1. АҚ тәуекелдерін басқарумен байланысты аспектілер неліктен АҚБЖ 
шеңберінде үлкен маңызға ие?
2. АҚ тәуекелдеріне арналған мэселелер қандай негізгі халықаралық 
ұлггық стандарттарда қарастырылады?
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2 НЕГІЗГІ АНЫҚТАМАЛАР

2.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі

Күнделікті өмірде тәуекелді аныктау кезінде, кең мағынада болашақ 
жағдайды сипаттауға және болжауға эрекет жасалады (ақпараттың 
жетіспеушіліғінен, ішкі және сыртқы орта жағынан кездейсоқ 
элементтердің болуына және қарсы іс-қимылға байланысты дұрыс білім 
алу мүмкін болмаған жағдайда). Бүл ретте қолайлы және міндетті түрде 
қолайсыз салдарлар ықтималдығы болады. Сондықтан тәуекел -  бүл қауіп, 
сәтсіздік немесе бақытты нәтиже үмітіндеғі сәттілік эрекеті. Қазірғі 
заманғы экономикалық ғылым экономикалық қызмет жағдайларының 
кездейсоқ өзғеруіне, қолайсыз жағдайларына байланысты күтілетін 
пайданың, кірістің немесе мүліктің, ақшалай қаражаттың күтпеғен 
шығынының туындау қауіп-қатері ретінде қауіп төндіреді. Тәуекел 
жоғалтудың белғілі бір деңгейінің туындау ықтималдығы жиілігімен 
өлшенеді.

Бүрын берілген анықтамадан жэне ақпараттың қорғалу жағдайы 
ретінде, біздің көзқарасымыз бойынша «күй тэуекелі...» деген сөз тіркесі аз 
мағынаға ие. Сондықтан АҚ-ның бүзылу тэуекелі туралы ұғымды 
ақпаратты қорғау жағдайының бұзылу тәуекелі ретінде пайдалану 
неғұрлым дұрыс болып табылады. Бірақ қысқа және жаппы қабылданған 
терминологияға шатаспау үшін оны -  АҚ тәуекелі (ағылш. іпҒогтаІіоп 
кесигііу гікк) деп атайды.

ҚР СТ 31010-2010 «Тәуекел менеджменті. Тэуекелді бағалау 
эдістері» тэуекел оқиға ықтималдығы мен оның салдарларының (сапалық 
немесе сандық түрде көрсетілуі мүмкін оқиғалар нэтижелерінің) үйлесімін 
білдіреді.

АҚШ стандартындағы 1ЧІ8Т 800-30 «Кізк М апа§етепІ Сиісіе Ғог 
ІпҒоппаІіоп Тесһпо1о§у Зузіетз» (АТ -ж үйелері үшін тэуекелдерді басқару 
жөніндеғі нұсқаулық) тэуекел -  АҚ-ның жеке потенциалды осалдығы 
қауіп-қатерлерінің және осы қолайсыз оқиғаның ұйымдастырылуына әсер 
ету нэтижесінің көзі болып табылады.

МемСт ҚР ІЗО/ІЕС 27001-2015 стандарты АҚ тәуекелін ұйымға 
залал келтіру үшін АҚ-ның нақты қауіп-қатерінің активтің немесе активтер 
тобының осалдығын пайдаланудың потенциапды мүмкіндігі ретінде 
анықтайды. АҚ тәуекелі оқиға ықтималдығының комбинациясына және 
оныц салдарларына қарай өлшенеді.

І80/ІЕС  27005:2011 стандарты АҚ тэуекелін белгісіздіктің мақсатқа 
эсері ретінде анықтайды. Әсер ету -  болжаудан ауытқу (оң және/немесе 
теріс). Мақсаттар эртүрлі болуы мүмкін (қаржылық, денсаулық сақтау 
жэне қауіпсіздік, экологиялық) жэне эр түрлі деңгейлерде қолданылуы
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мүмкін (стратегиялық, үйым, жоба, өнім немеее үдеріс ауқымында). 
Тәуекел әдетте ықтимал оқиғалар мен салдарларға немесе олардың 
үйлесімділігіне байланысты болады. Бүл жағдайда салдары (ағылш. 
сопзециепсе) мақсатқа әсер ететін оқиғаның нәтижесі ретінде 
қарастырылады. Оқиғаның нэтижесі бір немесе одан көп салдары болуы 
мүмкін. Алайда, АҚ аспектілеріне қатысты барлық салдары жагымсыз. 
Олар сапалық және сандық болуы мүмкін. Бастапқы салдарлар олардың 
пайда болған тізбекті реакциясы арқылы өсуі мүмкін. Тэуекел эдетте оқиға 
салдарының (жағдайлардағы өзгерістерді қоса алғанда) және онымен 
байланысты пайда болу мүмкіндігімен үйлесімі түрінде көрсетіледі. 
Белгісіздік -  оқиғаны түсінумен немесе ол туралы білімдермен, оның 
салдарларымен немесе туындау мүмкіндігімен байланысты ақпаратгың 
жеткіліксіздігі (тіпті ішінара).

АҚ-ның бүзылу тәуекелі -  АҚ қауіп-қатерімен байланысты тәуекел. 
Қауіп-қатерді іске асыру ықтималдығын жэне осы қауіп-қатерді іске 
асырудан болған шығын (залал) шамасын ескеретін шара деп үгынылады. 
Бүл ретте АҚ қауіп-қатері -  бүл АҚ қасиеттерінің қауіп-қатері-үйымның 
ақпараттық активтерінің қолжетімділігі, түтастығы немесе қүпиялылыгы. 
Ал шығын деп активтердің жоғалуы, активтердің жэне/немесе үйымның 
инфрақүрылымының бүзылуы (қасиеттердің жоғалуы) немесе үйымның 
активтеріне және/немесе инфрақүрылымына осалдықтар арқылы қауіп- 
қатерлерді іске асыру нәтижесінде пайда болған басқа да зияндарды 
атайды.

Жарияланымдарда сондай-ақ үйымның ақпараттық активтері 
үшырайтын немесе АТ-ны қолдану нэтижесінде залалға немесе залалға 
әкелетін тәуекелдер ретінде анықталатын ақпараттық тәуекелдерді ескеру 
кездеседі.

' АҚ тәуекелдерін қарапайым мысалын ОЖ үшін келтіруге болады. 
Олар үшін АҚ ерекше тәуекелдері екі топқа бөлінеді:

1. Жүйенің дүрыс конфигурациясына байланысты жэне оның 
әкімшісінің қателіктерінің немесе дағдыларының жеткіліксіздігі 
салдарынан туындайтын тәукелдер;

2. БҚ-дағы қауіп-қатерлерге байланысты тәуекелдер (эсіресе жүйеге 
белгілі бір қателер табылған жэне түрлі мамандандырылған компьютерлік 
жэне хакерлік басылымдарда және сайттарда көпшілік апдында 
хабарланган БҚ-ның бірнеше ескірген нүсқаларын енгізу кезінде тэн).

Жоғарыда келтірілген анықтамаларды көріп түргандай, АҚ 
саласында «тэуекел» термині теріс салдарлар мүмкіндігі болған кезде гана 
пайдаланылады, АҚ тәуекелі үғымы күрамдастырылған, өзінде біркатар 
негізгі терминдерді -  активтерді, осалдықтарды, қауіптерді, залалды 
байланыстырылған болып табылады. Бүл терминологияны одан эрі 
пайдалану үшін енгізіледі.
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Актив (ағылш. азкеі) -  өз иелігіндегі үйымның бар құндылығы 
немесе ұйым үшін құндылығы немесе пайдасы бар, оның бизнес- 
операциялары мен олардың үздіксіздігі, сондықтан бизнес- 
операциялардың дұрыс орындалуын және бизнестің үздіксіздігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қорғауды қажет етеді. ¥йымның 
активтеріне мыналар жатуы мүмкін:

• оның қызметкерлері (персоналы);
• қаржылық (ақшалай) қаражат;
• есептеу техникасы құралдары, телекоммуникациялық құралдар 

жэне т.б.;
• ақпараттың әртүрлі түрлері -  қаржылық-аналитикалық, 

қызметтік, басқарушы және т.б.;
• бизнес-үдерістер (технологиялық үдерістер, ақпараттық үдерістер 

жэне т.б.)
• ұйым өз клиентгеріне және серіктестеріне ұсынатын енімдер мен 

қызметтер.
Ақпараттық актив -  бұл ақпарат:
• оны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтермен;
• ұйым үшін қүндылыгы бар;
• ұйым иелігіндегі;
• кез келген материапдық тасымалдағышта ұсынылған;
• өңдеу, сақтау немесе беру нысанында жарамды.
Ресурс -  кейбір қызметті орындау барысында қолданылатын немесе 

тұтынылатын ұйымның активі.
Осалдық (ағылш. уиІпегаЬІІіІу) -  АЖ-ның кез келген сипаттамасы 

немесе сипаты, онда өңделетін ақпараттың АҚ-ның қауіп-қатерін іске 
асыру мүмкіндігін негіздейтін немесе АҚ-ның қауіп-қатерін іске асыру 
үшін пайдалануы немесе іске асыруға ықпал етуі мүмкін АҚҚЖ-ны қоса 
алғанда, ұйымның инфрақұрылымындағы осал орын.

АҚ қауіп-қатері (ағылш. іпіоппаііоп зесигііу Іһгеаі) -  АҚ қасиеттерін, 
құпиялылықты, ақпараттың қолжетімділігін және/немесе
тұтастығын/ұйымның ақпараттық активтерін бұзудың ықтимал немесе 
нақты қауіп-қатерін тудыратын шарттар мен факторлардың жиынтығы.

Потенциалды мүмкіндіктерден АҚ қауіп-қатері нақты шабуылға 
айналуы үшін оны АҚ қауіп-қатерінің көзін -  жеке тұлға, материалдық 
объект немесе физикалық құбылыс болуы мүмкін қандай да бір субъект 
белсендіруі қажет.

АҚ бұзушы (ағылш. іпігисіег) -  ұйымның активтеріне қол жеткізу 
немесе оларға билік ету бойынша өзіне берілғен өкілеттіктерді бұза 
отырып, ұйымның АҚ қауіп-қатерін іске асыратын субъект (бұл жағдайда 
жеке тұлға).
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Жоғарыда енгізілген түсініктердің көрнекі өзара байланысы 2.1 
суретте керсетілген. Бүл модель «жалпы критерийлерге» бейімделуге жэне 
АҚ тәуекелдеріне талдау жүргізуге негізделген.

АҚ тәуекелінің пайда болу мүмкіндігі пайда болатын аймак кауіп 
көздерінің бірі ретінде активтердің, осалдықтардың, АҚ қауіптері мен 
бүзушылардың қиылысында орналасқан (Сурет 2.2). Бүл ретте активте бір 
осалдықтың болуына байланысты тиісті жағдайлардың тарылуы кезінде 
АҚ-ның бір, екі жэне одан да көп қауіп-қатері іске асырылуы мүмкін. 
Осыған ұқсас -  егер активтерде осалдықтардың қажетті жиынтыгы болса, 
АҚ-ның бір қауіп-қатері шабуыл болуы мүмкін. АҚ-ның бір қауіп-қатері 
бірнеше активтерді қозгауы мүмкін. Соңында, қауіп-қатерді іске асыруға 
бір емес бірнеше тэртіп бүзушы қатыса алады.

Сурет 2.1 АҚ негізгі үғымдарының өзара байланысы

Сонымен, осы оку кұралында АҚ-ның бұзылу тэуекелі (АҚ тэуекелі) 
-  АҚ-ның қауіп-қатерлерін іске асыру ықтималдығын жэне АҚ-ның қауіп- 
қатерін іске асырудан болатын залал көлемін ескере отырып өлшенетін, 
ұйым активтерінің осалдығын орындауға залал келтіру үшін АҚ-ның 
қауіп-қатерлерін пайдаланудың потенңиалды мүмкіндігі.

Осылайша, үсынылган анықтаманың АҚ тәуекелінде кем дегенде екі 
ауыспалы функңия бар: потенциалды (теріс) эсер ету шамасы -  ұйымның 
бизнесі үшін залал жэне АҚ қауіп-қатерін іске асыру ықтималдығы. Екінші 
шама кешенді көрсеткіш болып табылады жэне оны адекватты анықтау 
үшін, мысалы, ұйымның белгілі бір активтерінде осалдықтардың болуы 
ықтималдығын (қорғалмауын), зиянкестердің дәл осы осалдықтарды



пайдалану ықтималдығын, сондай-ақ АҚ көздерінің нақты қауіп- 
қатерлеріне сәйкес активтендіру ықтималдығын ескеру қажет.

Кез келген ұйым АҚ тэуекелдеріне әрдайым тап болады. Олар 
бизнес-тәуекелдердің негізгі санаттарының бірі ретінде қарастырылады 
немесе стратегиялық жэне операциялық тәуекелдер сияқты басқа 
санаттарға жатқызылуы мүмкін. Кез келген жағдайда АҚ тәуекелдері үйым 
бизнесінің мәнмэтінінде қарастырылуы тиіс. Осы тэуекелдердің түтас 
жэне аяқталған суретін алу үшін басқа бизнес-функциялармен, осындай 
кадрлық ресурстармен өзара байланыс сәйкестендірілуі тиіс, зерттеу- 
жасау-негізгі өнімді пайдалану, экімшілік ету, АТ, қаржы жэне клиенттер. 
Мүндай тәсіл үйымның барлық тэуекелдерін жэне оны жалпы басқару 
саласында түжырымдамалар мен идеяларды қолдануды ескереді. Осының 
бэрі үйымның бизнесімен қатар, тиімділік түрғысынан, сондай-ақ 
заңнамалық және нормативтік базамен қатар, АҚ тәуекелдерін басқарудың 
табысты үдерісі үшін уэждеуші жэне күшейтуші факторлар ретінде қызмет 
етеді.

Сурет 2.2 АҚ ықтималды тәуекел аймағы

2.2 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару

Тэуекелдерді басқару немесе тэуекел-менеджмент (ағылш. гізк 
тапа§етеп[) -  қолайсыз нәтиженің туындау ықтималдығын томендету 
және оны іске асырудан туындаған ықтимал шығындарды азайтуға
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бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдау жэне орындау жөніндегі 
қызметтің ерекше тұрі (ұдерісі). Қысқаша бұл тәуекелге қатысты ұйымды 
басқару жэне басшылық бойынша үйлестірілген қызмет. Басқа 
интерпретацияда тәуекелдерді басқару бүл сәйкестендіру, талдау және 
шешімдер қабылдау жөніндегі бизнес-үдерістер (немесе әдістердің 
оңайлатылған жиынтығы), олар тәуекел оқиғаларының пайда болуының 
теріс салдарын барынша азайтатын немесе оң салдарын барынша 
көбейтетін (жалпы жағдайда тәуекел факторларын бейтараптандыратын) 
жэне жоспарлау, мониторинг жэне түзету әсер ету жүйесіне біріктірілген.

Тәуекелдерді классикалық басқаруда бес кезеңді бөлу қабылданған:
1. тәуекелді анықтау жэне оны іске асыру ықтималдығын жэне 

салдарлардың ауқымын бағалау, барына мүмкін болатын шығынды 
анықтау;

2. тәуекелді анықтауда басқару әдістері мен құралдарын таңдау (бұл 
негізгі кезең);

3. тэуекелді іске асыру ықтималдығын төмендету жэне ықтимал 
теріс салдарларды азайту мақсатында тәуекел-стратегияны әзірлеу;

4. тэуекел стратегияны іске асыру; '
5. қол жеткізілген нәтижелерді бағалау жэне тэуекел-стратегияны 

түзету.
Кең мағынада тэуекелдерді басқару бір жағынан бизнес 

нэтижелеріне жағымсыз немесе қолайсыз сыртқы және ішкі факторларды 
жүмсартуға, ал екінші жағынан -  ұйымдарға бәсекелестермен 
салыстырганда қосымша пайдалы нәтижелерді немесе өзге де 
артықшылықтарды қамтамасыз ететін, осы факторлардың қолайлы әсерін 
пайдалануға бағытталған. Ол тэуекелдерді сәйкестендіруді, талдауды, 
бағалауды, қадағалауды жэне жоюды; дағдарыстық жағдайлардың 
салдарын жою жөніндегі іс-шаралар багдарламасын алдын ала әзірлеуді; 
сақтандыру жүйесін құруды; конъюнктураның ықтимал өзгеруін ескере 
отырып, ұйымның дамуын болжауды жэне басқа да іс-шараларды 
қамтиды. Тәуекелдерді мүмкіидігінше ертерек және проблемаға 
айналғанға дейін (әдетте бүл жағдайда шаралар қабылдау аз ресурстарды 
талап етеді) анықтаған жөн. Тәуекел анықталғаннан кейін қолайсыз 
оқиғаның ықтималдыгын төмендетуге немесе тэуекел іске асырылған 
жағдайда оның салдарын азайтуға мүмкіндік беретін жауапты іс-шаралар 
туралы шешім қабылдау қажет. Бұл ретте, ресурстардың шығыны аз 
болғаны жөн.

Тар мағынада тәуекелдерді басқару қолайсыз факторларды есепке 
алу жэне олардың өздерін немесе олардың ықпалының салдарын 
төмендету немесе жою негізінде бизнес қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
гана тежеп жұмсайды. Сондай-ақ бұл брокерлер, сақтандыру және қайта 
сақтандыру компаниялары өз клиенттеріңе көрсететін қызметтердің
ерекше түрі.



АҚ саласына қатысты АҚ тәуекелдерін басқаруды анықтау (ағылш. 
іПіҒогшаІіоп весигііу гізк шапа§ешеп1: немесе 18 гізк тапа£етепІ) эртүрлі 
стандарттарда мағынасы бойынша жеткілікті жақын жэне бір-бірін жақсы 
толықтырады:

• АҚ тэуекелдеріне қатысты үйымды басқару және басшылық 
бойынша келісілген қызмет түрлерін;

• үйымда АҚ тәуекелдерін басқару жэне бақылау бойынша 
үйлестірілген үздіксіз іс-әрекеттерді;

• әдетте АҚ тэуекелін бағалауды, өңдеуді, қабылдауды және 
коммуникациялауды қамтитын АҚ тэуекелдеріне қатысты үйымды басқару 
және басшылық жөніндегі үйлестірілген іс-эрекеттерді;

• рүқсат етілген шығындар шеңберінде АЖ-ға әсер ететін АҚ 
тэуекелдерін анықтауды, бақылау және азайту немесе жою үдерісін;

• АТТ ресурстарына эсер етуі мүмкін қауіпті оқиғалардың 
салдарын сәйкестендірудің, бақылаудың, жоюдың немесе азайтудың толық 
үдерісін;

• АҚ тэуекелдерін басқару мэнмэтінін белгілейтін үздіксіз үдеріс, 
үсынымдар мен қабылданган шешімдерді іске асыру үшін тэуекелдерді 
өңдеу жоспарының негізінде АҚ тәуекелдерін бағалауды жэне оңдеуді.

Осы оқу қүралында АҚ тәуекелдерін басқару саясаты жэне АҚ 
тэуекелдерін өңдеу жоспары негізінде АҚ тэуекелдеріне қатысты үйымды 
басқару жэне басшылық бойынша үйлестірілген үздіксіз қызмет ретінде 
анықтаймыз, ол әдетте АҚ тэуекелдерін басқару мәнмәтінін белгілеуді, АҚ 
тэуекелдерін багалауды, өңдеуді, қабылдауды, мониторингті, қайта 
қарауды жэне коммуникациялауды камтиды.

2.3 суретте АҚ тэуекелдерін басқаруға кіретін негізгі элементтер 
келтірілген.

Сурет 2.3 АҚ үгымдарына қатысты АҚ тәуекелдерін басқарудың 
негізгі элементтері
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АҚ тәуекелдерін баскаруға байланысты кез келген іс-әрекетке 
кіріспес бұрын ұйымның осындай басқаруды жүргізу стратегиясы болуы 
тиіс, бүл ретте осы стратегияның қүрамдас бөліктері (әдістер, тәсілдер 
және т.б.) АҚ саясатында көрсетілуі тиіс. Басқару стратегиясының 
нүсқаларын таңдаудың осы әдістері мен өлшемдері үйымның 
қажеттіліктеріне жауап беруі және стратегияның таңдалған нүсқасының 
бизнес-операцияларды жүзеге асыру шарттарына және бүл шын мәнінде 
қажет болған салаларда АҚҚ бойынша күш-жігерді қолдану талаптарына 
сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.

АҚ тәуекелдерін басқару бойынша жүмыстарды үйымдастырудың 
стандартты әдістемесіне сәйкес АҚ тәуекелдерін басқарудың негізгі 
міндеттерін белгілейміз:

1. АҚ тәуекелдерін басқаруды жоспарлау - АҚ тәуекелдерін басқару 
саясатында және үйымда АҚ тәуекелдерін басқарудың жалпы мәнмәтінін, 
оларды басқару тәсілдерін, АҚ тэуекелдерін багалау жүргізілетін саясат 
пен жоспарды, әдістеме мен қүралдарды іске асыру үшін талап етілетін 
негізгі іс-әрекеттерді сипаттайтын АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарында 
көрсетіледі. Сондай-ақ, АҚ тәуекелдерін басқарумен айналысатын 
жауапты түлғалар тағайындалады және осы қызметке арналған бюджет 
анықталады;

2. АҚ тәуекелдерін анықтау, сәйкестендіру жэне қүжаттау, 
үйымның бизнесі үшін теріс салдарлар тудыруы мүмкін жағдайларды 
немесе оқиғаларды анықтауды қамтитын, үздік тәжірибелер мен өз 
тәжірибесі негізінде;

3. АҚ тәуекелдерін және олардың басымдығын күтілетін залалдың 
шамасымен көрінетін бизнеске олардың потенциалды әсерін және іске 
асыру ықтималдығын анықтау мақсатында егжей-тегжейлі бағалау 
(жүйелерде жойылмаған осалдықтардың болу ықтималдығын ескере 
отырып), сондай-ақ қабылданған әдістеме негізінде АҚ тэуекелдерінің 
қолайлылық өлшемдерін белгілеу;

4. АҚ-ның әрбір тәуекелі мен оның салдарларын іске асыру 
ықтималдығын және тиісті резервтерді (қаржылық, адамдық, уақытша) 
азайту үшін қажетті қадамдарды айқындайтын АҚ-ның эрбір тәуекелі үшін 
жауап эрекеттерін жоспарлау (АҚ-ның тәуекелдерін оңдеу);

5. нэтижелері бойынша АҚ-ның бүрын анықталған тәуекелдерін 
еңдеу басымдықтары мен жоспарларының өзгеруі мүмкін АҚ 
тәуекелдерінің мониторингі, сондай-ақ қазіргі сәтте көрініс тапқан АҚ-ның 
жаңа тәуекелдерін уақытылы анықтау;

6. үйымда АҚ тәуекелдерін басқару бойынша барлық жүмыстардың 
мониторингі осы үдеріске қажетті түзетулер енгізу мақсатында.

АҚ тәуекелдері барлық үйымдарда негізгілердің бірі ретінде 
қарастырылмағандықтан, АҚ тәуекелдерін басқаруға үш тәсілді шартты 
түрде боліп кәрсетуге болады:
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1. заңнамамен, стандарттармен, үздік тәжірибелермен, тэжірибемен 
айқындалатын, АҚҚ бойынша стандартты талаптар қолданылатын 
үйымның сыни емес (бизнеске арналған қосалқы) жүйелері үшін;

2. АҚ-ның ең үлкен тәуекелдері бар жүйелерге ерекше назар 
аударылатын күрделі жүйелер үшін (олар үшін бейресми сапалы 
тэсілдерімен АҚ-ның тәуекелдеріне жоғары деңгейлі бағалау жүргізу талап 
етіледі);

3. барлық активтер үшін АҚ тәуекелдерін егжей-тегжейлі бағалау 
қажет ететін аса күрделі жүйелер үшін.

2.3 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару үдерісін 
қүраушылары

АҚ тэуекелдерін басқару үдерісін АҚ тэуекелдерін басқару 
саясаттарын, рэсімдері мен тэжірибелерін коммуникация, АҚ тәуекелін 
сэйкестендіру, талдау, бағалау, өңдеу, мониторингілеу жэне қайта қарау 
(қайта бағалау) міндеттеріне жүйелі түрде қолдану ретінде анықтауға 
болады.
АҚ тәуекелдерін басқару үдерісінің барлық қүрамдас бөліктерінің жақсы 
иллюстрациясы - АҚ тәуекелдерін басқару мэнмэтінін белгілеу, АҚ 
тәуекелдерін бағалау, өңдеу, қабылдау, коммуникация жэне 
мониторингілеу жэне қайта қарау (қайта бағалау) - І80/ІЕС  27005:2011 
жэне МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 стандарттарында келтірілген (сурет 
2.4).

Суретте көрсетілгендей, АҚ тэуекелдерін талдау АҚ тәуекелдерін 
сэйкестендіруден жэне сандық бағалаудан қүралады, ал АҚ тэуекелдерін 
бағалау АҚ тәуекелдерін талдау мен бағалауды біріктіреді.

Бірінші кезекте АҚ тэуекелдерін басқару мәнмәтіні белгіленеді. 
Бүдан эрі АҚ тәуекелдерін бағалау жүргізіледі. Егер шығу кезінде 
тәуекелдерді қолайлы деңгейге дейін түрлендіру үшін талап етілетін 
әрекеттерді анықтау үшін негізделген ақпарат алынса, онда міндет 
орындалды жэне тәуекелдерді өңдеу кезеңі басталады. Егер алынған 
ақпарат жеткіліксіз болса, онда қайта қаралған мәнмәтінде тэуекелдерді 
бағалаудың мынадай итерациясы жүргізіледі - мысалы, тәуекелдерді 
бағалау немесе қабылдау өлшемдері, салдарларды бағалау өлшемдері, 
бірақ АҚ тәуекелдерінің эрекет ету саласының бөліғі үшін ғана мүмкін. 2.4 
суретте бүл тәуекелдер бойынша шешім қабылдаудың 1-ші нүктесіне 
сэйкес келеді.

20



Бірінші немесе кейінгі итерациялардың соңы

Сурет 2.4 АҚ тәуекелдерін басқару үдерісін қүраушылар

АҚ тәуекелдерін өңдеу тиімділігі тәуекелдерді бағалауға 
айтарлықтай тәуелді. АҚ тәуекелдерін өңдеу АҚ қалдық тәуекелінің 
қолайлы деңгейі түрінде бірден нәтиже бермеуі мүмкін. Бүл жағдайда 
мәнмәтіннің қайта қаралған параметрлерімен - мысалы, тэуекелдерді 
бағалау немесе қабылдау критерийлерімен, салдарларды багалау 
критерийлерімен АҚ тәуекелдерін бағалаудың мынадай итерациясы талап 
етілуі мүмкін. Бүдан кейін АҚ тәуекелдерін қайта өңдеу жүргізілетін
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болады. 2.4 суретте бұл тәуекелдер бойынша шешім қабылдаудың 2-ші 
нуктесіне сәйкес келеді.

АҚ тәуекелдерін қабылдау АҚ қалдық тэуекелдері дәл түсінікті және 
ұйым басшылығымен қабылданғанына кепілдік беруі тиіс. Бұл, эсіресе, 
бақылауды жүзеғе асыру жүргізілмеген немесе кейінге қалдырылған 
жағдайда, мысалы, құнына байланысты маңызды.

АҚ тэуекелдерін басқару барысында АҚ тэуекелдері туралы ақпарат 
барлық қатысы бар және мүдделі тараптарға дер кезінде жеткізілгені 
маңызды. АҚ тәуекелдерін өңдегенге дейін анықталған тэуекелдер туралы 
ақпарат АҚ инциденттерін басқару кезінде өте құнды болуы мүмкін және 
потенциалды залалды азайтуға көмектесе алады.

Аталған барлық іс-әрекеттердің егжей-тегжейлі нәтижелері міндетті 
түрде құжатталуы тиіс.

Осылайша, АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі циклдік (итерациялық) 
кезектесетін қызметтің екі негізгі түрін қамтиды: АҚ тэуекелдерін (қайта) 
бағалау және тәуекелдерді талап етілетін өңдеу үшін тиімді қоргау 
құралдарын таңдау (АҚ тэуекелдерін толық жою немесе бейтараптандыру 
үшін мінсіз). Үдерістің бұл итерациялығы, эсіресе, АҚ тәуекелдерін 
бағалау мен өңдеуде байқалады -  эрбір итерациямен АҚ тэуекелдерін 
бағалаудың тереңдігі мен егжей-тегжейі артады. Мұндай тәсіл уақытты 
азайту мен басқарудың тиісті құралдарын анықтауға кететін еңбек 
шығындарының арасында жақсы тепе-теңдікке қол жеткізуге мүмкіндік 
береді, бұл ретте ең үлкен тәуекелдер тиісті түрде бағаланғанына кепілдік 
береді.

АҚ саласына қатысты жогарыда аталган барлық терминдердің 
түсіндірмелері мынадай құжаттарға сэйкес келтіріледі -  ІЗО/ІЕС 
27005:2011, МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015, І80/ІЕС 27001:2005, МемСт 
ҚР 34.026-2006, МемСт ҚР 1500-2006 І80/ІЕС 27002:2005.

АҚтэуекелін бағалау (ағылш. 18 гізк аззезктепі):
• АҚ тәуекелін сэйкестендіру, талдау жэне бағалаудың жалпы 

үдерісі;
• АҚ қауіп-қатерлерін, олардың салдарын, ақпараттың осалдығын 

жэне оны өңдеу құралдарын, сондай-ақ олардың туындау ықтималдыгын 
багалау;

• АҚ тәуекелінің маңызын талдау мен бағалаудың тұтас үдерісі;
• АҚ тәуекелін талдау жэне бағалаудың тұтас үдерісі;
• ұйымның ақпараттық активтерін олардың өмірлік циклінің 

барлық сатыларында пайдаланумен байланысты АҚ тәуекелдерін 
бағалауды жүргізуге мүмкіндік беретін ақпаратты анықтаудың, жинаудың, 
пайдаланудың жэне талдаудың жүйелі және құжатталған үдерісі.

АҚ тәуекелдерін талдау (ағылш. 18 гізк апаіузіз) -  АҚ тәуекелдерін 
сандық бағалау мен көздерін анықтау үшін ақпаратты (тарихи 
мәліметтерді, теориялық талдау нэтижелерін, ақпараттандырылған пікірді)
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жұйелі пайдалану. Бұл тэуекелдің пайда болуын түсіну және тәуекел 
деңгейін анықтау үдерісі. АҚ тәуекелдерін талдау АҚ тәуекелдерін 
багалау, АҚ тәуекелдерін төмендету бойынша іс-шаралар жэне АҚ 
тәуекелдерін қабылдау үшін базаны қамтамасыз етеді.

АҚ тәуекелдерін сәйкестендіру (ағылш. 18 гізк ісІепІіҒісаІіоп) - АҚ 
тәуекелдерінің элементтерін (көздер немесе қауіптілік, оқигалар, салдарлар 
мен ықтималдықтар) табу (анықтау), тізбені жасау, зерттеу жэне сипаттау 
бойынша үдеріс. Ол тәуекел көздерін, оқиғаларды, олардың себептері мен 
ықтимал сапдарларын сәйкестендіруді қамтиды. Тәуекелді сэйкестендіру 
статистикалық мэліметтерді, теориялық талдауды, негізделген көзқарасты 
және маманның қорытындысын, сондай-ақ мүдделі тараптың қажеттілігін 
қамтуы мүмкін.

АҚ тэуекелдерінің мэнін сандық бағалау немесе белгілеу (ағылш. 18 
гізк е$ІітаІіоп) - АҚ тәуекелдерінің ықтималдығы мен салдарларының 
мэндерін тағайындау бойынша қызмет немесе үдеріс (қызмет ретінде). АҚ 
тэуекелдерін сандық багалау АҚ тәуекелдерін бағалау кезінде 
қарастырылатын қүнды, пайданы, қатысы бар тараптардың мүдделерін 
жэне басқа да өзгерісті ескеруі мүмкін.

АҚ тэуекелін багалау (агылш. 18 гізк еуаіиаііоп) - АҚ тәуекелінің 
маңыздылығын анықтау үшін сандық багаланган тәуекелді осы тәуекел 
критерийлерімен салыстыру үдерісі. Бұл үдеріс АҚ тәуекелінің 
маңыздылығын бағалау деп аталады. Немесе бұл тэуекел және/немесе 
оның шамасы қолайлы немесе рұқсат етілген болып табылатындығын 
анықтау үшін тәуекелдің белгіленген критерийлерімен тэуекелді талдау 
нәтижелерін салыстыру үдерісі. Мұндай анықтама АҚ тәуекелін қабылдау 
немесе өңдеу жөніндегі шешімдерге жэрдемдесу үшін пайдаланылуы 
мүмкін. АҚ тәуекелінің мэнін багалайтын ережелер АҚ тэуекелінің 
критерийлері деп аталады. Бұл ұйым мақсатына және сыртқы және ішкі 
мәнмәтінде негізделетін жэне стандарттар, заңдар, саясат және басқа да 
талаптар негізінде белгіленуі мүмкін аспектілер. Олар тиісті құн мен 
пайданы, заңнама мен шарттық міндеттемелердің талаптарын, әлеумеггік- 
экономикалық жэне экологиялық аспектілерді, қатысы бар және мүдделі 
тараптардың алаңдаушылығын, АҚ тәуекелін бағалауға арналған 
басымдықтар мен басқа да шығындарды камтуы мүмкін.

АҚ тәуекелдерін өңдеу (ағылш. 18 гівк Ігеаітепі):
• АҚ тэуекелінің өзгеру үдерісі;
• АҚ тәуекелін өзгерту жөніндегі шараларды таңдау жэне іске 

асыру үдерісі;
• тэуекелдерді төмендететін қорғау шараларын таңдау жэне жүзеге 

асыру үдерісі
• АҚ тәуекелдерін ауыстыру, қабылдау немесе күту жөніндегі 

шаралар;
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• АҚ тәуекелдерін түрлендіру (өзгерту) бойынша шараларды 
таңдау жэне жүзеге асыру үдерісі. АҚ тәуекелдерін өңдеу жөніндегі 
шаралар оларды болдырмауды, оңтайландыруды, көшіруді немесе 
сақтауды қамтуы мүмкін.

АҚ тәуекелдерін қабылдау (агылш. 18 гізк ассеріапсе) - АҚ 
тәуекелдерінің критерийлеріне байланысты АҚ тәуекелдерін қабылдау 
(өзіне алу) шешімі.

АҚ тәуекел коммуникациясы (ағылш. 18 гізк соттипісагіоп) - АҚ 
тәуекелдері туралы ақпарат алмасу немесе шешім қабылдайтын түлғаның 
және басқа да қатысы бар тараптардың осы ақпаратты бірлесіп 
пайдалануы.

АҚ тәуекелінің төмендеуі/азаюы (ағылш. 18 гізк гесіисііоп) - АҚ 
тәуекелімен байланысты ықтималдықты, теріс салдарларды немесе 
басқасын азайту үшін қабылданған әрекеттер. Бүл термин тэуекелді 
өңдеумен жабылады.

АҚ тәуекелін тасымалдау (ағылш. 18 гізк ІгапзҒег) -  АҚ тәуекелінен 
жоғалтудың ауыртпалығын екінші жағынан бөлу. АҚ тәуекелін көшіру 
сақтандыру арқылы немесе басқа да келісімдермен жүзеге асырылуы 
мүмкін. Бүл термин тәуекелді өңдеумен жабылады.

АҚ тәуекелін болдырмау/АҚ тәуекелінен кету (ағылш. 18 гізк 
ауоісіапсе) - қауіпті жағдайға немесе оған тартылудың алдын алатын 
эрекетке тартылмау шешімі. Шешім АҚ тәуекелін бағалау нэтижелері 
негізінде қабылдануы мүмкін.

АҚ тәуекелін оңтайландыру (ағылш. гізк оріітігаііоп) - АҚ 
тэуекелімен байланысты, теріс салдарларды жэне тиісінше олардың 
ықтималдығын азайтуға бағытталған үдеріс. АҚ тәуекелін оңтайландыру 
қүны мен заңнамалық талаптарды ескере отырып, АҚ тәуекел өлшемдеріне 
байланысты.

АҚ тэуекелін сақтау/үстау (ағылш. 18 гізк геіепііоп) - АҚ-ның нақты 
тэуекелінен жоғалту ауыртпалыгын қабылдау. АҚ тэуекелін сақтау 
сақтандыру нэтижесінде АҚ тэуекелін өңдеуді немесе АҚ тэуекелін басқа 
қүралдармен көшіруді қамтымайды. Бүл термин тэуекелді өңдеумен 
жабылады.

АҚ тэуекелін сезіну (ағылш. 18 гізк регсерііоп) - қатысы бар тарап 
АҚ-ның нақты тәуекелін қарастыратын қүндылықтар мен 
алаңдаушылықтар жиынтығы. АҚ тәуекелін үғыну қатысы бар 
тараптардың қажеттіліктеріне, нэтижелеріне жэне білімдеріне байланысты.

АҚ тәуекелін бақылау (агылш. 18 гізк сопггоі) - АҚ тәуекелдерін 
басқару шеңберінде шешімдерді орындау үшін жүзеге асырылатын іс- 
әрекеттер, соның ішінде мониторинг, қайта багалау және қабылданған 
шешімдерге сэйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған іс-эрекеттер.
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АҚ тәуекелін қаржыландыру (ағылш. 18 гізк Япапсіп§) - АҚ тэуекелін 
өңдеу бойынша шығыстар мен ілеспе шығындар үшін қаржы қаражатын 
қарастыру.

АҚ қалдық тәуекелі (ағылш. 18 гейісіиаі гізк) - АҚ тәуекелін 
өңдеғеннен кейін қалатын АҚ тэуекелі.

АҚ - ның рүқсат етілғен тәуекелі -  АҚ тэуекелі, үйым қазіргі уақытта 
жэне осы жағдайда қабылдауға дайын болатын шыгын.

АҚ тәуекелдерін басқарудың негізгі кезеңдерінің бірі - АҚ 
тәуекелдерін багалау -  N181’ 8Р 800-30 стандартында да егжей - тегжейлі 
қарастырылган. Олар АТ-ны пайдаланудың ықтимал теріс салдарын 
барынша азайтып, үйымның негізгі бизнес-мақсаттарын орындауды 
қамтамасыз етуі тиіс. Ол үшін АҚ тәуекелдерін бағалау үдерісі ақпараттық 
жүйенің (АЖ) өмірлік циклінің барлық сатыларымен сүйемелденуі тиіс 
(сурет 2.5).

Алдымен жүйенің сипаттамасы жүзеге асырылады: шекаралар, 
функциялар, элементтер (архитектура, желілік топология, бағдарламалық 
қамтамасыз ету (БҚ), аппараттық қамтамасыз ету (АҚЕ), интерфейстер, 
қызметкерлерге қызмет көрсететін мэліметтер мен ақпарат, АЖ-ге 
қойылатын функционалдық талаптар, пайдаланушылар жэне т.б.), АҚҚ 
бойынша талаптар жэне оларды АҚ қамтамасыз ету түрғысынан 
мәліметтер кластары бөлінеді. Бүл ретте сипаттаманың негізгі 
технологиялары сауалнамалар, интервьюлер, қүжаттаманы талдау жэне 
арнайы бағдарламалық қүралдарды (сканерлерді) пайдалану болып 
табылады. Осыдан кейін АҚ қауіп-қатерлері (осалдықты қасақана 
пайдалануға бағытталған ниеттер мен эдістер немесе осалдықты кездейсоқ 
тудыруы мүмкін жағдайлар мен әдістер түсінілетін олардың көздерін қоса 
алғанда) жэне техникалық жэне техникалық емес сипаттағы осалдықтар 
(олар кездейсоқ немесе эдейі пайдаланылуы мүмкін және АТ жүйесінің 
АҚС бүзу немесе бүзу ретінде көрінетін қорғау жүйесін эзірлеу, енгізу 
немесе ішкі бақылау рәсімдеріндегі кемшіліктер немесе осалдық 
түсініледі) сэйкестендіріледі. Бүдан эрі қолда бар және жоспарланған АТ 
(техникалық, үйымдастырушылық жэне рәсімдік деңғейлер) үшін басқару 
жүйесі талданады, бар осалдықтарге байланысты қауіп-қатерлерді іске 
асыру мүмкіндіғін (ықтималдыгын) азайтады жэне жояды. Содан кейін 
іске асыру ықтималдығы анықталады және олар бойынша АҚ қауіп- 
қатерлері сараланады. Ауырлық дәрежесі бойынша АҚ инциденттерінің 
салдары да сараланады.
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АЖ махсаттары мен негізгі функцііялары 
Ақпараттык ресурстар 
АЖ натерфеЯстерін с;шатТа.ужзн< 
5аріс.-шығыс агыидар 
Персона.і, онын фунхциясы

1. Ж ү й е н і  с и п а г г а у А
т

Жүйе функциялар мен 
шеқаралары 

АЖ сьшиэлементтері 
АҚ позншмсымен мэлімеітер 

классифнкацнясы♦
АҚ сзласындағы ининденттер орны
(тарлхсг)
Свйкес жуйедегі иншіденттер боііынли 
мзліметтф (ішкі жәяе аеіел татряо«і} Ф

2 . Т ә у е к е л д і  

с ә н к е с і е н д і р у *
Берілген АЖ үшін тәуекелдер 

класы

................................................................

Алдынғы тәуехелдерді оагалау оойыжпа 
к̂ кзттгмагзар. АҚ саяасяндаш талаптар. 
БерілгеяАЖ-нін АК аудиіі оойынша 
кәліметіер

3 . О с а п д ы к т ы  

с ә і ік е с т е н л ір у
Потенциалды осаддыктар гізімі

Ц Цг

Аічяараггық технологиятар баскар у 
жуиесін жоспарла>та катысш 
кркаттамалар

-к ,
V

4 . А Ж  б а с к а р у  ж ү й е с ін  

т а л д а у
А
У

АЖ басқару жүйесін сипатхау 
(бар жэне жоспарланған)

♦

БхзуігодеЛьдері 
Шыгын бағасы 
Осаядылык оағасы 
Тгуеке.тдерді оағалаудьін оар жүнесі

5 . Т э у е к е л д е р :  

п а р а м е г р і н  б а ғ ш х а у
л
У

Тэуекелдер класының ! 
ыктималдыгы бойынша 

ранжіфлеу

♦

Жүйенін негізгі .згақсаты лозиаиясьша. 
оайланысіы АҚ б̂ зудьія ьіуіжін салдары 
Сына ресурстарын оағалау 
Снни кәлікеттер

6 . А Қ  б ұ з ы л у ы н ы н  

м ү м к і н  с а л д а р ы н  

т а л д а у
Ф

АҚ режимін бүзу салдарынын 
қауіп-қатфі бойынша 

ранжирлеу

• Ж
Тгуекелдо>ді иг/аеге асьфу храаняігін 
талдау
Тәуекелзфді жү-зегеасыру кезінде 
мумкін грекеттердін дңапазоньі. 
Тәуекелдер оойыншаоаржәне 
жоспарлаяған АҚ баскару к̂ раддарынын 
адекваггьільні дэрежесі

7 . Т ә у е к е л д е р д і  

а н ы к т а у

Т әуекелдердщ ранжнрленген 
тізші

8 , Т ә у е к е л д е р д і  б а с к а р у  

б о н ы н ш а  ұ с ы н ы с т а р д ы  

ж а с а у
л

Тэуекелдерді баскару. бойынша 
ұсыныстар

♦
9 .  Е с е п т і к  к ұ ж а т т а м а н ы  

. ж а с а у
л
V

Есептік к^жаттамалар

Сурет 2.5 ОЖ-ге арналған АҚ тәуекелдерін бағалау кезеңдері

Қорытынды кезеңде АҚ тәуекелдері анықталады, оларды өлшеу үшін 
АҚ тәуекелдерінің шкаласы және АҚ тәуекелдерінің деңгейінің матрицасы 
әзірленеді. Осы негізде АҚ тәуекелдерінің сараланған тізімі жасалады, АҚ 
анықталған тәуекелдерді басқару бойынша ұсыныстар эзірленеді жэпе 
есептік құжаттар жасалады.
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Ш 8Т 8Р 800-30 сэйкес АҚ тәуекелдерін төмендету жөніндегі кызмет, 
сондай-ак өз кезегінде бірнеше негізгі кезеңдерден түрады (сурет 2.6): АҚ 
тэуекелдерін төмендету бойынша сараланған іс-қимылдар тізімі жасалады, 
АҚ тәуекелдерін басқарудың үсынылған элементтерін (техникалық, 
басқарушылық жэне операциялық) олардың жүзеге асырылуы мен 
тиімділігі түрғысынан багалау жүргізіледі, шыгындар мен пайдаға талдау 
жүргізіледі (басқару элементтері мен барлық қауымдасқан шығындарды 
іске асыруды немесе іске асырмауды ескере отырып), басқарудың іске 
асырылатын элементтері таңдалады, оларға қатысты АҚ тәуекелдерін 
төмендету бойынша жауапкершілік бөлінеді, АҚ тәуекелдерін төмендету 
бойынша шараларды іске асыру жоспары әзірленуде жэне АҚ тәуекелдерін 
басқарудың таңдалған элементтерін тікелей енгізу жүзеге асырылады.

Осылайша, АҚ тэуекелімен айналысатын үйымның басқарушы 
персоналы АҚ тәуекелдерін қолайлы деңгейге дейін немесе ең дүрысында 
оларды толық жойганға дейін томендету үшін не жэне қашан жасалуы тиіс 
екенін шешуден бүрын не болуы мүмкін және ықтимал салдары қандай 
болатынын талдайды. Сонымен катар, АҚ тэуекелдерін басқару үдерісі 
үйымға да, оның кез келген болімшесіне (мысалы, департаментке, 
аумақтық мекемеге, сервиске), кез келген қолданыстағы немесе 
жоспарланған АЖ немесе бақылаудың жеке аспектісіне (мысалы, 
бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз етуді жоспарлау (БҮҚ)) қолданылуы 
мүмкін.

Бүдан бүрын айтылғандай, І80/ІЕС 27001: 2005 оның эрекет ету 
саласы, шекаралар мен мэнмэтін шеңберінде пайдаланылатын АҚБЖ 
басқару қүралдары АҚ тәуекелдеріне негізделуі тиіс екендігін анықтайды. 
Түрлі үйымдарда оның нақты қолданылуына байланысты эртүрлі іске 
асырылған АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі осы талапты 
қанағаттандыруда.

АҚ тәуекелдерін басқаруға арналған стандарттарда, атап айтқанда 
В8 7799-3:2006, АҚ тәуекелдерін басқару бойынша қызмет үздіксіз болып 
табылады жэне келесі екі фазаны қозғайды: тэуекелдерді бақылау жэне 
оларды оңтайландыру. АҚ тәуекелдерін бақылау үшін техникалық 
шаралар (мониторинг, жүйелік журналдарды талдау жэне тексерулерді 
орындау), басшылық тарапынан талдау, АҚ тәуелсіз ішкі аудиттері 
үсынылады. АҚ тәуекелдерін оңтайландыру фазасы тэуекелді қайта 
бағалауды жэне тиісінше АҚ тәуекелдерін басқару жөніндегі саясатты, 
жоспарларды қайта қарауды, АҚ тәуекелдерін басқарудың қоргау 
шаралары мен барлық элементтерін түзету мен жаңартуды қамтиды.
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Сурет 2.6 ОЖ-ге арналган АҚ тәуекелдерін төмендету кезеңдері

2.4 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқарудың жүйелік тәсілі

АҚ тәуекелдерін басқару жүйесін (АҚТБЖ) (ағыл. 18 гізк 
'ш апа§етепі зузіет) АҚ тәуекелдерін қозғайтын стратегиялық 
жоспарлауды, шешімдер қабылдауды және басқа да үдерістерді қоса 
алғанда, барлық деңгейдегі АҚ тәуекелдерін басқару қүралдарына қатысты 
үйымның басқару жүйесі элементтерінің жиынтығы ретінде анықталады. 
Бүл үйымды басқарудың жалпы жүйесінің бір бөлігі. Мүндай жүйені 
енгізу үйымның қызметі барысында туындайтын АҚ тәуекелдерін бақылау 
проблемасын шешудің кешенді тәсіліне негізделген.

АҚТБЖ үш кұрамдас бөлікті біріктіреді:
1. АҚ тәуекелдерін басқарудың барлық кезеңдерін - талдау мен 

жоспарлаудан бастап, тексеруге жэне жетілдіруге дейін қамтамасыз ететін 
өзара байланысты формалданған үдерістердің жиынтығы;

2. АҚ тэуекелдерін басқару саясатын, АҚ тэуекелдерін бағалау 
эдіснамасын, АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарын, қолданылуы туралы 
декларацияны жэне т.б. міндетті түрде қамтитын қүжаттамалық 
қамтамасыз ету түрінде үсынылған АҚ хапықаралық, үлттық, 
ведомстволық жэне өзге де стандарттарды, технологияларды, тэуекелдерді 
басқару эдістемелерін;
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3. бірнеше деңгейден (ең төменгі үш) тұратын АҚ тэуекелдерін 
басқарудың білікті кадрлары мен үйымдык қүрылымы.

Жоғарғы -  АҚ тәуекелдерін басқару үшін жауапкершілік жүктелген 
алқалы орган (мүмкін, комитеттер жүйесі, мысалы, инвестициялық 
комитет). Бүл орган АҚ-ның нақты тәуекелдері бойынша шешімдер 
қабылдайды жэне осындай шешімдерді қабылдау жөніндегі 
өкілеттіктерінің бір бөлігін жүйенің төменгі деңгейіне беретін рәсімдерді 
бекітеді.

Орташа -  АҚ тәуекелдеріне байланысты белгіленген рәсімдерді 
басқа бөлімдердің, басқармалардың жэне т.б. орындауын бақылайтын 
арнайы бөлімшелер.

Төменгі -  АҚ тәуекелдерін басқару жөніндегі үйымның жалпы 
қызметі шеңберінде тікелей әрекет жасайтын, оның АҚ тэуекелдерін 
басқару саясатында жэне басқа күжаттарда (мысапы, АҚ тәуекелдерін 
өңдеу жоспарында) көзделген бөлімшелер.

Осы жүйенің негізгі мақсаттарынан көрініп түрғандай, үйымның 
АҚТБЖ келесі режимдерде жүмысты көздейді:

• әдеттегі, бизнес жүргізу жағдайында эрекет ететін;
• АҚ тэуекелдерінің шоғырлануы туралы сигналдарды жинақтау 

кезінде, басшылықтың және т.б. ерекше шешімдері бойынша жеке 
белімшеге қолданылатын бақылау;

• тәуекелдер шоғырлануының рүқсат етілген деңгейінен асып кету 
туралы белгі кезінде барлық үйымға қатысты іске асырылатын тетенше;

• қалпына келтіру -  АҚТБЖ сынау, жаңа өнімдер мен рәсімдерді 
енгізу режимі басшылықтың шешімі бойынша белгіленетін.

Үйымда АҚТБЖ-ның болуы мыналарға ықпал етеді:
• АҚ тәуекелдері сэйкестендірілді;
• АҚ тэуекелдері бизнес үшін олардың салдарлары жэне оларды 

жүзеге асыру ықтималдығы түрғысынан бағаланған;
• АҚ осы тәуекелдердің ықшмалдығы мен салдары туралы ақпарат 

барлық қатысы бар жэне мүдделі тараптардың назарына және түсінуіне 
жеткізілді;

• АҚ тәуекелдерін өңдеудің басым тәртібі белгіленген;
• АҚ тәуекелдерін төмендету жөніндегі іс-қимылдың басымдығы 

орындалуда;
• мүдделі тараптар АҚ тәуекелдері бойынша шешімдер қабылдауға 

қатысады жэне АҚ тәуекелдерін басқару саласындағы істердің жағдайы 
туралы хабардар етіледі;

• АҚ тәуекелдерін өңдеу тиімділіғінің мониторингі жүзеге 
асырылуда;

• АҚ тәуекелдері жэне АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі түрақты 
түрде бақыланады жэне қайта қаралады;
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• АҚ тәуекелдерін басқару тэсілдерін жетілдіру үшін акпарат 
жиналады;

• басқарушы персонал мен қызметкерлер АҚ тәуекелдері және 
оларды азайту бойынша әрекет ету қажет эрекеттер бойынша оқытудан 
өтеді.

АҚ-ны басқарудың барлық үдерісі сияқты, АҚ тәуекелдерін 
басқаруға, І80/ІЕС 27005:2011 және МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 
стандарттарына сәйкес жүйелік тәсілді қолдануға болады. Ол АҚ 
тәуекелдеріне байланысты барлық үдерістер мен қүбылыстардың олардың 
жүйелік байланысында қарастырылатынына, жекелеғен шешімдер мен 
элементтердің жүйеғе жалпы әсері ескеріледі және төменде көрсетіледі, 
бірақ тек тізілғендермен шектелмейді:

• АҚ тэуекелдерін басқару эрбір ұйымда өзінің стратегиясы, 
тактикасы жэне жедел қүрамдас бөлігі болуы тиіс;

• ¥йымда АҚҚ жүйелі түрде жүргізіледі, яғни активтерді АҚ-ның 
жол берілмейтін (шамадан тыс) тэуекелдерінен қорғау белгіленген 
жоспарлар негізінде барлық көзделген қорғау шараларымен бір мезгілде 
жүзеге асырылады;

• уйымның жумыс істеуінің эр түрлі кезеңдерінде АҚ тэуекелдерін 
басқару жэне оның негізгі өнімін қуру жөніндегі іс-шаралар жалпы уйым 
қызметінің АҚ тэуекелдерінен қорғау үшін олардың өзара байланыстағы 
кейбір бірыңғай жүйе ретінде қарастырылады;

• бір операциямен немесе объектімен байланысты АҚ тәуекелдері 
барлық уйым ресурстарының тиімділігі мен шығынына әсер ететін 
факторлардың бірыңғай кешені ретінде қарастырылады;

• теңгерім сақталады жэне түрлі иерархиялық деңгейлерде АҚ 
тэуекелдерін басқару үшін қажетті резервтік ресурстарды қуру немесе 
бөлу мүмкіндігі көзделеді;

• шектеулі ресурстарды пайдалану жөніндегі қолданыстағы 
баламалы мүмкіндіктердің әрқайсысы негурлым тиімді іс-қимылдар 
талданады, айқындалады және дәл осы неғурлым тиімді іс-қимылдар 
немесе АҚ тәуекелдерін өңдеу жөніндегі олардың комбинациялары 
пайдаланы лады;

• АҚҚ-ға умтылу мен оны қамтамасыз ету үшін қажетті ресурстар 
арасында оңтайлы баланс табылды.

АҚ тәуекелдеріне қатысты РБСА моделінің терт кезеңі былайша 
көрінеді: «АҚ тәуекелдерін бағалау - АҚ тәуекелдерін өңдеу - АҚ 
тэуекелдерін бақылау (мониторинг, тестілеу, қорғау шараларын талдау, 
сондай-ақ АЖ АҚ аудиті жолымен) -  АҚ тәуекелдерін оңтайландыру (АҚ 
тәуекелдерінің әрқайсысы үшін саясат ережелері мен қорғау шараларын 
түрлендіру және жаңарту жолымен)» (сурет 2.7).
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АҚ тәуекелін А Қ  тзуекелдерін кайта АҚ тэуекелін
онтайландыру Оагалау. қорғау шараларын бағалау

Монііторинг,
бакылау, 

талдаү. ауднт

АҚ тәуекелдерін 
талдау жэне 

багалау

АҚ тәуекелін АҚ тэуекелдерін өндеу мен АҚ тәуекелін
Оақылау коргау шараларын гаидау. еңпзу өндеу

Сурет 2.7 АҚ тәуекелдерін басқаруға арналған РӘСА моделі

Егер АҚБЖ үшін РОСА циклдік моделі жэне оны күру жэне одан эрі 
жұмыс істеу кезінде орындалуы тиіс эрекеттер шеңберінде АҚ 
тэуекелдерін басқару үдерісінің орнына қарайтын болсақ, онда АҚ 
тәуекелдерін басқару мэнмэтінін белгілеу, АҚ тәуекелдерін багалау, АҚ 
тэуекелдерін өңдеу жоспарын әзірлеу жэне АҚ тэуекелдерін қабылдау 
«Жоспарлау» кезеңінің негізгі белігі болып табылатыны анық.

Осылайша, АҚ тәуекелдерін қолайлы деңгейге дейін төмендету үшін 
басқару қүралдары мен эрекеттері АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарына 
сэйкес жүзеге асырылады, бүл «Іске асыру» кезеңінің маңызды элементі 
болып табылады.

«Тексеру» кезеңінде басшылық АҚ орын алған оқыс оқиғалар мен 
бизнесті жүргізудің өзгерген жағдайлары түрғысынан АҚ тәуекелдерін 
бағалауды (қайта бағалауды) жэне өңдеуді қайта қарау қажеттілігін 
айқындай алады. АҚ тәуекелдерін басқару үдерісінің тиімділігін бағалау 
АҚ тәуекелдерін бағалаудың өзгеру серпінін, АҚ тэуекелдерін темендету 
бойынша іс-қимылдардың түтастығы мен толықтығын, сондай-ақ АҚ 
тэуекелдерінің негізгі индикаторларының өзгеру серпінін талдау негізінде 
жүзеге асырылады.

«Жетілдіру» кезеңінде АҚ тэуекелдерін басқару үдерісін қосымша 
қолдануды қоса алғанда, кез келген қажетті іс-эрекеттер орындалады. 
Осылайша, АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі РОСА циклдік моделі 
шеңберінде АҚБЖ өмірлік циклінің барлық кезеңдерінің маңызды 
элементі болып табылады (кесте 2.1).
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Кесте 2.1 АҚБЖ өмірлік циклы кезеңдерініц және АҚ тәуекелдерін
басқару үдерісініц сәйкестігі

АҚБЖ кезеңдері АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі

Жоспарлау
АҚ тэуекелдерін басқару мәнмәтінін белгілеу, АҚ 
тэуекелдерін бағалау, АҚ тәуекелдерін өңдеу 
жоспарын эзірлеу, АҚ тәуекелдерін қабылдау

Іске асыру АҚ тэуекелдерін өңдеу жоспарын іске асыру

Тексеру
АҚ тәуекелдерін жэне АҚ тэуекелдерін 
басқарудын барлық үдерісін үздіксіз 
мониторингілеу жэне қайта қарау (қайта бағалау)

Жетілдіру АҚ тәуекелдерін басқару үдерісін колдау жэне 
жақсарту (жетілдіру)

Тиімді АҚТБЖ барлық ықтимал көздерден, оныц ішінде 
басшылықты, барлық қызметкерлер мен мердігерлерді олардыц 
орындайтын функцияларына қарамастан, сондай-ақ жеткізушілер мен 
клиенттер сияқты сыртқы тараптардан (бұл қолданылатын жерде) ақпарат 
алуды қажет етеді. Бүл жүйенің жетілдіруіне қатысу үйымның эр 
қызметкерінің лауазымдық міндетінің бірі болып табылады. 
Бөлімшелердің басшылары ақпараттық активтерге арналган АҚ 
тәуекелдерін қолдауға және багалауға тікелей қатысуға, сондай-ақ 
жүйелердің сыни түрғыда және өңделетін ақпараттың қүпиялылығын 
бағалауға жауапты болуға тиіс. Президент, бас немесе атқарушы директор 
АҚ тәуекелдерін басқарудың корпоративтік багдарламасының орындалуын 
үйлестіреді, АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарын бекітеді және АҚ қалдық 
тәуекелінің рүқсат етілген деңгейіне шешім қабылдайды.

АҚ тәуекелдерін багалау жөніндегі тәуекел-менеджердің және 
сарапшының рөлі АҚТБЖ-дағы негізгі рөлдер болып табылады. АҚ 
тәуекелдерін басқару -  АҚҚ бойынша ағымдағы қызметпен салыстырғанда 
анагүрлым жоғары деңгейдегі үдеріс болғандықтан, оны үйым басшылығы 
тәуекел-менеджермен бірлесіп жүзеғе асыруы тиіс, ол негізгі қүжаттарды 
(АҚ тәуекелдері реестрі және оларды өңдеу жоспары) өзекті жағдайда 
қалыптастыруға жэне қолдауға, АҚ тәуекелдерін басқару саясатының 
ережелерін орындауды қоса алғанда, АҚ тәуекелдерін басқару үдерістеріне 
жалпы бақылауды жүзеғе асыруға жэне осы ережелердің халықаралық 
жэне үлттық стандарттардың талаптарына сэйкестіғін қамтамасыз етуге 
жауапты болады. ¥йымның АТ қызметі, сондай-ақ АТ, бизнес-бөлімшелер 
жэне активтер иелері АҚ тэуекелдерін бағалау жөніндегі сарапшымен 
бірлесіп осы үдеріске белсенді қатысады, бірақ үдерістің өзінің иесі 
тэуекел-менеджер болуы тиіс. Осы мәнмәтінде АҚ қызметі үйым 
бизнесінің ерекшелігін жэне пэндік саладағы соңгы жетістіктерді ескере 
отырып, АҚ тэуекелдерін бағалау әдіснамасын эзірлеуге, іске асыруға
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жэне өзекті жағдайда ұстауға жауапты болады. ¥йымда тәуекел -  
менеджер лауазымы болмаған жағдайда оның міндеттері жалпы ұйымның 
АҚ-на (АҚ қызметінің директорлары) жауап беретін адамға жүктелуі 
мүмкін.

2.5 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару мәнмәтінін белғілеу

АҚ тэуекелдерін баскарудың жалпы үдерісінің бірінші қүраушылары 
үшін кіріс мэліметтері АҚ тэуекелдерін сыртқы жэне ішкі баскару 
мәнмәтінін белгілеу үшін маңызды үйым туралы барлык акнарат болып 
табылады.

Сыртқы мәнмәтін мыналарды қамтуы мүмкін:
• мәдени, элеуметтік, саяси, қүқықтық, заңнамалық, каржылық, 

технологиялық, экономикалық, табиғи жэне нарықтық орта халықаралық, 
өңірлік, үлттық немесе жергілікті деңгейлерде;

• үйымның мақсатына әсер ететін негізгі факторлар мен үдерістері;
• мүдделі тараптармен өзара байланыс, олардың қабылдауы мен 

қүндылықтары.
Ішкі мәнмәтін мынаны білдіреді:
• басшылық, үйымдық кұрылымы, функциялары мен 

міндеттемелері;
• оларға қол жеткізу үшін саясат, мақсаттар мен стратегиялар;
• ресурстар мен білімге қатысты қаралатын мүмкіндіктер (мысалы, 

капитал, уақыт, персонал, үдерістер, жүйелер мен технологиялар);
• ақпараттық жүйелер, ақпараттық ағындар жэне шешімдер 

қабылдау үдерістері (ресми жэне ресми емес);
• ішкі мүдделі тараптармен өзара байланыс, олардың қабылдауы 

мен қүндылықтары;
• үйымның мәдениеті;
• үйым қабылдаған стандарттар, басшылық нүсқаулар мен 

модельдер;
• келісім-шарттық карым-қатынастардың нысаны мен көлемі.
Үдерістің өзіне АҚ тэуекелдерін басқару үдерісі бойынша үйымның

шешім қабылдаудың базалық критерийлерін, эрекет ету саласын,
шекараларын жэне тиісті қызметін айқындау кіреді. АҚ тэуекелдерін 
басқару мақсатын айқындау маңызды, өйткені олар түтастай алғанда
барлық үдеріске жэне атап айтқанда, мэнмэтінге эсер етеді. Мүндай
мақсаттар болуы мүмкін:

• АҚБЖ-ның жүмыс істеуін қолдау;
• заңнамалық нормаларға сэйкестігін сақтау жэне тиісті

орындалуыньщ дэлелдемелерін алу;
• БҮҚжоспарын дайындау;
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• АҚ инциденттеріне ден қою жоспарын дайындау;
• АҚБЖ-ның ж.үмыс істеуін қолдау үшін қажетті АҚ-ны басқару 

мэнмәтінін белгілеу үдерісінің элементтерін іске асыру өнімдеріне, 
сервистеріне немесе механизмдеріне АҚҚ бойынша талаптардың 
сипаттамасы.

Үдерістің шығу мәліметтері шешім қабылдаудың базалық 
критерийлері, әрекет ету саласы, шекаралары жэне үйымның қүрылымы 
сипатталған АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі бойынша тиісті қызметі 
болып табылады.

2.5.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару бойынша шешім 
қабылдаудың базалық критерийлері.

АҚ тәуекелдерін басқару іс-эрекеті мен міндеттерінің саласына 
байланысты АҚ тэуекелдерін басқару жөніндегі шешімдерді қабылдаудың 
базалық критерийлерін айқындау үшін АҚ тәуекелдерін басқару 
саласындағы ең үздік тэжірибелерде бар жэне сипатталған, сондай-ақ 
үйымның өзі әзірлеген эртүрлі тэсілдер қолданылуы мүмкін. Жэне эрбір 
итерацияда тэсіл алдыңғыға қарағанда өзгеше болуы мүмкін.

ІВО/ІЕС 27005:2011 жэне МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 
стандарттарына сәйкес базалық өлшемдерге келесі өлшемдер жатады:

1. АҚ тәуекелдерін бағалау (АҚ тэуекелінің маңыздылығын 
анықтау үшін сандық бағаланған тэуекелді осы тәуекел критерийлерімен 
салыстыру үшін);

2. салдарды (әсер ету) бағалау;
3. АҚ тәуекелдерін қабылдау.
Сондай-ақ, үйым келесі эрекеттерді орындау үшін ресурстардың 

жеткілікті болуын бағалауы тиіс:
• тәуекелдерді бағалау жэне АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарын 

эзірлеу;
• таңдап алынған басқару қүралдарын іске асыруды қоса алғанда, 

саясат пен рәсімдерді айқындау және енгізу;
• АҚ тәуекелдерін басқару қүралдарына мониторингті жүзеге 

асыру;
• АҚ тәуекелдерін басқару үдерісіне мониторинг жүргізу.
АҚ тәуекелдерін бағалау өлшемдерін анықтау кезінде мыналар 

ескеріледі:
• ақпараттық үдерістердің бизнесі үшін стратеғиялық рөлі;
• қозғалған (тартылған) ақпараттық активтердің сыншылдығы;
• заңнама мен реттеуші орғандардың және шарттық 

міндеттемелердің талаптары;



• ұйымның жұмыс істеуінің маңыздылығы және бизнес үшін 
қолжетімділік, күпиялылық және түтастық;

• қатысы бар жақтардың күтулері мен реакциясы және 
материалдық емес активтер мен бедел үшін теріс салдарлар.

Бүдан басқа, АҚ тәуекелдерін бағалау критерийлері АҚ тәуекелдерін 
өңдеу кезінде басымдықтарды айқындау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Салдарларды бағалау критерийлері АҚ оқиғаларынан туындаған 
үйымның залал немесе шығыстары дэрежесінің терминдерінде мынадай 
факторларды ескере отырып айқындалады:

• қозғалатын ақпараттық активтердің класы;
• АҚ бүзушылықтары (мысалы, қүпиялылықты, түтастықты немесе 

қол жетімділікті жоғалту);
• жедел қызметті (жеке немесе үшінші тараптардың) бүзу;
• бизнесті немесе қаржылық қүндылыкты жоғалту;
• жоспарлар мен соңғы мерзімдердің бүзылуы;
• беделі үшін залал;
• заңнамалық, нормативтік немесе шарттық талаптарды бүзу.
АҚ тәуекелдерін қабылдау өлшемдері барлық мүдделі тараптардың 

саясатына, мақсаттарына, міндеттеріне жэне мүдделеріне байланысты 
айқындалады. ¥йым АҚ тәуекелдерін қабылдау деңгейлерінің өзіндік 
шкаласын мынадай талаптарды ескере отырып белгілеуі тиіс:

• АҚ тәуекелдерінің мақсатты деңгейін көрсете отырып, бірнеше 
шектер қарастырылуы мүмкін, бірак белгілі бір жағдайларда жоғары 
басшылық қабылданған мәндерден жоғары тәуекелдерді қабылдайтын 
жағдайда;

• елшемдер сандық бағаланған пайданың (немесе бизнес үшін 
басқа пайданың) АҚ сандық бағаланған тәуекеліне қатынасы ретінде 
кәрсетілуі мүмкін;

• тәуекелдердің әртүрлі класстарына әртүрлі өлшемдер 
қолданылуы мүмкін, мысапы, реттеуіштердің немесе заңнаманың 
талаптарын сақтамау тәуекелі қабылданбауы мүмкін, ал шарттық 
міндеттемелерде айқындалған неғүрлым жоғары тәуекелдер 
қабылданғанда;

• елшемдер келесі қосымша оңдеу талаптарын қамтуы мүмкін, 
мысалы, АҚ тәуекелі, егер мақүлдау жэне белгілі бір уақыт кезеңі ішінде 
оны қолайлы деңгейге дейін төмендету жоніндегі шараларды қабылдау 
жоніндегі міндеттемелер болса, қабылдануы мүмкін.

АҚ тәуекелдерін қабылдау өлшемдері олардың күтіліп отырған өмір 
сүру мерзімдеріне байланысты эр түрлі болуы мүмкін, мысалы, АҚ 
тәуекелі уақытша немесе қысқа мерзімді әрекеттермен байланысты болуы 
мүмкін.



Тәуекелдерді қабылдау критерийлері бизиес-критерийлермен, 
заңнамалармен жэне реттеушілермен, барлық бизнес-үдерістермен жэне 
технологиялармен, қаржымен, сондай-ақ әлеуметтік және адами 
факторлармен міндетті түрде келісіледі.

2.5.2 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқарудың әрекет ету 
аймағы және шекаралары.

МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 атап өтілгендей, ұйым АҚ 
тэуекелдерін басқарудың эрекет ету саласын жэне шекарасын белгілеуге 
тиіс, бүл бизнесті жүргізу жағдайында белгілі бір шекаралар шеңберінде 
АҚ тәуекелдерін бағалау кезінде АҚ тәуекелдеріне жататын барлық 
активтердің қамтылуына кепілдік береді. Бүл ретте мынадай факторлар 
ескеріледі:

• үйымның стратегиялық бизнес-міндеттері, стратегиясы жэне 
саясаты;

• бизнес-үдерістер;
• үйымның қызметі мен қүрылымы;
• үйымдарға қолданылатын заңнамалық, реттеуші жэне шарттық 

талаптар;
• үйымның АҚС-і;
• ұйымның барлық тәуекелдерді басқаруға жалпы көзқарасы;
• ақпараттық активтер;
• ұйымның орналасқан жері мен географиялық ерекшеліктері;
• мүдделі тұлғалардың қажеттіліктері;
• элеуметтік-мэдени орта;
• шекара-бөлім сызығы (мысалы, сыртқы ортамен ақпарат алмасу 

үшін).

Іс-әрекет саласынан кез келген ерекшеліктер болған кезде олар 
негізделеді.

АҚ тәуекелдерін басқарудың эрекет ету саласы АТ, ақпараттық 
инфрақұрылым, бизнес-үдеріс немесе ұйымның белгілі бір бөлігі 
қолданылуы мүмкін.

Шекара қаралатын АҚ тэуекелдерін басқару іс-әрекеті саласының 
бөліктерін анықтайды.

Тиісті уэкілетті тұлғалармен айқындалуы, бекітілуі жэне АҚ 
тәуекелдерін басқару үдерісінің өзін АҚБЖ үдерістерінің маңызды бөлігі 
ретінде ұйымдастыру жэне осы үдеріс шеңберіндегі жауапкершілік 
сақталуы тиіс:

• ұйым үшін қолайлы АҚ тэуекелдерін басқару үдерісін эзірлеу;
• мүдделі тараптарды анықтау жэне талдау;
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• барлық тараптардың -  сыртқы жэне ішкі рөлдері мен міндеттерін 
анықтау;

• ұйым мен мүдделі тараптар арасында талап етілетін өзара 
байланысты және үйымның жоғары деңгейдегі тәуекелдерді басқару 
(мысалы, операциялық тэуекелдерді басқару) жөніндегі функцияларын 
жэне басқа да жобалар мен қызмет түрлерін бөлу шекараларын белгілеу;

• шешімдердің эскалация (неғүрлым жоғары басшылық 
деңгейлерге беру) жолдарын анықтау ;

• сақталуы тиіс жазбалардың ерекшелігі.

2.5.3 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару кезінде АҚҚ 
бойынша талаптарды есепке алу

Кез-келген үйымда, оның мөлшеріне қарамастан, АҚҚ бойынша 
талаптар үш негізгі факторды ескере отырып, өңделеді жэне АҚБЖ-да 
міндетті түрде күжатталады. Бүл көздер:

• АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтардың бірегей жиынтығы, 
оларды іске асыру бизнес үшін елеулі шығындарға әкелуі мүмкін;

• үйым, оның серіктестері, мердігерлері жэне қызмет 
көрсетушілері орындауы тиіс заңнамалық және нормативтік талаптар мен 
шарттық міндеттемелер;

• бизнес-үдерістерді қолдау үшін үйым эзірлеген және үйымныц
АЖ-не қолданылатын ақпаратты өңдеу бойынша қағидаттардың,
мақсаттардың жэне талаптардың бірегей жиынтығы.

Бизнес талаптарының мысалдары-саясат пен рэсімдерді, 
операциялық регламентті, ішкі аудит талаптарын, шарттық
міндеттемелерді сақтау. Нақты мысал - ноутбуктардағы қүпия ақпаратты 
шифрлау және үйымның интранетіне қашықтан кіру үшін арнайы қол 
жеткізу карталарын пайдалану жөніндегі талаптар.

Заңнама талаптарының мысалдары-коммерциялық күпия болып 
табылатын активтерді жіктеу қажеттілігі, сертификатталған
криптографиялық қоргау қүралдарын, лицензиялық БҚ пайдалану, 
үйымның АҚС-і болуы.

АҚБЖ-да үйым, оның серіктестері, мердігерлері және қызмет 
көрсетушілері орындауы тиіс заң талаптары мен шарттық 
міндеттемелердің жиынтыгымен байланысты АҚҚ бойынша талаптар 
қүжатталады. Бүл талаптардың АҚБЖ қолдауы, мысалы, лицензиялық БҚ 
көшіруді бақылауды жүзеге асыру, үйымның қүжаттары мен мәліметтерін 
қорғау үшін үлкен маңызға ие. Әрбір актив үшін (мысалы, әрбір АЖ) 
қорғау шараларының болуы немесе болмауы бірде-бір қүқықтық, 
қылмыстық немесе азаматтық міндеттемелерді, сондай-ақ бірде-бір 
коммерциялық шартты бүзбауы өте маңызды.
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Бұдан басқа, АҚБЖ-да оның бизнес-үдерістерін қолдау мақсатында 
ақпаратты өңдеу үшін барлық үйымда қолданылатын қағидаттарға, 
мақсаттарға және талаптарға байланысты АҚҚ бойынша талаптар 
қүжатталады. Бүл талаптардың АҚБЖ орындау, мысалы, бәсекеге 
қабілеттілікті, ақша ағындарын және/немесе рентабельділікті арттыру үшін 
қажет. Әрбір актив үшін қорғау шараларының болуы немесе болмауы осы 
бизнес-үдерістер шеңберінде бизнес-үдерістер мен операцияларды тиімді 
орындауға кедергі келтірмеуі тиіс. Сондықтан эрбір актив үшін онымен 
байланысты бизнес-мақсаттар мен бизнес-талаптар сэйкестендіріледі.

Осылайша, АҚҚ бойынша талаптарды сәйкестендіру нәтижесінде 
үйымның әрбір активі үшін қүпиялылықты, түтастықты жэне 
қолжетімділікті қамтамасыз ету терминдерінде түжырымдалған пайдалы 
талаптар/шарттық міндеттемелер мен бизнес-талаптар тізімі жасалады. 
Осыдан кейін барлық талаптарға талдау жэне бағалау жүргізіледі:

• осы талап/шарттық міндеттеме орындалмаган жағдайда бизнеске 
қаншалықты елеулі эсер етеді;

• бүл қоргалатын активтер үшін қандай салдары болуы мүмкін, 
барлық АҚБЖ және/немесе бүкіл үйым үшін;

• бүл орын алу ықтималдығы қандай.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары:

1. АҚ тәуекел үғымына не кіреді?
2. «АҚ тәуекелдерін басқару» терминін қалай анықтауға болады?
3. АҚ тәуекелдерін басқарудың негізгі міндеттері қандай?
4. Тәуекелдерді басқару үдерісінің барлық негізгі қүрауыштарын атаңыз 
және анықтама беріңіз.
5. АҚ тәуекелдерін басқару жүйесіне анықтама беріңіз.
6. АҚБЖ-ға не кіреді?
7. АҚБЖ қандай режимдерде жүмыс істеуі керек?
8. АҚБЖ жүйелі тәсілді қолданудың мэні неде?
9. РОСА циклінің этаптарын АҚБЖ қатысын атаңыз.
10. АҚ тәуекелдерін басқару үдерісінің қандай кезеңі ең көп еңбекті қажет 
етеді жэне неге?
11. АҚ тәуекелдерін басқару мэнмэтіні қалай анықталады?
12. АҚ тәуекелдерін бағалаудың мүмкін өлшемдері қандай?
13. АҚ тәуекелдерінің салдарын (эсерін) бағалау өлшемдері қалай 
анықталады?
14. АҚ тэуекелдерін қабылдаудың мүмкін өлшемдері қандай?
15. АҚ-ның әрекет ету саласы меи тәуекелдерді басқару шекаралары 
арасындағы айырмашылық неде?
16. АҚ тәуекелдерін басқару кезінде АҚҚ бойынша талаптарды есепке алу 
қажеттілігі неде? Олар қалай есептеледі?
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3 АҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАҒАЛАУ

АҚ тәуекелдерін бағалау І80/ІЕС 27001:2005 стандартында үдеріс 
ретінде қарастырылады. Бүл үдерістің кіріс мәліметтері АҚ тэуекелдерін 
басқару үдерісінің эрекет ету саласы мен шекаралары және белгіленген 
үйымы (қүрылымы) болып табылады.

АҚ тәуекелдерін бағалау үдерісінің мәні оларды үйымға 
қолданылатын АҚ тэуекелдерін бағалау өлшемдері мен міндеттеріне 
сэйкес сэйкестендіруден, сандық немесе сапалық сипаттаудан жэне 
басымдылықтан түрады.

АҚ тәуекелдері жағымсыз оқиғаларды іске асыру және олардың 
туындау ықтималдығы нәтижесінде пайда болатын салдардың жиынтығы 
болып табылатындықтан, АҚ тәуекелдерін сандық немесе сапалық бағалау 
осы тәуекелдерді сипаттайды жэне басшылыққа АҚ тәуекелдерінің 
басымдықтарын олардың күтілетін маңыздылығына (күрделілігіне) немесе 
басқа да белгіленген критерийлерге сэйкес белгілеуге мүмкіндік береді.

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 сэйкес АҚ тәуекелдерін бағалау бойынша 
қызмет келесі күрамдас бөліктерден түрады:

1. АҚ тәуекелдерін талдау, өз кезегінде АҚ тәуекелдерін 
сэйкестендіруге жэне сандық бағалауға бөлінеді;

2. АҚ тәуекелдерін бағалау.
АҚ тэуекелдерін бағалау үдерісі қадамдары бойынша мынадай түрде 

көрінеді:
Кезең 1 -  АҚ тәуекелдерін талдау.

Кіші кезең 1 -  АҚ тәуекелдерін сэйкестендіру.
Қадам 1 -  активтерді сэйкестендіру.
Қадам 2 -  АҚ қауіп-қатерлерін сэйкестендіру.
Қадам 3 -  АҚ тәуекелдерін басқарудың қолданыстағы
қүралдарын сэйкестендіру.
4-қадам -  осалдықтарды анықтау.
5 қадам -  салдарларды сәйкестендіру.

Кіші кезең 2 -  АҚ тәуекелдерін сандық бағалау.
Қадам 1 -  салдарларды бағалау.
Қадам 2 -  ықтималдықтарды бағалау.
Қадам 3 -  АҚ тәуекелдерінің деңгейін (шамасын) анықтау.

Кезең 2 -  АҚ тәуекелдерін бағалау.
АҚ тәуекелдерін бағалау үдерісінде ақпараттық активтердің 

қүндылығы, АҚ ықтимал қауіп-қатерлері, қазіргі осалдықтар, басқару 
күралдары жэне олардың АҚ анықталған тэуекелдеріне жэне потенциалды 
зардаптарға әсері айқындалады, сондай-ақ АҚ тәуекелдерінің түпкілікті 
басымдықтары белғіленеді жэне олар АҚ тәуекелдерін басқару 
контексінде тәуекелдерді бағалау критерийлеріне сэйкес сараланады.

39



АҚ тәуекелдерін багалау әдетте екі немесе одан көп итерация ұшін 
жүзеге асырылады: біріншісі — одан әрі багалау үшін негіз болатын ең 
жоғары тәуекелдерді анықтау үшін жоғары деңгейлі бағалау; екіншісі -  
бұрын анықталған потенциалды жоғары тэуекелдерді неғұрлым терең 
қарау. Осыдан кейін ақпарат жеткіліксіз болса, іс-эрекет саласының 
жекелеген бөліктері үшін жэне эртүрлі әдістерді пайдалана отырып, АҚ 
тэуекелдеріне егжей-тегжейлі талдау жүргізілуі мүмкін.

АҚ тәуекелдерін басқару мэселелерін сипаттайтын стандарттарда 
эрбір ұйым АҚ тәуекелдерін бағалауға өз тәсілін оның мақсаттары мен 
міндеттерін негізге ала отырып таңдауға құқылы.

АҚ тәуекелдерін бағалауға қатысатын сарапшы АТ жэне АҚ 
саласындағы кәсіпқой, бизнес адамы немесе АТ бойынша ұйымның 
сыртқы кеңесшісі болуы тиіс. Ол келесі сипаттамаларға ие болуы керек:

• бизнестің қалай жұмыс істейтінін жэне осы бизнестің АҚ 
тэуекелдеріне бейімділігін базалық түсіну;

• АҚ тәуекелінің негізгі тұжырымдамаларын түсіну, мысалы, АҚ 
қауіп-қатерін, АҚ тэуекелінің шамасын алу үшін осалдықтар мен залалды 
бағалау қалай біріктіріледі;

• АТ қауіп-қатерлері мен АТ осалдықтарын түсіну үшін жеткілікті 
деңгейде түсіну, мысалы, жүйелер, жұмыс станциялары, сақтау 
құрылғылары, ОЖ, қосымшалар, мэліметтер беру желілері, веб-сайттар, 
вирустар мен құрттар, сондай-ақ олар қалай жұмыс істейді жэне өзара 
әрекеттеседі;

• эр түрлі қорғаныс шараларын түсіну (мысалы, желіаралық экран 
(ЖЭ), басып кіруді анықтау жүйесі (БАЖ), сэйкестендіру жэне 
аутентификация механизмдері, кіруді бақылау механизмі, шифрлау, 
бейнебақылау қүралдары, сондай-ақ оқиғаларды тіркеу және мониторинг 
жүйелері), олар қалай жұмыс істейді жэне оларға тән кез келген 
шектеулер;

• АҚ тәуекелдерін бағалаудың қолайлы эдісін түсіну және онымен 
байланысты кез келген кұралдарды, БҚ немесе формаларды іс жүзінде 
меңгеру;

• аналитикалық қабілеттер, яғни фактілерді іске қатыстыру 
кабілеті;

• қажетті ақпаратты бере алатын адамдарды ұйымда анықтау 
қабілеті;

• ұйымда адамдардан қажетті ақпарат алу үшін жеткілікті 
коммуникабельділік деңгейі жэне шешімді қабылдайтын басшылыққа 
түсінікті нысанда АҚ тәуекелдерін бағалау нэтижелері туралы хабарлама.

АҚ тәуекелдерін багалау үдерісінің шығуында АҚ тэуекелдерін 
бағалау критерийлеріне сэйкес берілген олардың басымдықтарымен АҚ 
бағаланған тәуекелдерінің тізімі алынады.
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АҚ тәуекелдерін бағалау жеке жүйе немесе косымшалар үшін, 
сондай-ақ жүйенің ішіндегі нақты сыни функциялар үшін жүйелердің 
өзара байланысты жиынтығы шеңберінде үйым деңгейінде жүргізілуі 
мүмкін. Үйым деңгейінде АҚ тәуекелдерін бағалау оның барлық сыни 
функциялары үшін тәуекелдердің қарапайым комбинациясы болып 
табылмайды, өйткені бірнеше тәуекелдердің бірлескен көрінісі АҚ жалпы 
тәуекелін айтарлықтай арттыра алады.

АҚ тәуекелдерін багалаудың қазіргі заманғы тәсілдерінің 
көпшілігінің жалпы әдіснамалық кемшіліктері, біріншіден, 
сарапшылардың тэуекел деңгейлерін субъективті таңдауы болып 
табылады, олар математикалық үлгілеу негізінде бағалануы және тиімді 
басқарудың негізін қүруы тиіс және екіншіден, жүйелердің жүмыс 
істеуінің әр түрлі жағдайлары үшін АҚ қауіптерінің әртүрлі сценарийлерін 
дамытуда ғылыми-әдістемелік болжамдарсыз, постфактум тэуекелдерін 
бағалауды алу және түсіндіру үшін тарихи мәліметтерді (жиналған 
статистиканы) пайдалану. Нәтижесінде -  АҚ тәуекелдерін болжаудагы 
және жүйелердің мінез-қүлқындағы үлкен қателік. Сондықтан дэстүрлі 
сараптамалық тәсілдер негізінде тэуекелдерді бағалау үдерісін 
автоматтандыратын коптеген инструментальді қүралдар міндетті деп 
танылған кейбір шарттардың орындалуын ғана тексереді. Бүдан әрі осы 
шарттарды орындаудан тиісті қорытындылар жасалады: «орындалды» - 
тәуекел аз, «орындалмады» - тәуекел артады. Сондықтан қазіргі уақытта 
АҚ тәуекелдерін жан-жақты бағалау мен болжаудың барынша объективті 
кепілі ретінде модельдеудің, бірінші кезекте математикалық модельдеудің 
рөлі айтарлықтай артады. Ғалымдар үсынған инновациялық модельдер 
жүйелік талдау әдістерін, операцияларды зерттеу, ықтималдылық 
теорияларын жэне регенерациялайтын (циклді қайталанатын) үдерістерді, 
Петри-Марков желілерін, имитациялық модельдеуді жэне т.б. пайдалануға 
негізделеді. Олардың қолданылуы үдерістердің сандық жүйелік 
сипаттамасына байланысты жүйенің тапсырыс берушілеріне, эзірлеушілері 
мен пайдаланушыларына табыс ықтималдығын, сэтсіздік тәуекелдерін 
жэне осыған байланысты жоғалтуларды, оның ішінде ақшалай мәнде 
немесе табысты іске асырылған шабуылдардың санын жедел есептеуге 
мүмкіндік береді (рас, сонда тағы да шабуылдар бойынша статистика 
қажет болады). Мүндай модельдеу жобаларды басқару кезінде 
тәуекелдерді талдау жэне темендету, АҚ-ның потенциалды қауіптерінен 
жүйелердің қорғалу мэселелерін зерттеу, жүйелердің осалдығын анықтау 
жэне оларды жоюдың тиімді жолдарын, бүл қағидатты түрде мүмкін 
болған жағдайда жэне көптеген басқаларды көрсете отырып, дәлелді 
шешуді қамтамасыз етеді.

Осы оқу күралы шеңберінде Қазақстан жэне халықаралық 
стандарттармен ресми танылған АҚ тэуекелдерін бағалаудың дәстүрлі 
тэсілдерін қарастыратын боламыз.
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3.1 Кезең 1 -  Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау

АҚ тәуекелдерін талдау ұйымның АҚ тиімді басқаруға мүмкіндік 
береді. Ол үшін АҚ тәуекелдерін талдау жөніндегі жүмыстардың басында 
үйымның нақты қандай активтері қорғалуға жататынын, осы активтерге 
қандай қауіп-қатерлер әсер етуі мүмкін екендігін, сондай-ақ активтердің 
қандай осалдығы арқылы және осы АҚ қауіп-қатерлері қандай 
ықтималдықпен іске асырылуы мүмкін екендігін анықтау қажет. АҚ 
тәуекелдерін талдау нәтижелері бойынша алынған ақпараттың негізінде 
АҚ тәуекелдерін өңдеудің белгілі бір уақыт кезеңіне есептелген жоспары 
қалыптастырылады, ол үшін АҚ анықталған тәуекелдері нақты қорғау 
шараларын пайдалану есебінен азайтылуы тиіс.

АҚ тәуекелдерін басқару саласындағы үздік тәжірибелер АҚ 
тэуекелдерін талдау келесі жагдайларда жүргізілетінін көрсетеді:

• бизнес жүргізу стратегиясы мен тактикасындағы өзгерістер 
(мысалы, электрондық дүкен ашу кезінде);

• үйымның ақпараттық инфрақүрылымын жаңарту немесе ондағы 
елеулі озгерістер;

• жаңа АТ кошу;
• үйым желісіне жаңа қосылуларды үйымдастыру (мысалы, филиал 

желісін бас офис желісіне қосу);
• жаһандық желілерге қосылу (бірінші кезекте Интернет);
• үйым немесе оның бөлімшелерінде АҚБ тиімділігін тексеру.
Үйымда АҚ тэуекелдерін талдау үдерісінің негізгі кезеңдерін

анықтаймыз:
• сәйкестендіру (түгендеу), санаттау және қоргауға жататын 

активтердің қүндылығын анықтау, оларды егжей-тегжейлі қүжаттау, оның 
үстіне бизнес үшін аса маңызды активтерге жэне үйымның штатгық 
қызмет етуіне тәуелділік дэрежесіне, сақталатын жэне өңделетін 
мәліметтердің АҚ ерекше кеңіл бөлу қажет;

• АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтарды, заңнамалық жэне бизнес- 
талаптарды қоса алғанда, АҚ бойынша барлық талаптарды сәйкестендіру 
жэне есепке алу; бүл ретте АҚ-ның жаңа қауіп-қатерлері мен ескі 
активтерге қатысты осалдықтар, сондай-ақ жаңа активтердің өздері жэне 
олармен қауымдасқан АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтардың пайда 
болуын ескеру қажет;

• АҚ қауіп-қатері мен осалдықтардың пайда болу ықтималдығын, 
қүкықтық жэне бизнес-талаптардың маңыздылығын және шығынның 
күтілетін мөлшерін бағалау;

• көрсетілген факторлардың үйлесуі нэтижесінде туындайтын АҚ 
тэуекелдерін есептеу.
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АҚ тәуекелдерін бағалауды орындау кезінде Карнеги-Мелон 
университетінде (АҚШ) әзірленген ОСТАУЕ (Орегаііопаііу Сгііісаі Тһгеаі, 
Аззеі, апсі УиІпегаЬіІіІу Еұаіиаііоп) кызметіігің әртүрлі көлемі мен саласы 
үйымдары үшін АҚ-ның, активтер мен осалдықтардың аса қауіпті 
қауіптерін бағалаудың кең таралған әдістемесі қолданылуы мүмкін. 
Әдістің мәні АҚ тәуекелдерін бағалау үшін тиісті түрде үш кезеңде ішкі 
семинарлар (ағылш. \үогкзһорз) өткізіледі. АҚ тәуекелдерін бағалау 
алдында дайындық іс-шаралары: семинарлар кестесін келісу, рөлдерді 
тағайындау, жобалау тобына қатысушылардың іс-әрекеттерін жоспарлау, 
үйлестіру. Бірінші кезеңде активтердің қүндылығын түгендеу мен 
бағалауды, заңнаманың қолданылатын талаптарын және нормативтік 
базаны сәйкестендіруді, АҚ қауіп-қатерлерін сәйкестендіруді және 
олардың ықтималдығын бағалауды, сондай-ақ АҚ бойынша үйымдастыру 
шараларының жүйесін айқындауды қамтитын АҚ қауіп-қатерлерінің 
бейіндерін (үлғілерін) эзірлеу жүзеге асырылады. Екінші кезеңде 
қарастырылып отырған АҚ қауіп-қатерлеріне қатысты үйымның АЖ 
осалдықтарына олардың көлемін бағалай отырып техникалық талдау 
жүрғізіледі. Үшінші кезеңде АҚ тәуекелдерін бағалау жэне өңдеу 
жүргізіледі, оған осалдықтарды пайдалана отырып, АҚ-ның бүрын 
сәйкестендірілген қауіп-қатерлерін жүзеге асыру нәтижесінде залал 
келтіру шамасы мен ықтималдығын айқындау, АҚ-ның стратегиясын 
айқындау, сондай-ақ АҚ тәуекелдерін оңдеу жоніндегі нүсқаларды таңдау 
жэне шешімдер қабылдау кіреді. АҚ тәуекелінің шамасы АҚ қауіп- 
қатерлерін іеке асыру нэтижесінде үйымның жылдық шығындарының 
орташа шамасы ретінде есептеледі.

АҚ тәуекелдерін бағалаудың пайдаланылатын әдісіне, АҚ қауіп- 
қатері мен осалдықтарына байланысты сәйкестендірілуі жэне тиісінше 
бірге немесе жеке бағалануы мүмкін. Екі нүсқаны да пайдалануға болады. 
АҚ тәуекелдерін бағалауға жалпы тәсілді таңдау кезінде нақты тәсілді 
таңдау туралы шешімді қабылдау қажет.

АҚ тәуекелдерін талдаудың жоғарыда көрсетілғен қадамдарын 
толығырақ қарастырайық.

3.1.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдаудың 1 кіші кезеңі -  
Ақпараттық қауіпсіздік тэуекелдерін сәйкестендіру.

АҚ тэуекелдерін сэйкестендірудің мақсаты не болуы және 
потенциалды жоғалтуға әкеп соқтыруы мүмкін екенін анықтау жэне залал 
қайда, қашан және не үшін туындауы мүмкін екенін түсінуге әрекет ету 
болып табылады. Осы кезеңде АҚ тәуекелдерін анықтау, оларды 
сәйкестендіру жэне бүрын анықталған АҚ жаңа сәйкестендірілген 
тэуекелдерін салыстыру жүргізіледі. АҚ жаңа тәуекелі бүрын 
анықталғандардың бірін қайталауы немесе кеңейтуі мүмкін. Мүндай
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жағдайда оны АҚ тәуекелдерінің тізіміне енгізбей, бұрын анықталған АҚ 
тәуекелінің сипаттамасы мен бағалауын нақтылау қажет.

АҚ тәуекелдерін сәйкестендіру үшін әдетте төрт эдіс қолданылады.
Тарихи талдау үйымдағы АҚҚ саласындағы жағдайды бүрын 

орындалған үқсас талдаумен салыстыру, өйткені өткен проблемалар АҚ 
тәуекелдері мен бизнесті жүргізудің жаңа жағдайларында жиі қалады.

Аналитикалық әдіс модельдеу, «себеп-нәтиже» сүлбасы бойынша 
талдау, ақиқат кестелерін талдау және т. б. қамтиды.

Кеңестер АҚ тәуекелдерін анықтауға жэне бағалауға арналған.
Жеке сүхбаттар басшылықпен, сондай-ақ қатардағы 

қызметкерлермен және барлық мүдделі түлғалармен жүргізіледі.
Әрбір анықталған АҚ тәуекелін АҚ тәуекелінің мәнін, оны тудыруы 

мүмкін себептерді және оны іске асырудың салдарын сипаттай отырып 
қүжаттау қажет.

Мысалы, АҚ-на әсер ететін БҚ әзірлеу жобаларында іс жүргізуге 
тура келетін тэуекелдерді шартты түрде бірнеше түрге бөлуге болады:

1. жаңа шешімдерді әзірлеуге немесе өнімділікті арттыруға немесе 
принципті жаңа функционалдыққа қол жеткізуге бағытталған ескі 
шешімдерді өзгертуге байланысты техникалық тәуекелдер;

2. үшінші фирмалар бойынша сатып алуға немесе пайдалануға 
байланысты бағдарламалық тэуекелдер (егер бүл сатып алу жобаның 
әзірлеушілері мен басшыларының тиісті бақылауында болмаса);

3. жүйені сүйемелдеу кезеңіндегі тэуекелдер, оның ішінде 
тапсырыс берушіде БҚ орналастырумен, қолдаумен, окумен және т. б. 
байланысты;

4. шығындарды арттыруға немесе жобаны қаржыландыру 
проблемаларына байланысты қүндық тэуекелдер;

5. сыртқы себептерге байланысты эзірлеуді жеделдету қажеттілігіне 
байланысты мерзімдердің тәуекелдері;

6. тапсырыс берушінің қанағаттанбаушылық тәуекелі.
Бүдан эрі АҚ тәуекелдерін сандық бағалау үшін барлық қажетті 

ақпаратты жинауға мүмкіндік беретін қадамдарды қарастырайық. Үйымда 
таңдалған эдіснамаға байланысты бүл қадамдар эр түрлі ретпен орындалуы 
мүмкін.

3.1.2 Қадам 1 -  Активтерді сәйкестендіру

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 және І80/ІЕС 27005:2011 сэйкес кіріс 
мәліметтері АҚ тэуекелдерінің эрекет ету аумағы мен бағалау шекаралары, 
олардың иелерімен, орналасуымен, функцияларымен, нақты бизнес - 
үдерістерге тартылуымен жэне т.б. осы салаға түсетін барлық активтердің 
тізімі болып табылады.
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Активтерді сәйкестендіру үдерісінің мәні анықталған жэне АҚ 
тәуекелдерін бағалаудың белгіленген саласында барлық активтерді 
анықтауга (түгендеуге) негізделеді. Активтер тізімдемесі активтердің 
нәтижелі қорғалуын қамтамасыз етуге көмектеседі және кауіпсіздік 
техникасы жэне еңбекті қорғау, сақтандыру немесе қаржылық себептер 
сияқты басқа бизнес-мақсаттар үшін қажет болуы мүмкін. Бүл активтерді 
басқару деп аталатын қызметтің әрекет ету саласы.

Кез келген үйымның негізгі активтері болып табылады: бизнес- 
үдерістер (кіші үдерістер) жэне бизнес-қызмет; ақпарат.

Қосалқы активтерге аппараттық қүралдар, мэліметтер тасығыштар, 
БҚ, бизнес-қосымшалар, желілер, персонал жатады.

Активтер бойынша көптеген акпарат кездерін жинақтай отырып, 
үйымның активтеріне мыналарды жатқызуға болады:

• физикалық объектілер: жабдықтар (оның ішінде кіруді бақылау, 
перифериялық қүрылғылар, клиенттік компьютерлер, серверлер) және 
байланыс аппаратуралары (оның ішінде маршрутизаторлар, 
коммутаторлар, концентраторлар, автожауапбергіштер, факстер), ақпарат 
тасығыштар (қағаз, мағнитті таспалар, компакт-дискілер жэне т. б.), басқа 
техникалық жабдықтар (қоректендіру көздері, кондиционерлер), жиһаз, 
ақпаратты өңдеуді қолдау үшін пайдаланылатын үй-жайлар;

• бағдарламалық ресурстар: қолданбалы БҚ, жүйелік БҚ,
операциялық жүйе (ОЖ) қосымшалары, ОЖ өздері, ОЖ тудыратын 
үдерістер, өңдеу қүралдары, ОШ -атау сервисі, нақты уақытты қолдау 
қызметі, пошта клиенттері, веб-браузерлер, қашықтағы терминалдар жэне 
т. б.;

• ақпараттық ресурстардың эртүрлі түрлері - қызметтік, қаржылық- 
аналитикалық, басқарушы жэне т.б. қағаз, электрондық жэне қажет болса 
ауызша түрде - МБ және файлдар, мүрағатталған ақпарат, жүйелік 
қүжаттама, ішкі пайдаланудағы аналитикалық ақпарат, БҮҚ жоспарлары, 
пайдалану жэне қолдау рәсімдері, келісім-шарттар, маңызды бизнес- 
нэтижелері бар қүжаттар, бизнес-байланыстар туралы ақпарат, іскерлік 
аударма, пайдаланушылар басшылығы, оқу материалдары жэне т.б. 
түрінде;

• технологиялық (қызметтік-ақпараттық, тестілік хабарламалар, 
қосымшалардың жүмыс нәтижелері жэне т.б.) және бизнес-үдерістерді 
(бизнес-жоспарлар, қаржылық сметалар, болжамдар, талдамалық ақпарат, 
жүйелік күжаттама, пайдаланушы нүсқаулығы, оқыту материалдары, 
пайдалану немесе қолдау рэсімдері, БҮҚ жоспарлары, АҚ тәуекелдерін 
бейтараптандыру жөніндегі шаралар жэне т. б.);

• клиенттерге үсынылатын өнімдер мен қызметтер: есептеу жэне 
коммуникациялық сервистер, басқа да техникалық қызметтер (жылыту, 
жарықтандыру, электрмен қоректендіру, кондиционерлеу), ішкі (мысалы, 
бизнес-бөлімшелерге үйым шеңберінде АТ-ны қолдауға жауапты
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бөлімшелер ұсынатын), сондай-ақ сырткы кызметтер-сыртқы жеткізушілер 
ұсынатын қызметтер (мысалы, Интернет, БҚ және жабдык өндірушілеріне 
колдау көрсету);

• қаржылык (ақшалай) қаражат;
• адам ресурстары, олардың біліктілігі, қабілеті мен тәжірибесі: 

қызметкерлер, клиенттер, жазылушылар және ақпаратты сақтау немесе 
өңдеу үдерістеріне қатысатын АҚБЖ эрекеті саласындағы кез келген басқа 
адамдар;

• материалдық емес активтер - үйымның имиджі мен беделі.
Әрбір актив немесе активтер тобы үшін олардың иесі міндетті түрде

анықталады, бүл активтер үшін жауапкершілікті жэне олардың есепке 
алынуын қамтамасыз етеді. Актив иесінің міндетті түрде активке меншік 
қүқығы жоқ, бірақ ол оны өндіруге, әзірлеуге, сүйемелдеуге, пайдалануға 
жэне қорғауга жауапты. Ол көбінесе үйым үшін активтің қүндылыгын 
анықтай алатын түлға болып табылады. Активтің иесі АҚ және оған қол 
жеткізу күқығы түрғысынан оның жіктелуін анықтау, осы шешімдерді 
келісу жэне қүжаттау, сондай-ақ тиісті басқару қүралдарын қолдау үшін 
жауапты болуы тиіс. Актив иесінің міндеттеріне қол жеткізу қүқықтарын 
және қауіпсіздік классификациясын мерзімді қайта қарау да кіреді. Бүдан 
басқа, активті күнделікті пайдалану кезінде рүқсат етілген жэне тыйым 
салынған әрекеттерді сипаттайтын активтерді рүқсат етілген пайдалану 
ережелерін анықтау, қүжаттау жэне енгізу пайдалы болуы мүмкін. 
Активтерді пайдаланатын түлғалар осы ережелер туралы хабардар болуы 
тиіс, өйткені активтерді дүрыс пайдалану олардың міндеттеріне кіреді. 
Активтің АҚ басқару қүралдарын іске асыру үшін жауапкершілік берілуі 
мүмкін, ал активтерді есепке алу активтің тағайындалған иесінің міндеті 
болып қалуы тиіс.

Активтерді сэйкестендіру АҚ тэуекелдерін дүрыс бағалау үшін 
ақпарат алу үшін қажетті нақтылаудың тиісті дэрежесімен орындалады. 
Нақтылау дәрежесі АҚ тэуекелдерін бағалау кезінде жиналган ақпараттың 
жалпы көлеміне әсер етеді. Нақтылау дэрежесі АҚ тәуекелдерін 
бағалаудың кейінғі итерациясы кезінде қайта қаралуы мүмкін.

Активті қарау шекарасы АҚ тәуекелдерін басқарудың бүкіл үдерісі 
шеңберінде активтерді басқару үшін айқындалған оның периметрі болып 
табылады. Активтерді тиісінше басқару жэне оларды есепке алу үйым 
активтерінің АҚ қолдау үшін маңызды мәнге ие. Бүл әрекеттер үйымды 
басқарудың әртүрлі деңгейлерінде орындалып, қолдау қажет.

Активтерді сэйкестендіру, мысалы, сүхбат алу немесе олардың 
иелеріне сауалнама жүргізу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Сонда әрбір 
актив үшін осы активті сипаттайтын мәліметтерді қамтитын сауалнамалар 
жасалады. Мысалы, егер жабдық туралы айтатын болсақ, онда сауалнамада 
оның орналасқан жерін белгілеу керек, өйткені бүдан активке қарсы іске
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асырылуы мүмкін АҚ қауіп-қатерлері едәуір дәрежеде өзгеруі мүмкін, 
сондай-ақ АҚ қауіп-қатерлерін іске асыру ықтималдығы өзгеруі мүмкін.

Сәйкестендіру кезінде барлық негізгі активтерді ескеру маңызды. 
Өткізіп алған немесе үмытылган активтердің жоқ екеніне сенімділік үшін 
АҚБЖ-ның эрекет ету саласының нақты сызылған шекаралары болуы 
қажет. Активтер түрлері бойынша топтастыру жиі пайдалы, мысалы, 
ақпарат, БҚ, физикалық активтер және кызметтер. Бір үлгідегі активтер 
тобы АҚ тэуекелдерін бірыңғай актив ретінде кейіннен бағалау кезінде 
қаралуы мүмкін. АҚБЖ-ның әрекет ету саласы шекарасындағы әрбір актив 
айқын түрде сәйкестендіріледі жэне тиісті түрде бағаланады, ал оның иесі 
мен санаты келісіледі жэне қүжатталады.

Сондай-ақ, бір активтердің басқалардан тэуелділігінің түрлері 
міндетті түрде анықталады, өйткені олардың болуы активтерді бағалауға 
эсер етуі мүмкін. Мысалы, мәліметтердің қүпиялылығы оларды өңдеудің 
бүкіл үдерісінде қамтамасыз етілуі тиіс, яғни мэліметтерді оңдеу 
бағдарламаларының АҚҚ қажеттілігі өңделетін мэліметтердің қүндылығы 
мен күпиялылығы деңгейіне тікелей сәйкес келуі тиіс. Бүдан басқа, егер 
бағдарлама эзірлейтін мэліметтердің түтастығы маңызды болса, онда осы 
бағдарлама үшін кіріс мәліметтерінің тиісті сенімділік дәрежесі болуы 
тиіс. Ақпараттың түтастығы, сондай-ақ аппараттық қүралдардың және оны 
сақтау мен өңдеу үшін пайдаланылатын БҚ сапасымен анықталатын 
болады. Аппараттық қүралдардың жүмыс істеуі энергиямен жабдықтау 
сапасына жэне ауаны баптау жүйелерінің жүмысына байланысты болады. 
Осылайша, жекелеген активтер арасындағы тэуелділік туралы мэліметтер 
АҚ қауіп-қатерлерінің кейбір түрлерін сэйкестендіруғе және нақты 
осалдықтарды анықтауға ықпал ететін болады, ал тэуелділік туралы 
мәліметтерді пайдалану активтердің олардың нақты қүндылығына сәйкес 
бағаланганына (өзара тэуелділікті ескере отырып) жэне олар үшін АҚ 
деңгейі негізді түрде таңдалғанына сенім береді.

Басқа активтер тэуелді активтер қүндылығының деңгейлері мынадай 
жағдайларда өзгеруі мүмкін:

• егер тэуелді активтер қүндылығының деңгейі (мысалы, 
мэліметтер) қаралып отырған активтің (мысалы, БҚ) қүндылығының 
деңғейіне төмен немесе тең болса, онда бүл деңгей бүрынғы болып 
қалады;

• егер тэуелді активтердің (мысалы, мэліметтер) қүндылығының 
деңгейі жоғары болса, онда қаралатын активтің (мысалы, БҚ) 
қүндылығының деңгейін ескере отырып арттыру қажет:

• тиісті тәуелділік деңгейі,
• басқа активтер қүндылығының деңғейі.

¥йымның өз иелігінде бірнеше рет пайдаланылатын кейбір активтері 
болуы мүмкін, мысалы БҚ көшірмелері, бүл активтерді бағалау кезінде 
ескеру қажет. Бір жағынан, бағдарламалардың көшірмелері және т.б.



бағалау барысында есте сақтау оңай, сондықтан олардың бәрін ескеру 
үшін қамқорлық жасау керек; екінші жагынан, олардың болуы ақпараттың 
қол жетімділігі проблемасының өткірлігін төмендетуі мүмкін.

180 ІЕС 27002:2005 сәйкес сэйкестендіруден кейін ақпарат оның 
маңыздылығы, заң талаптары, қүпиялылық және үйым үшін сын 
түрғысынан жіктеледі. Жіктеме ақпаратты бөлуге немесе шектеуге 
бизнестің қажеттілігін ескеруге, сондай-ақ осындай қажеттіліктерге 
байланысты бизнеске теріс әсер етуі тиіс. Жіктеме бойынша басшылық 
нүсқаулар қол жеткізуді басқару саласындағы алдын ала анықталған 
кейбір саясатқа сэйкес уақыт өте келе бастапқы жіктеме жэне қайта 
жіктеме туралы келісімдерді қамтуы керек. Активтің иесі активтің 
жіктелуін, оның кезеңдік талдауын анықтауға жэне оның қазірғі заманғы 
талаптар деңғейінде жэне лайықты деңгейде қолдауын қамтамасыз етуге 
жауапты болуы тиіс.

Активтерді сэйкестендіру үдерісінің нэтижесі екі негізделген тізім - 
АҚ тәуекелдеріне үшыраған жэне АҚБЖ іс-әрекетінің қаралып отырған 
саласына жататын, олардың орналасқан жері жэне иелері бар активтер мен 
осы активтермен байланысты бизнес-үдерістер болып табылады.

3.1.3 1- кіші кезеңнің 2-қадамы -  Ақпараттық қауіпсіздік қауіп- 
қатерлерін сәйкестендіру

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 және І80/ІЕС 27005:2011 сэйкес үдеріс 
үшін бастапқы мәліметтер АҚ инциденттері бойынша есептерден, активтер 
иелерінен, пайдаланушылардан және АҚ қауіптерінің сыртқы 
каталогтарын қоса алғанда, басқа көздерден алынған АҚ қауіп-қатерлері 
туралы ақпарат болып табылады. Осы қадамдағы іс-қимылдың негізгі түрі 
АҚ қауіп-қатерлері мен олардың көздерін сэйкестендіру болып табылады.

АҚ қауіп-қатерінің көзі -  АҚ қауіп-қатерін белсендіретін жэне оны 
АҚ қасиеттерінің бүзылуының (қүпиялылығы, қол жетімділігі, түтастығы 
және т.б.) потенциалды қауіптілік дәрежесіне ауыстыратын субъект (жеке 
түлға, материалдық объект немесе физикалық қүбылыс) екенін еске 
салайық. АҚ қауіп көздерін үш класқа бөлуге болады.

Антропогендік: сыртқы: криминалдық қүрылымдар; потенциалды 
қылмыскерлер мен хакерлер; теріс пиғылды серіктестер; телематикалық 
қызметтерді жеткізушілердің техникалық персоналы; қадағалау үйымдары 
мен авариялық қызметтердің өкілдері; күш қүрылымдарының екілдері 
жэне ішкі: неғізгі персонал (пайдаланушылар, бағдарламашылар,
әзірлеушілер); ақпаратты қорғау қызметінің өкілдері (әкімшілер); қосалқы 
персонал (жинаушылар, күзет); техникалық персонал (тіршілікті 
қамтамасыз ету, пайдалану);

Техногендік: сыртқы: байланыс қүралдары; инженерлік
коммуникациялар желілері (сумен жабдықтау, кэріз); көлік және ішкі:
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ақпаратты өңцеудің сапасыз АӨҚ техникалық құралдары; сапасыз 
бағдарламалық АӨҚ; қосалқы құралдар (күзет, сигнал беру, телефония); 
мекемеде қолданылатын басқа да техникалық қүралдар;

Табиғи (көбінесе сыртқы): өрт; жер сілкінісі; су тасқыны; дауыл; 
магниттік дауыл; радиоактивтік сәулелену; әртүрлі күтпеген жагдайлар; 
түсініксіз қүбылыстар; басқа да форсмажорлық жагдайлар.

Қазіргі классикалық тэсілге сәйкес, ақпарат үшін АҚ-ның негізгі 
қасиеттеріне байланысты түрлі қауіп-қатерлері ерекшеленеді: күпиялылық
-  ақпаратты және оны өңдеу қүралдарын және т.б. үрлау (кешіру); 
түтастық -  ақпаратты түрлендіру (бүрмалау), оның түпнүсқалығын жоққа 
шығару, жалған ақпаратты жэне т.б. тану; қолжетімділік -  ақпаратты 
бүғаттау; оны өңдеу қүралдарын жою жэне т.б.; бас тартпаушылық — 
пайдаланушының транзакцияны орындау фактісінен жэне т.б. бас тартуы; 
дәлме-дәл -  электрондық қүжатқа жэне т. б. қатысты авторлықтан бас 
тартуы; есепке алу - БАЖ ағенттерімен жиналған барлық оқиғаларды жэне 
функционалдығын жазу үшін қатты дискіде орын болмауы -  
пайдаланушының әдейі мінез-қүлқына жэне қосымшалардың жүмыс 
нәтижелеріне сэйкес келмеғен кезде.

Жіктелудің басқа да түрлері бар. Осылайша, АҚ қауіп-қатерлері 
кездейсоқ және әдейі, сыртқы жэне ішкі болып табылады, рүқсат етілмеген 
эрекеттер, физикалық залал немесе жабдықтың істен шығуына әкеп 
соғады. Олар ақпаратқа, үдерістерге, жүйелерге жэне жалпы үйымға зиян 
келтіруі мүмкін. Кейбір АҚ қауіп-қатерлері бірден бірнеше активтерғе 
жатуы мүмкін және керісінше - бір акгив үшін түрлі кластардың бірнеше 
кауіп-қатерлері болуы мүмкін.

АҚ тәуекелдерін бағалауды жүргізу кезінде үйымның активтеріне 
арналған АҚ қауіп-қатерлерінің барлық түрлері және олардың көздері 
сэйкестендіріледі жэне белгілі бір кластарға жатады.

АҚ қауіп-қатерін іске асыру мүмкіндігін аныктау үшін бастапқы 
мэліметтерді активтер иелері мен пайдаланушылардан, персонал 
департаментінің қызметкерлерінен, объектілер басшыларынан, АҚ 
бойынша мамандардан, физикалық қорғау жөніндегі сарапшылардан, 
қүқықтық департаменттен жэне басқа да үйымдардан, заңды түлғаларды, 
метеоролоғиялық үйымдарды, сақтандыру компаниялары мен үлттық 
билік органдарынан алуға болады. АҚ қауіптерін қарау кезінде сондай-ақ 
үйым жүмыс істейтін елдің мәдени ерекшеліктерін қоса алғанда, қоршаған 
ортаның барлық аспектілерін ескеру қажет.

Жаңа жағдайларда жэне бүрын болған АҚ инциденттері мен АҚ 
қауіп-қатерлерінің өткен бағалауларының жеке тэжірибесін қолдану 
маңызды, бірақ бизнесті жүрғізу ортасында жэне АЖ мен АТ-да түрақты 
өзгерістер орын алатынын еске түсіре отырып. Сондай-ақ, АҚ басқа да АҚ 
қауіп-қатерлерінің каталогтары мен статистикаларына (үйым немесе оның 
бизнесі үшін ерекше болуы мүмкін) жүгіну керек, бүл үйымға
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қолданылатын АҚ қауіп-қатерлерінің неғұрлым толық тізімін жасауға 
көмектеседі.

І80/ІЕС  27002:2005 жэне В8 7799-3:2006 сэйкес АҚ қауіп- 
қатерлерінің мысалдары қосымшада келтірілген.

Бұл үдерістің шығуында олардың түрлері мен көздері бар АҚ қауіп- 
қатерлерінің тізімі алынады.

3.1.4 1- кіші кезең 3-қадамы -  АҚ тәуекелдерін басқару
3.1.5 қүралдарын сәйкестендіру.

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 жэне І80/ІЕС 27005:2011 сэйкес АҚ 
тэуекелдерін талдаудың үшінші қадамының кіріс мәліметтері АҚ 
тәуекелдерін басқарудың қолданыстағы қүралдары бойынша күжаттама 
және нақты эрекеттерді іске асыратын АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарлары 
болып табылады. Осы түрғыда АҚ тәуекелдерін басқару қүралдары 
(ағылш, сопігоіз) деп қолданыстағы үдерістер, саясат, қүрылғылар, 
практика жэне басқа да әрекеттер, оның ішінде жағымсыз тэуекелдерді 
азайтатын немесе АҚҚ саласында қойылған мақсаттарға қол жеткізуге 
қатысты жеткілікті сенімді қамтамасыз ету үшін оң мүмкіндіктерді 
арттыратын қорғау шаралары, сонымен қатар АҚ тэуекелін түрлендіретін 
кез келген шара немесе эрекет түсініледі.

Кіріс мәліметтерінің негізінде активтердің эрқайсысы үшін АҚҚ-ны 
іске асыратын қолда бар жэне пайдалануға жоспарланған басқару 
қүралдарын сэйкестендіру қажет. Бүл қажетсіз жүмысты немесе 
шығындарды болдырмауға көмектеседі, мысалы, басқару функцияларын 
қайталау, бүрыннан бар қүралдармен жақсы өзара іс-қимыл жасайтын 
қосымша қорғау шараларын таңдау кезінде, ап қолда бар қүралдар үшін 
олардың жүмыс істеуінің дүрыстығына көз жеткізу (АҚБЖ аудит 
жөніндегі қолда бар есептерге жүгінулер осы міндетті орындау уақытын 
азайтады) қажет.

Егер басқару қүралдары күтілгендей жүмыс істемесе, онда 
осалдықтар туындауы мүмкін.

Таңдалған басқару қүралы (немесе стратегия) өз функцияларын 
орындамайтын жэне тиісінше АҚ-ның анықталған тәуекелдерін тиімді 
жою үшін қосымша қаражат талап етілетін жағдайларды ерекше қараған 
жөн. І80/ІЕС 27001:2005 АҚБЖ үшін бүл басқару құралдарының 
тиімділіғін елшеумен қолдау керсетеді. Қүралдың жүмыс жасауын бағалау 
тэсілі бүл қүралдың АҚ қауіп-қатерін іске асыру ықтималдығын қалай 
темендететінін, осалдықтарды пайдалануды қиындататынын немесе АҚ 
инцидентінің салдарын жеңілдететінін анықтау болып табылады.

Басшылық тарапынан талдау жэне аудиторлық есептер 
қолданыстағы басқару қүралдарының тиімділігі туралы ақпарат береді.
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АҚ тәуекелдерін еңдеу жоспарларына сәйкес пайдалануға 
жоспарланған баскару кұралдары қолданыстағы құралдарға ұқсас 
қаралады.

Қолданыстағы және жоспарланатын басқару құралдары тиімсіз, 
жеткіліксіз немесе ақталмаған ретінде сәйкестендірілуі мумкін. Соңғы екі 
жағдайда бұл құралдарды жою керектігін анықтау үшін тексеру қажет, 
басқалармен неғұрлым қолайлы ауыстыру мысалы, құн тұрғысынан 
қалдыру қажет.

Бұдан басқа, таңдалған жаңа басқару құралдарының қолданыстағы 
және басқа да пайдалануға жоспарланған басқару құралдарымен 
үйлесімділігін анықтау үшін қосымша тексеру жүргізу қажет, өйткені 
жоспарланған және қолданыстагы басқару құралдары бір-біріне қайшы 
келмеуі тиіс.

Қолданыстагы және жоспарланған басқару құралдарын 
сәйкестендіру үшін келесі әрекеттер пайдалы болуы мүмкін:

• басқару құралдары бойынша ақпаратты қамтитын құжаттарды 
қарау (мысалы, АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарлары). Егер АҚ басқару 
үдерістері жақсы құжатталса, олардың ішінде осы құралдарды енгізу 
мэртебесі түсінікті болады;

• АҚҚ үшін жауапты (мысалы, АЖ АҚ және АҚҚ бөлімшелерінің 
қызметкерлері) және АЖ ақпараттық үдерістерді пайдаланушылармен 
бірлесіп жүргізілетін тексеру, олар үшін қарастырылып отырған басқару 
кұралдары нақты іске асырылган;

• жергілікті жерде басқарудың физикалық кұралдарын талдау, 
нақты іске асырылған және не болуы тиіс екенін салыстыру жэне іске 
асырудың дұрыстығы мен тиімділігін тексеру;

• АҚ ішкі аудит нәтижелерін қарау.
АҚ тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы және жоспарланған 

кұралдарының тізімі жэне оларды енғізу мен пайдаланудың жай-күйі 
туралы ақпарат үдерістің шығу мәліметтері болып табылады.

3.1.6 1-кіші кезең 4-қадамы- осалдықтарды анықтау

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 жэне І80/ІЕС 27005:2011 сэйкес кіріс 
мэліметтері АҚ белгілі қауіптерінің, қорғалатын активтер мен 
қолданыстағы басқару кұралдарының тізімі болып табылады. Осы қадамда 
активтерге немесе тұтастай бүкіл ұйымга залал келтіру үшін АҚ қауіп- 
қатерлері (дәлірек АҚ қауіп-қатерлерінің көздері) пайдаланылуы мүмкін 
осалдықтар сэйкестендіріледі.

Осалдықтардың бірнеше түрлі жіктелулері бар: пайда болу себептері 
бойынша, орналасқан жері бойынша, АҚ қауіп-қатерлерін пайдаланудан 
болатын зардаптардың сыни дәрежесі бойынша, сондай-ақ іске асыру 
ықтималдығы бойынша.
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Осалдықтың пайда болу себептері бойынша үш топқа бөлінеді:
• БҚ жэне АҚЕ алгоритмін талдауды пайдаланатын жобалау;
• бастапқы мәтінді (оның синтаксисі, семантикасы, конструкциясы 

жэне т. б.) немесе орындалатын файлды (оның атрибуттары, орындау 
үдерісі - жадымен операциялар, көрсеткіштермен жүмыс істеу, 
функцияларды шақыру), сыртқы эсерлермен, кіріске эртүрлі шектік жэне 
екіталай айнымалы мәндер берілген кезде, сондай-ақ алынған кодтың 
талдануы);

• пайдалану, соның ішінде жүйелік саясаттың осалдығы, БҚ және 
АҚЕ баптау қателіктері және т. б.

Осалдықтың орналасқан жері бойынша келесі салаларда 
сәйкестендірілуі мүмкін:

• жалпы үйым;
• оның үдерістері мен процедуралары (жүмысты үйымдастыру);
• басқару мен әкімшілендірудің қалыптасқан практикасы (тәртібі);
• қызметкерлер;
• физикалық орта;
• АЖ конфигурациялары;
• аппараттық, бағдарламалық жэне телекоммуникациялық 

жабдықтар;
• сыртқы тараптарға тәуелділік.

Осалдық активте болуы мүмкін, жэне де оның АҚ қамтамасыз ету 
қүралында да болуы мүмкін. Сонымен қатар, желі, жеке хост (бірегей 
мекен-жайы бар қүрылғылар) немесе қосымшалар деңгейінде осалдықтар 
бөлінеді.

Қауіптілік дэрежесі (тэуекел деңгейі) бойынша осалдықтар мынадай 
түрде бөлінеді (бүл ретте тэуекел деңгейі (ағылш. Іеуеі о(' гізк) -  бүл 
салдарлар мен олардың туындау мүмкіндіктері үйлесімі ретінде 
көрсетілген тэуекелдің шамасы немесе тэуекелдердің комбинациясы):

• жоғары тәуекел деңгейі -  шабуылшыға супер пайдаланушы 
қүқығы бар хостқа қол жеткізуге мүмкіндік беретін осалдықтар, сондай-ақ 
үйымның интранетына түсу үшін қорғау қүралдарын айналып өтуге 
мүмкіндік беретін осалдықтар;

• тэуекелдің орташа деңгейі -  шабуылшыға жоғары ықтималдылық 
дәрежесі бар ақпаратты алуға мүмкіндік беретін осалдықтар мен жеке 
хостқа қол жеткізуге мүмкіндік беретін, жүйе ресурстарының жоғары 
шыгынына алып келетін осалдықтар («қызмет көрсетуден бас тарту» 
шабуылының есебінен);

• төмен тэуекел деңгейі -  жүйе туралы сыни ақпаратты жинауга 
мүмкіндік беретін осалдықтар (мысалы, пайдаланылмайтын қызметтер,
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криптоалгоритмдерге кейінгі шабуылдар үшін компьютердегі агымдағы 
уақыт жэне т.б.).

Осалдықтарды оның негізінде АҚ қауіп-қатерін іске асыру 
ықтималдығы бойынша бағалауга болады, мысалы:

• екіталай немесе ықтимал — бүл осалдықты пайдалану оңай, 
қорғау жоқ немесе өте осал;

• мүмкін -  осалдық пайдаланылуы мүмкін, бірақ қорғаныс бар;
• екіталай немесе мүмкін емес -  бүл осалдықты пайдалану қиын, 

жақсы қорғаныс бар.
Осалдықтың өзі (жай ғана оның болуы) зиян келтірмейді -  ол үшін 

АҚ қауіп-қатері мен оны пайдаланатын оның көзі қажет. Осалдық АҚ 
қауіп-қатерін іске асыру үшін потенциалды жағдай жасайды.

АҚ-ның тиісті қауіп-қатері айқындалмаған осалдығы басқару 
қүралдарын іске асыруды талап етпеуі мүмкін, бірақ ол бәрібір түсінілуі 
тиіс және оның өзгерістеріне мониторинг жүргізу жүзеге асырылуы тиіс. 
Керісінше, жүйеде осапдыгы жоқ АҚ қауіп-қатері осы жүйе үшін өзекті 
емес және АҚ тәуекеліне экеп соқпайды.

Басқару қүралдарын дүрыс іске асырмау немесе пайдалану және 
дүрыс жүмыс істемеу, демек, қорғау шарапарын (мысалы, дүрыс 
конфигурация кезінде) осалдықты тудыруы мүмкін екенін атап өткен жөн. 
Басқару қүралы оның жүмыс істеу ортасына байланысты тиімді немесе 
тиімсіз болуы мүмкін.

Осалдықтар активтің қасиеттерімен байланысты болуы мүмкін. 
Активті пайдалану тәсілі мен мақсаттары оны сатып алу немесе қүру 
кезінде жоспарланатындардан өзгеше болуы мүмкін. Осы активке қатысты 
ішкі немесе сыртқы секілді әртүрлі осалдықтарды ескеру қажет.

АҚҚ талап ететін түрлі объектілерге қатысты осалдықтардың 
мысалдары 2-қосымшада келтірілген.

Үдерістің шығу мэліметтері екі тізім болып табылады -  АҚ 
активтеріне, қауіп-қатерлеріне жэне басқару қүралдарына қатысты 
осалдықтар жэне АҚ-ның қандай да бір анықталған қауіп-қатерлерімен 
байланысты емес осалдықтар.

3.1.7 1- кіші кезең 5-қадамы салдарларды сәйкестендіру

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 жэне І80/ІЕС  27005:2011 сэйкес 
үдерістің кіріс мэліметтері активтердің, бизнес - үдерістердің, АҚ қауіп- 
қатерлері мен осалдықтардың тізімдері (мүмкіндігінше активтерді көрсете 
отырып) жэне олардың маңыздылығы болып табылады. АҚ оқыс 
оқиғаларынан туындаған қүпиялылық, түтастық жэне қол жетімділік 
активтерінің ықтимал жоғалуының тікелей жэне жанама салдарлары 
айқындалуға тиіс. Мүндай салдарлар тиімділіктің темендеуі, қолайсыз 
операциялық жағдайлар, бизнесті жоғалту, беделге залал жэне т.б. болуы
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мүмкін. АҚ инциденттерінің ықтимал дамуы (сценарийлері) қолда бар бір 
немесе бірнеше осалдықтарды пайдалану негізінде АҚ қауіп-қатерлерін 
іске асыру ретінде сипатталады.

АҚ инцидентінің әсері АҚ тэуекелдерін басқару мэнмәтінін белгілеу 
үдерісінде бөлінген салдарларды багалау критерийлерін ескере отырып 
айқындалады. Салдарлар активтің бір немесе бірнеше активтерін немесе 
бір белігін қозғауы мүмкін, уақытша жэне түрақты сипатта болуы мүмкін 
(актив бүзылған жағдайда). Олардың зақымдануы немесе ымыраласуы 
кезінде қаржылық шығындардың мэндерімен де, үйымның бүкіл бизнесі 
үшін салдарлармен де салыстырылуы мүмкін.

АҚ тэуекелдерінің әсерінен болатын теріс салдардың екі түрі болуы 
мүмкін:

• жылдам салдары, мысалы, жабдықтың істен шығуы;
• жинақталатын салдарлар, мысалы, оның ресурсының таусылуы 

нәтижесінде жабдықтың істен шығуы.
Салдарлар, мысалы, келесі терминдерде сәйкестендіріледі:
• туындаған мэселелерді зерттеу уақыты жэне қалпына келтіру 

уақыты;
• жүмыс уақытын жоғалту;
• жіберілген мүмкіндіктер;
• еңбекті қорғау және қауіпсіздік;
• ақауларды жою жэне зиянды өтеу дағдыларын алуға арналған 

қаржылық шығындар;
• имидж және бедел жэне т. б.
Үдерістің шығыс мэліметтері нақты активтер мен бизнес-үдерістер 

үшін олардың салдарлары бар АҚ оқыс оқиғалар сценарийлерінің тізімі 
түрінде үсынылады.

3.1.7 АҚ тәуекелдерін талдаудың 2 - кіші кезеңі -  
АҚ тәуекелдерін сандық бағалау

АҚ тэуекелдерін талдау активтердің сыншылдығына, белгілі 
осалдықтардың таралуына және үйымда болған АҚ инциденттерінің 
таралуына байланысты эр түрлі егжей-тегжейлі дәрежемен жүргізілуі 
мүмкін. АҚ тәуекелдерін сандық, сапалық жэне қүрамдастырылған бағалау 
(мәндерді белгілеу мағынасында) жүргізілуі мүмкін. Практикада алдымен 
тәуекел деңгейін корсететін жэне АҚ аса маңызды тәуекелдерін 
анықтайтын, әдетте сапалы бағалау қолданылады. Бүдан әрі іске асыруда 
неғүрлым күрделі және қымбат болып табылатын АҚ неғізгі тэуекелдеріне 
нақты сандық талдау жүргізу қажет болуы мүмкін. Талдау нысаны АҚ 
тәуекелдерін басқару мәнмәтінін белгілеу шеңберінде эзірленген АҚ 
тэуекелдерін бағалау өлшемдеріне сэйкес келуі тиіс.

54



Сандық бағалау немесе мәнін белгілеу, формализациялау, АҚ 
тәуекелдері үшін табиғи шкала жоқ -  оларды объективті немесе 
субъективті өлшемдер бойынша бағалауға болады. Объективті 
критерийдің мысалы — белгілі бір уақыт аралығында кандай да бір 
жабдықтың істен шығу ықтималдығы, мысалы ДК. Субъективті өлшемнің 
мысалы -  активтің иесімен ДК істен шығу тәуекелін бағалау. Соңғы 
жағдайда, әдетте бірнеше градациялы сапалы шкала әзірленеді, мысалы: 
томен, орташа, жоғары деңгей. АҚ тәуекелдерін талдау әдістемелерінде, 
әдетте, сапалық бірліктерде өлшенетін субъективті өлшемдер 
пайдаланылады, ейткені бағалау актив иесінің субъективті көзқарасын 
көрсетуі тиіс және тек техникалық ғана емес, сонымен қатар 
ұйымдастырушылық, психологиялық және т. б. түрлі аспектілерді ескеру 
керек.

Жоғарыда атап өтілгендей, АҚ тәуекелдерінің мэндерін анықтаудьщ 
сапалық, сандық жэне жартылай сандық тэсілдерін ажыратады.

АҚ тәуекелдерін сандық бағалауға сапалық көзқарас потенциалды 
салдардың шамасын (мысалы, «төмен», «орташа» жэне «жоғары») және 
осы салдардың туындау ықтималдығын сипаттайтын біліктілік 
атрибуттарының сөздік шкаласын пайдаланады. Мұндай бағалаудың 
артықшылыгы -  оның барлық персоналға түсініктілігі, кемшілігі -  сандық 
мэндер шкаласын субъективті таңдау. Шкалалар жағдайларга сәйкес 
бейімделуі немесе түзетілуі мүмкін жэне эртүрлі тәуекелдер үшін эртүрлі 
сипаттамалар қолданылуы мүмкін.

АҚ тәуекелдерін сандық багалауға сапалық көзқарас қолданылуы 
мүмкін:

• АҚ тәуекелдерін сэйкестендіру кезінде бастапқы ретінде, олар 
кейінірек егжей-тегжейлі талданады;

• бүл талдау түрі шешім қабылдау үшін жеткілікті болғанда;
• сандық мәліметтер немесе ресурстар сандық багалау үшін 

жеткіліксіз болғанда.
Сапалы талдау мүмкіндігінше нақты ақпарат пен мәліметтерді 

пайдаланады.
АҚ тэуекелдерін сандық бағалауға сандық кезқарас түрлі көздерден 

алынған мәліметтерге негізделе отырып, салдарлар үшін де, 
ыктималдықтар үшін де сандық мэні бар шкаланы пайдаланады. Мүндай 
талдаудың сапасы сандық мэндердің дэлдігі мен толықтығына және 
қолданылатын модельдердің дүрыстығына байланысты. АҚ тэуекелдерін 
сандық бағалауға сандық көзқарас көптеген жағдайларда АҚ оқыс 
оқиғалар туралы тарихи мәліметтерді (өткен кезеңдегі нақты мәліметтерді) 
пайдаланады, бүл оның негізгі артықшылығын - үйымның АҚҚ-дағы 
міндеттері мен қажеттіліктерімен тікелей байланысты қамтамасыз етеді. 
Кемшілік -  АҚ-ның жаңа тәуекелдері мен осалдықтар бойынша осындай 
мәліметтердің болмауы, сондай-ақ АҚ тэуекелдеріне дүрыс жүргізілген
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багалау елесін туындататын нақты мәліметтердің немесе аудит 
мэліметтерінің мүмкін қол жетімсіздігі.

АҚ тэуекелдерін сандық бағалауга аралас жартылай сандық 
тәсілдегенде жоғарыда сипатталған сапалық шкалалар үшін мэндер 
беріледі. Мақсаты -  сапалы талдаумен салыстырғанда анағүрлым кең 
рейтинг шкаласын қүру, бірақ бүл сандық талдаумен қатар АҚ тәуекелінің 
шынайы мэндерін беруді білдірмейді. Алайда, эрбір сипаттамаға берілетін 
мэн зардаптардың немесе ықтималдықтың нақты шамасына дэл сәйкес 
келмегендіктен, мәндер пайдаланылатын шкалалардың типтерін шектеуді 
ескеретін формуланың комегімен біріктірілуі тиіс. Жартылай сапалы 
талдауды қолдану кезінде сақ болу керек таңдалған мэндер 
салыстырмалылықты дүрыс көрсете алмайтындықтан жэне бүл келіспеуге, 
ауытқушылыққа немесе сэйкес келмейтін нэтижелерге экелуі мүмкін. 
Жартылай сандық талдау АҚ тэуекелдерін дүрыс саралай алмайды, әсіресе 
салдарлар немесе ықтималдықтар экстремалды болған кезде.

АҚ тәуекелінің рүқсат етілген деңгейін қамтамасыз ету үшін 
салдарлар мен ықтималдықтарды үсыну жэне оларды біріктіру тәсілі АҚ 
тәуекелінің түріне жэне АҚ тәуекелдерін бағалаудың шығыс мэліметтері 
пайдаланылатын мақсаттарға байланысты өзгеріп отырады. Осы салдарлар 
мен ықтималдықтардың белгісіздігі мен өзгеруін ескеру маңызды.

3.1.8 2- кіші кезең 1- қадамы -  салдарларды бағалау

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 жэне 180/ІЕС 27005:2011 сэйкес 
үдерістің кіріс мэліметтері АҚ қауіп-қатерін, осалдықты, қозғалатын 
активтерді, активтер мен бизнес-үдерістер үшін салдарларды қоса алғанда, 
АҚ қақтығыстарының сэйкестендірілғен ықтимал сценарийлерінің тізімі 
болып табылады.

Осы үдеріс шеңберінде АҚ бұзылу салдарын, мысалы, кұпиялылық 
активтерін, тұтастықты немесе қол жетімділікті жоғалтуды назарға ала 
отырып, АҚ ықтимал немесе нақты оқыс оқиғаларды ұйымдастыруға әсер 
ету бағаланады. Әсер қысқа мерзімді жоспарда жэне ұзақ мерзімді 
перспективада бағалануы мүмкін.

Бизнес үшін салдардың мэні сапалы немесе сандық нысанда 
көрсетілуі мүмкін. Ең үлкен және көп ақпарат шешім қабылдау үшін эдіс 
береді, онда салдарларга ақшалай өрнек беріледі.

Салдарды бағалау өзіне мыналарды қамтуы мүмкін:
• салдарларды өңдеу үшін АҚ тәуекелдерді басқарудың 

қолданыстағы құралдарын есепке алу, оларға әсер ететін барлық тиісті 
факторлармен бірге;

• АҚ тәуекелдерінің ұйымның бастапқы мақсаттарына әсері;
• тікелей салдарды есепке алу, сондай-ақ белгілі бір уақыт 

аралығында пайда болуы мүмкін, егер бүл бағалау саласымен келіссе;
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• тиісті жүйелерге, қызметке, жабдықтарға немесе үйымдарға эсер 
ететін екінші салдарларды есепке алу.

Әсер ету саласына кіретін барлық активтерді сэйкестендіргеннен 
кейін салдарларды бағалау үшін үйым активтерінің қүндылығы ескерілуі 
тиіс. Бүл АҚ тэуекелдерін талдаудың жалпы үдерісіндегі маңызды кезең 
жэне АҚ инңиденттерінің салдарын бағалау факторы, себебі инцидент бір 
активтен артық немесе активтің бір бөлігін ғана қозғауы мүмкін. 
Активтердің қүндылығын бағалау үшін кіріс мәліметтерін активтер иелері 
(кейде пайдаланушылар) -  актив туралы неғұрлым толық білімі бар жэне 
оның үйым жэне оның бизнесі үшін маңыздылығын бағалауға қабілетті 
адамдар беруі тиіс.

Активтер үшін қорғау шараларын дүрыс жоспарлау үшін оларды 
қалпына келтіру (немесе ауыстыру) қүны жэне бизнес үшін маңыздылығы 
және белгілі бір жағдайларда маңыздылығы негізінде олардың 
қүндылығын анықтау қажет. Активтерді бағалау оларды түгендеуден жэне 
маңызына сэйкес жіктеуден басталады, ол әдетте бизнеске потенциалды 
әсер ету терминдерінде анықталатын, қаржылық шығындарға, пайданы, 
саудадағы үлесті азайтуға немесе үйым беделіне нүқсан келтіруге әкеп 
соқтыратын АҚ-ның жағымсыз оқыс оқиғаларының нәтижесінде 
корсетілуі мүмкін.

Әрбір актив үшін айқындалған қүндылық осы активке жэне бизнес 
жүргізетін үйымға ең жақсы түрде сәйкес келетін тәсілмен корсетілуі тиіс. 
Қорғалатын активтердің ықтимал ымыраға келуіне байланысты барлық 
потенциалды шығындарды ескеру маңызды.

Активтердің қүндылығын біркелкі анықтау жэне осы бағалауды 
тиісті түрде байланыстыру үшін активтерді бағалау шкаласын қолдану 
қажет. Бірінші қадам пайдаланылатын деңгейлердің санын белгілеу болуы 
тиіс. Деңгейлердің ең қолайлы санын белгілейтін ережелер жоқ. 
Деңгейлердің кеп саны нақтылаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді, 
бірақ кейде тым жүқа саралау үйымның активтерін багалауды қиындатады. 
Әдетте, бағалау деңгейлерінің саны АҚ тәуекелдерін бағалаудың жалпы 
үдерісіне үйымның көзқарасымен үйлесімді болған жағдайда үш-бестен 
(мысалы, «төмен-орташа-жоғары» немесе «елеусіз кіші-орташа-жоғары- 
өте жоғары - сыни» шкалалары) онға дейінгі диапазонда болады. 
Осылайша, активтің бағасын алу үшін шкаланы анықтауға болады, 
мысалы, үш мэні бар:

1. арзан бағалы актив: оған өте маңызды міндеттер тәуелді емес 
жэне ол аз уақыт пен ақша шығынымен қалпына келуі мүмкін;

2. орташа қүндылықты актив: оған бірқатар маңызды міндеттер 
тәуелді, бірақ жоғалған жағдайда ол сыни рүқсат етілген мерзімнен 
аспайтын уақыт ішінде қалпына келтірілуі мүмкін, бірақ қалпына келтіру 
қүны - жоғары;
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3. бағалы актив: оған аса маңызды міндеттер тәуелді, қалпына 
келтіру уақыты рұқсат етілғен немесе кұны өте жоғары болса.

Басқа тәсілде әр сапалық мәнге шкаланы сандық мәндерге сәйкес 
қоюға болады (мысалы, ақшалай бірліктерде көрсетілген интервалдар).

Активтерді бағалау үшін келесі көрсеткіштер жиі пайдаланылады:
1. Активтің бастапқы қүны (сатып алу қүны).
2. Бизнес-міндеттерді шешу үдерісінде оны ымыраластырғанға 

дейін активті қолдау күны.
3. Активті ауыстыру/қалпына келтіру/қайта қүру/жаңарту қүны 

(егер бүл мүмкін болса, ақпаратты қалпына келтіру немесе ауыстыру).
4. Активті жоғалтудан немесе компрометациялаудан бизнес үшін 

салдарлар (мысалы, потенциалды қолайсыз бизнес-салдарлар және/немесе 
ақпаратты және басқа ақпараттық ресурстарды ашудың, өзгертудің, 
қолжетімділіктің және/немесе жоюдың қүқықтық немесе нормативтік 
салдарлары). Мүндай бағалау бизнес -  салдарды талдау негізінде алынуы 
мүмкін.

Көптеген үйымдар активтерінің эртүрлілігі салдарынан ақша 
бірліктерінде бағалануы мүмкін кейбір активтер жергілікті валютада 
бағаланады, ал басқа активтер «өте төмен» - нен «ете жоғары» бағаға 
дейінгі диапазонда сапалы шкала бойынша багалануы мүмкін. Сандық 
немесе сапалық бағалауды пайдалану шешімін нақты үйым қабылдайды, 
бірақ бүл ретте бағалаудың таңдалған түрі бағалауға жататын активтерге 
сәйкес келуі тиіс. Бір актив үшін бағалаудың екі түрі де пайдаланылуы 
мүмкін. Мысалы, бизнес-жоспар оны әзірлеуге немесе мәліметтерді 
енгізуге кететін еңбек шығыны немесе бәсекелес үшін қүндылықтар 
негізінде бағалануы мүмкін. Бүл қүндылықтардың мэні бір-бірінен 
айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін.

Активтің қүндылығы да материалдық емес сипатта болуы мүмкін, 
мысалы, үйым беделінің бағасы немесе жеке қауіпсіздік бағасы.

Әрбір активтің қүндылығын бағалау үшін негіз ретінде 
пайдаланылатын өлшемдер бір мағыналы (мағынасыз) терминдерде 
көрсетілуі тиіс. Активтерді бағалаудың неғүрлым күрделі аспектілері 
осымен жиі байланысты болады, өйткені олардың кейбірінің қүндылығы 
субъективті анықтауға тура келеді. Сондықтан активтердің қүндылығын 
анықтау үшін көптеген адамдарды тарту орынды.

Кез келген жағдайда үйым активтерді багалау шкаласы үшін езінің 
жеке шекараларын анықтауы тиіс: шагын үйым үшін апатты шығын өте ірі 
үйым үшін төмен немесе тіпті елеусіз болуы мүмкін, өйткені «төмен» 
немесе «жоғары» қүндылық деп есептеу керек. Осы бағалауларды бизнес 
терминдерінде дүрыс жэне түсінікті түсіндіру активтерді бағалау үшін 
кіріс мәліметтерін алу мақсатында жүргізілуі тиіс активтер иелеріне 
сүхбат/сауалнама жүргізу кезінде өте маңызды.
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Активтің берілген құндылығы барлық ықтимал құндылықтардың 
немесе кейбір немесе барлық ықтимал құндылықтардың ең жоғарғы 
сомасы болуы мүмкін. Түпкілікті талдау кезінде активтің қорытынды 
қүндылығын мүқият анықтау қажет, өйткені оған осы активті қорғауды 
қамтамасыз ету үшін қажетті ресурстардың көлемі тәуелді болады.

Ақырында активтердің барлық бағалануы бірыңғай олшемдерді 
пайдалана отырып, жалпы тәсіл негізінде жүргізілуі тиіс, олар активтердің 
қүпиялылығын, түтастығын немесе қол жетімділігін жоғалтудан болатын 
ықтимал залалды бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін:

• заңдарды және/немесе заңга тәуелді актілерді бүзу;
• бизнестің тиімділігін төмендету;
• бедел жоғалту/беделге теріс әсер ету;
• жеке мэліметтердің қүпиялылығын бүзу;
• жеке қауіпсіздіктің қамтамасыз етілмеуі;
• қүқық тэртібін қамтамасыз ету түрғысынан теріс эсер;
• коммерңиялық ақпараттың қүпиялылығын бүзу;
• қоғамдық тэртіпті бұзу;
• қаржылық шығындар;
• іскерлік операциялардың бұзылуы;
• қоршаған ортаның қауіпсіздігіне қауіп төнуі.
Бизнес үшін салдарларды багапаудың басқа тәсілі мыналарды 

ескеруі мүмкін:
• қызмет көрсетуді тоқтату;
• клиенттердің сенімін жоғалту жэне оларды жоғалту;
• ішкі жұмыс істеуінің бұзылуы;
• заңдардың/нормапардың бұзылуы;
• шарттық міндеттемелерді бұзу;
• персонал (пайдаланушылар) үшін қауіп;
• қаржылық шыгындар;
• сот істері мен айыппұлдар;
• жұмыстан босату;
• өнеркәсіптік дағдарыс (ереуіл) жэне т. б.
Әдетте, активтерді сэйкестендіру және олардың құндылығын бағалау 

үдерістері қатар өтеді. Мэселен, активтерді түгендеуді жүргізу үшін 
сауалнамаларды қалыптастыру кезінде қандай да бір активтің құндылыгы 
көрсетілетін тиісті бағандарды қосуға болады.

Әдетте салдардың шамасы ауыстыру құнына қарағанда айтарлықтай 
жоғары, бұл ұйым бизнесінің міндеттерін шешу кезінде активтің 
құндылығына байланысты.

АҚ-ның түрлі қауіп-қатерлері мен осалдықтар активтер үшін эртүрлі 
салдарларға әкеледі -  ашу, түрлендіру, қол жетімділік жэне/немесе жою 
жэне т.б. - қүпиялылық, тұтастық жэне қол жетімділік терминдерінде.



Бірак кейде бұл өлшемдер жеткіліксіз, мысалы, зияткерлік меншік 
құқығын қорғау талап етілетін ақпаратты қарау кезінде. Осылайша, 
салдарды бағалау олардың бизнеске әсерін талдау неғізінде активтерді 
бағалаумен байланысты. Бизнеске салдарды немесе эсерін оқиға 
нәтижелерін немесе бірнеше оқиғаларды модельдеу немесе 
эксперименттерді немесе өткен мәліметтерді экстраполяциялау арқылы 
анықтауға болады. Салдарлар ақшалай баламада, техникалық тұрғыдан 
немесе адам факторы тұрғысынан немесе ұйым үшін езғе де қолайлы 
тәсілмен көрсетілуі мүмкін. Кейбір жағдайларда әр түрлі уақыт, орын, 
топтар немесе жағдайлар үшін салдарларды анықтайтын бір емес, бірнеше 
сандық мән талап етіледі. Уақыт пен қаржы түрғысынан салдар 
ықтималдықтар мен осалдықтар үшін пайдаланылатын сол тәсілдердің 
неғізінде өлшенуі мүмкін. Сандық және сапалық тәсілдер кезінде 
тізбектілік сақталуы тиіс.

Бизнеске әсер етуді бағалау сапалы да, сандық та көрсетілуі мүмкін, 
бірақ кейбір ақшалай эквивалентті алудың кез келген тәсілі шешімдер 
қабылдау үшін неғүрлым толық ақпарат береді, демек, ең тиімді шешім 
қабылдауға ықпал етеді.

Ықтимал залалды бағалауды тек активтің меншік иесі немесе иесі 
ғана жасай алады. Көбіне бүны сапалы сипаттамамен жасау оңай әрі 
ыңғайлы болып келеді (кесте 3.1).

Кесте 3.1 АҚ инциденттерінің сценарийлерін іске асыру 
салдарын алты баллдық бағалау

Шкаланың 
мәні (балл) Атауы Сапалм сипаттамасм

0 Нөлдік Зиян жоқ

1 Ең
теменгі

Болмашы материалдық залалға әкелуі мүмкін

2 Төменгі

Ақпарат бәсекелестерге қызықты болуы мүмкін, 
бірақ коммерциялық күндылыгы жоқ. ¥йымның 
бір бөлімшесінің тиімсіз қызметін жүзеге 
асыруға және/немесе үйым басшылығының 
екімдерін жедел орындау мүмкін болмауына 
әкеп согуы мүмкін

3 Орташа

¥йымның міндеттемелерін бүзуға, оның ішінде 
үшінші тарапқа тиесілі ақпараттың 
қүпиялылығын сақтаудың тиісті 
міндеттемелерін бүзуға әкеп согуы мүмкін, 
соның нәтижесінде зиян келтіру нәтижесінде 
үйымға қарсы азаматтық немесе қылмыстық 
талап қою мүмкін және/немесе бәсекелес
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артықшылықты жоғалтуға немесе басқа 
түлғалардың немесе үйымдардың 
санкцияланбаған мақсаттары мен 
артықшылықтарына жэрдемдесуге экеп соғуы 
мүмкін және/немесе ақпарат үшінші тарапқа 
тиесілі ақпараттың қүпиялылығын сақтаудың 
тиісті міндеттемелерін бүзуға экеп соғуы мүмкін 
жэне/ немесе, үйымды немесе оның қызметін 
тиісінше басқаруды бүзуға экеп соғуы мүмкін 
(мысалы, үйымның бірқатар бөлімшелерінің 
қызметі қозғалуы мүмкін) жэне/немесе жедел 
есептілікті талап етуі мүмкін

4 Жоғарғы
Үйымдағы негізгі операциялардың ішінара 
тоқтауына немесе өзге де бүзылуына экеп соғуы 
мүмкін

5 Ең
жоғарғы

Үйымдағы негізгі операциялардың тоқтауына 
немесе өзге де елеулі бүзылуына әкеп соғуы 
мүмкін

Үдерістің шығыс мәліметтері салдарды бағалау критерийлерін 
ескере отырып, активтермен байланысты АТ оқиғаларының қолданылатын 
сценарийлері үшін бағаланған салдар тізімі болып табылады. Осы кезеңнің 
нәтижесінде активтер тізіміне әрбір өлшем бойынша, мысалы, 
қүпиялылық, түтастық жэне қолжетімділік бойынша, сондай-ақ егер олар 
пайдаланылса, кез келген басқа критерийлер бойынша эрбір сәйкестен- 
дірілген актив үшін бағалау қосылуы тиіс.

3.1.9 2 - кіші кезеңнің 2 - қадамы -  ықтималдықтарды бағалау

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 жэне І80/ІЕС  27005:2011 сэйкес 
үдерістің кіріс мэліметтері -  АҚ сәйкестендірілген қауіптерін, қозғалатын 
активтерді, активтер мен бизнес-үдерістер үшін пайдаланылатын 
осалдықтар мен салдарларды қоса алғанда, АҚ сәйкестендірілген ықтимал 
сценарийлерінің тізімі, сондай-ақ АҚ тәуекелдерді басқарудың барлық 
қолданыстағы жэне жоспарланған элементтерінің тізімі, олардың 
тиімділігі, енгізу жэне пайдалану мәртебесі болып табылады.

АҚ инциденттерінің нақты сценарийлерін іске асыру ықтималдығы 
бағалануы тиіс. Бүл ретте көбінесе үш тэсіл қолданылады -  тарихи 
мәліметтер, ықтималдықтарды болжау (мысалы, істен шығу ағашын 
немесе оқиға ағашын пайдалану арқылы) және сараптамалық бағалау.

«Ықтималдық» термині бірнеше түрлі мағыналарға ие, мысалы 
«объективті» жэне «субъективті». Объективті (математикалық) 
ықтималдық деп бақылаулардың жалпы көлемінде қандай да бір оқиғаның 
пайда болуының салыстырмалы жиілігі немесе бақылаудың жалпы санына
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қолайлы нәтижелер санының қатынасы деп түсініледі. Бүл үғым бұрын 
орын алған бақылаулардың, сондай-ақ кейбір үдерістерді сипаттайтын 
үлгілерден алынған бақылаулардың нәтижелерін талдау кезінде 
қолданылады. Субъективті ықтималдық ретінде кейбір адамның немесе 
адамдар тобының осы оқиға шын мэнінде орын алатынына деген 
сенімділік шарасы бар.

АҚ инциденттерінің сценарийлерін сэйкестендіргеннен кейін әрбір 
сценарийдің іске асырылу ықтималдығын және АҚ инциденті 
салдарларының пайда болуын сапалық жэне сандық тәсілдерді пайдалана 
отырып бағалау қажет. Бүл ретте мыналар ескеріледі:

• қаншалықты жиі жүзеге асырылуда АҚ қауіп-қатері жэне 
қаншалықты осалдығын оңай пайдалануын қарастыра отырып, тәжірибесі 
мен тиісті статистикалық мэліметтер бойынша мүмкін төнетін АҚ қауіп- 
қатерлерді іске асырады;

• жеке және бірлесіп қарастырылатын осалдықтар, бүл үйымның 
шығындарын бірнеше рет арттыра алады;

• үйымның шығынын бірнеше рет арттыратын, бірге және бөлек 
қаралатын АҚ қауіп-қатері;

• АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтардың кейбір комбинациясын 
жүзеге асыру ықтималдығы;

• АҚ қауіп-қатерлерінің қасақана (әдейі) көздері үшін -  уақыт өте 
келе өзгеретін уэждеме мен мүмкіндіктер, сондай-ақ потенциалды 
зиянкестерге қол жетімді ресурстар жэне олардың активтердің 
тартымдылығы мен осалдығын сезінуі;

• АҚ қауіп-қатерлерінің кездейсоқ (эдейі емес) көздері үшін 
тэжірибе, статистика жэне т.б. сәйкес қаншалыкты жиі пайда болуы 
мүмкін; географиялық факторлар (химиялық және мүнай өңдеу 
зауыттарына жақындық, төтенше ауа райы жағдайлары ықтималдығы 
жоғары аудандарда болу және адам жасаған қателіктерді жэне жабдық 
жүмысындағы іркілістерді тудыруы мүмкін факторлар);

• қазіргі басқару қүралдары жэне олар осалдықты қаншалықты 
тиімді төмендетеді.

Мысалы, АЖ пайдаланушылардың «маскарад» қауіптеріне жэне 
ресурстарды теріс пайдалануға осал. Пайдаланушыларды аутентифика- 
циялаудың жеткіліксіздігінен маскарад қауіп-қатері жоғары болуы мүмкін 
және керісінше -  пайдаланушыларды аутентификациялаудың жоқтығына 
қарамастан, ресурстарды теріс пайдалану қауіп-қатері аз болуы мүмкін, 
өйткені теріс пайдалану тәсілдері аз.

Талап етілетін дэлдікке байланысты активтер топталуы немесе 
керісінше бір актив элементтерге белінуі мүмкін, бүл АҚ оқыс оқиғалар 
сценарийлерімен арақатынасы болуы тиіс. Бүдан басқа бір географиялық 
орналасу орны шеңберінде активтердің сол бір типтері үшін АҚ қауіп-
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қатерлерінің сипаты немесе басқару құралдарының тиімділігі өзгеруі 
мүмкін.

АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтарды багалау үшін пайдаланылатын 
ақпарат қаралып отырган АҚБЖ-га және тиісті бизнес-үдерістерге қатысы 
бар адамдардан алынуы мүмкін. Бүп, мысалы, кадрлар бөлімінің 
қызметкерлері, ғимараттың оміршеңдігін қолдау жөніндегі мамандар жэне 
АТ мамандары, сондай-ақ үйымда қауіпсіздік үшін жауапты адамдар 
болуы мүмкін.

Кейде АҚ инциденттерінің сценарийлерін жүзеге асыру ықтимал- 
дыгын баллдық бағалауды анықтау кезінде сапалы сипаттаманы пайдалану 
ыңгайлы. АҚ инциденттерінің сценарийлерін іске асыру ықтималдығының 
ең толық тоғыз баллдық бағасы 3.2 кестеде келтірілген.

Кесте 3.2 АҚ инңиденттерінің сценарийлерін жүзеге асыру 
ықтималдығын тоғыз баллдық бағалау.

Шкаланың 
мәні (балл) Атауы

Сапалы сипаттамасы. 
АҚ оқиғасының іске асырылу 

жиіліғі орта есеппен 1 рет
0 Елеусіз кіші 1000 жылда немесе одан кем
1 Тіптен екіталай 200 жыл
2 Өте екіталай 50 жыл
3 Екіталай 20 жыл
4 Мүмкін 5 жыл
5 Ықтимал Жыл
6 Өте ықтимал Тоқсан
7 Күтілетін Ай
8 Сенімді күтілім Апта

АҚ оқигаларының сценарийлерін жүзеғе асыру ықтималдығының 
бірнеше қысқартылған баллдық бағасын пайдалану ыңғайлы (кесте 3.3).

Кесте 3.3 АҚ инңиденттерінің сценарийлерін іске асыру 
ықтималдығын бес баллдық бағалау

Шкаланың 
мәні (балл) Атауы

Сапалы сипаттамасы.
АҚ оқиғасының іске асырылу жиілігі орта 

есеппен 1 рет
0 Ец төмен 3 жылда (іске асыру ықтималдығы 0,2-0,4)
1 Төмен Жыл (іске асыру ықтималдыгы 0,4-0,6)
2 Орташа 4 ай (іске асыру ықтималдығы 0,6-0,8)
3 Жоғары Ай (іске асыру ықтималдығы 0,8-ден астам)
4 Ең жоғары Апта (іске асыру ықтималдығы 0,9 астам)
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Егер алдыңғы екі шкаланы қолдану қиындық тудырса, қысқартылған 
үш баллдық шкала қолданылуы мүмкін (кесте 3.4).

Кесте 3.4. АҚ инцидеи гтерінің сценарийлерін жүзеге асыру 
ықтималдығын үш баллдық бағалау.

Шкаланың 
мәні (балл) Атауы Сапалы сипаттамасы.

1 Төмен
Жүзеге асырылуы екіталай. Статистика, 
дәлелдер жэне т.б., ол болуы мүмкін екенін 
көрсетті.

2 Төмен

Мүмкін жүзеге асырылады. Бүрын инциденттер 
болған, немесе статистика бар, немесе басқа 
ақпарат осындай немесе үқсас инцидентгердің 
кейде бүрын жүзеге асырылғанын немесе 
шабуылдаушының осындай іс-эрекеттерді іске 
асыру үшін белгілі бір себептер болуы мүмкін 
деген белгілері бар екенін көрсетеді

3 Орташа

Жүзеге асырылуы мүмкін. Мүндай әрекеттерді 
жүзеге асыру үшін шабуылдаушы үшін елеулі 
себептер немесе себептер болуы мүмкін немесе 
болуы мүмкін оқиғаны көрсететін статистика 
немесе басқа да ақпарат бар.

Үдерістің шығу мәліметтері -  сандық немесе сапалық мәнде АҚ 
инциденттерінің сценарийлерін іске асыру ықтималдығы болып табылады.

3.1.10 2- кіші кезеңнің 3- қадамы -  Ақпараттық қауіпсіздік
тәуекелдерін бағалау деңгейін анықтау.

ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 және І80/ІЕС 27005:2011 сэйкес 
үдерістің кіріс мәліметтері -  АҚ оқиғалар сценарийлерінің тізімі, олардың 
активтермен және бизнес-үдерістермен байланысты салдарлары жэне 
оларды іске асыру ықтималдыгы - сандық немесе сапалық.

Үдеріс салдарлар мен ықтималдықтарды бағалауға негізделген. АҚ 
тәуекелдерін сандық багалау кезінде тәуекелдердің ықтималдығы мен 
салдарларына сандық немесе сапалық белгілі мәндер беріледі.

Үдерісте АҚ тосын оқиғаларының сценарийлерін іске асыру 
тэуекелдері деңгейінің шамасы бағаланады, ол оқиғаның ықтималдығын 
жэне оның салдарын (жоғалту бағасы немесе залал мөлшері) біріктіру 
жолымен анықталады. Оқиға активтің осалдығын осы активке әсер ету 
жэне оның АҚ-ын бүзу үшін пайдаланатын АҚ қауіп-қатерін іске асыру 
болып табылады.
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АҚ тәуекелдерінің деңгейін есептеу кұпиялылықты, тұтастықты 
және/немесе қол жетімділікті бұзудың ықтимал салдарларын білдіретін 
активтердің кұнын оларға байланысты АҚ қауіп-қатерлерін жүзеге 
асырудың бағалау ықтималдықтарымен жэне біріктіру кезінде АҚ 
инцидентін іске асыру мүмкін болатын осалдықтарды пайдалану 
кеңістігімен біріктіру жолымен жүргізіледі.

АҚ тәуекелдерінің деңгейіне ұқсас кейбір біркелкілік пен қысқа 
мерзімді енгізу үшін екі ұғым жиі қолданылады:

• АҚ қауіп-қатері жүзеге асырылу ықтималдыгы түсіиілетін АҚ 
қауіп деңгейі;

• АҚ қауіп-қатері осалдығын пайдаланудың қарапайымдылығы 
түсінілетін осалдықтың деңгейі

Бұдан эрі, мағынасы бойынша неғұрлым дұрыс ұғымдар -  АҚ қауіп- 
қатерлерін іске асыру ықтималдығы және осалдықтарды пайдаланудың 
қарапайымдылығы (өйткені шарттар мен факторлар жиынтығының 
осындай деңгейі немесе ақпараттық жүйе қасиетінің деңгейі авторлар 
түрғысынан мүмкін еместігін түсіндіру) пайдаланылатын болады. Екі 
мысал келтіруге болады:

• құпиялылық, тұтастық және қол жетімділік үшін тәуекелдердің 
арасында айырмашылықтар жасалады, бұл ретте актив құнының тиісті 
мэндері залал мөлшері ретінде пайдаланылады жэне осының салдарынан 
эрбір актив үшін АҚ-ның үш түрлі тәуекелі қарастырылады;

• бағаланған актив құнының үш мәнін бір-біріне біріктіру, мысалы, 
осы үш шаманың ең жоғарғы мәнін немесе сомасын пайдалану арқылы.

АҚ тәуекелінің ықтималдық факторы АҚ қауіп-қатерлері мен 
осалдықтарына жэне олардың бағалау өлшемдеріне негізделеді. АҚ қауіп- 
қатерлерін іске асыру ықтималдыгы жэне осалдықтарды пайдаланудың 
қарапайымдылығы эртүрлі тэсілдермен біріктірілуі мүмкін, мысалы:

• АҚ қауіп-қатерін іске асыру мүмкіндігін қосу немесе көбейту 
жэне кұрамдастырылған шаманы алу үшін осалдықты пайдаланудың 
қарапайымдылығы;

• АҚ қауіп-қатерлерін іске асыру ықтималдыгы жэне 
осалдықтарды пайдаланудың қарапайымдылығы біріктірілмейді, жеке- 
жеке қолданылады.

АҚ тәуекелін есептеу үшін АҚ тэуекелінің екі факторын қалай 
біріктіруге болады (зиян мен ықтималдықтың шамасы) ұйымның өзі және 
оның АҚ тәуекелдерін бағалаудың нақты әдісін таңдауымен анықталады. 
Кепілдік берілуі тиіс жалғыз нәрсе -  бұл осы факторлардың кез келгені 
ұлғайған жағдайда АҚ тәуекелін арттыру.

Қарапайым жағдайда екі факторды бағалау жүргізіледі: оқиғаның 
ықтималдығы және ықтимал салдардың ауырлығы -  АҚ тәуекел деңгейі 
осы шамалар көп болған сайын согұрлым көп. Жалпы идея формуламен 
көрсетілуі мүмкін:
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[АҚ тәуекел денгейі] = [оқиға ықтималдығы] х [шығын бағасы].
Еғер айнымалы сандық шамалар болса, онда АҚ тәуекел деңгейі -  

бұл жоғалтудың математикалық күтуін бағалау. Егер айнымалы -  сапалық 
шамалар болса, онда көбейтудің метрикалық операциясы анықталмаған 
жэне айқын түрде формуланы қолдануға болмайды. Сонда оқиғаның 
ықтималдығы, оның маңыздылығы мен АҚ тәуекелдері үшін шкалапар 
анықталады және кесте қүрылады. Жолдар (оқиғалар ықтималдығы) мен 
багандар (оқиғалар маңыздылығы) қиылысында АҚ тәуекелдерінің мэнін 
алатын болады.

Оқиғалар ықтималдығының субъективті шкаласына мысал 
келтірейік:

А -  оқиға ешқашан іс жүзінде болмайды; В -  оқиға сирек болады; С
-  қарастырылып отырған уақыт аралығындағы оқиғаның ықтималдығы -
0,5; Э -  ең алдымен оқига болады; Е -  оқига міндетті түрде болады.

«Елеусіз» - әсермен елемеуге болады; «елеусіз» - болмашы оқиға: 
салдары оңай жойылады, елеусіз салдарларын жоюға арналған шығындар, 
АТ әсері елеусіз; «орташа» - орташа нәтижемен болған оқига: салдарын 
жою ірі шыгындармен байланысты емес, АТ эсері аз емес жэне маңызды 
міндеттерді қозғамайды; «елеулі» - елеулі зардаптары бар оқига: 
салдарларды жою елеулі шыгындармен байланысты, АТ-ға эсер етуі елеулі 
маңызды міндеттерді орындауга эсер етеді; «сыни» - оқиға аса маңызды 
міндеттерді шешудің мүмкін еместігіне әкеледі.

АҚ тэуекелдер деңгейін бағалау үшін үш мәннен түратын шкала 
белгіленеді: «темен», «орташа» жэне «жоғары» (кесте 3.5).

Кесте 3.5 Екі факторға байланысты АҚ тәуекелін анықтау

Елеусіз кіші Елеусіз Орташа Елеулі Сыни

А Темен Төмен Темен Орташа Орташа
В Темен Темен Орташа Орташа Жоғары
С Темен Орташа Орташа Орташа Жоғары
Б Орташа Орташа Орташа Орташа Жоғары
Е Орташа Жоғары Жоғары Жоғары Жоғары

Басқа тәсіл АҚ тэуекелінің шамасы мынадай формула бойынша 
есептеледі

[АҚ тәуекел деңгейі] = [оқиғаның ықтималдыгы] х [залал мөлшері], 
мүндағы [оқиганың ықтималдығы] = [АҚ қауіп-қатерін іске асыру 
ықтималдығы] х [осапдықты пайдаланудың қарапайымдылығы].

Практикалық тэжірибеде АҚ тэуекел деңгейін есептеу үшін АҚ 
кауіп-қатерінің математикалық ықтималдығы емес, белгілі бір уақыт 
кезеңінде АҚ қауіп-қатерін іске асырудың күтілетін саны немесе жиілігі

66



қолданылады (халықаралық стандарттарда бұл үшін «Іікеіі-һоосі» термині 
қолданылады, ол ықтималдық (ағылш. ргоЬаЬіІІІу) мен жиіліктің (ағылш. 
ітес]ііепсу) жалпы сипаттамасы болып табылады және қазақ тіліне 
«ықтималдық» деп аударылады).

Шығындардан түскен пайда, мүдделі тараптардың қажеттіліктері 
жэне АҚ тэуекелдерін сандық бағалау үшін қолданылатын басқа да 
айнымалылар қосымша қаралуы мүмкін.

Бағаланған тәуекел АҚ инциденті сценарийін және оның салдарын 
іске асыру ықгамалдығының комбинациясы болып табылады.

АҚ тәуекел деңғейін анықтау үшін сараптамалық бағалау, болжау 
жолымен және статистикалық мәліметтер негізінде алынған бағалау 
сандық мәндері пайдаланылады. Зиян мөлшері, әдетте, ақшалай баламада 
көрсетіледі. Осалдықты пайдаланудың қарапайымдылығы оны пайдалану 
ықтималдығы ретінде 0-ден 1-ғе дейінгі мәндерді қабылдайды. Қауіп- 
қатерді іске асыру ықтималдығын (немесе мүмкіндігін) бағалау эдетте бір 
жыл ішінде қабылданатын белгілі бір уақыт кезеңінде АҚ қауіп-қатерін 
іске асыру әрекеттерінің күтілетін санын айқындайтын бүтін оң сан болып 
табылады. Бүл жағдайда тәуекел деңгейі АҚ АЬЕ (ағылш. Аппиаі Ьозз 
Ехресіапсу). Бүл шаманы АҚ тәуекелдерінің деңгейімен АҚ қамтамасыз 
ету мен басқаруға арналған шығыстарды салыстыру үшін және АҚ 
тәуекелдерінің деңгейін азайту және үйымның орташа жылдық 
шыгындарын тиісінше қысқарту есебінен қол жеткізілетін 
инвестициялардың қайтарылуын бағалау үшін пайдалану ыңғайлы. Сонда 
[АҚ тәуекел деңгейі] = АЬЕ.

Іс жүзінде АҚ тэуекелдерін бағалау белгілі бір егжей-тегжейлі 
дэрежемен жүргізіледі. Барлық қүрамдастар неғүрлым үсақ элементтерге 
бөлінуі мүмкін жэне керісінше, тәуекел факторлары неғүрлым жалпы 
бағалар алу үшін топтастырылуы мүмкін. Бүл жағдайда [АҚ тәуекелдер 
тобының деңгейі] = [бір жыл ішінде АҚ қауіп-қатерлер тобын іске 
асырудың күтілетін саны] х [осалдықтар тобын пайдаланудың жиынтық 
қарапайымдылыгы] х [жиынтық залал мөлшері].

АҚ қауіп-қатерін іске асыру ықтималдығын, осалдықтарды 
пайдалану шамасын жэне зиян мөлшерін дэл болжау мүмкін емес, 
сондықтан шамалардың кейбір диапазонында сандық бағалауды жиі 
қолданады. Әрбір сандық диапазонды АҚ тэуекелінің белгілі бір сапалық 
деңгейін салыстыруға болады. Нәтижесінде АҚ тэуекелдерін бағалаудың 
сапалық шкаласы алынады, оның кейбір сандық бағалары салыстырылады.

Алдыңғы тармақтарда сипатгалған үғымдар кейбір мағыналы түрде 
бірігуі шартымен АҚ тәуекелдерін есептеудің «дүрыс» немесе «дүрыс 
емес» тэсілдері жоқ екенін атап откен жон, тек үйымның әзі ғана АҚ 
тэуекелдерін сандық бағалау әдісі оның талаптарына жэне АҚҚ бойынша 
бизнес - талаптарына сай келетіні туралы шешім қабылдай алады.
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АҚ тәуекелдерін сандық бағалау үдерісінің шығу мәліметтері - 
оларға тіркелғен деңғейлері бар АҚ тәуекелдерінің тізімі болып табылады. 
АҚ тәуекелдерінің бағаланған деңгейлері тэуекелдерді ранжирлеуге жэне 
олардың ұйым үшін аса киын (проблемалы) болып табылатындарын 
сәйкестендіруге мүмкіндік береді.

3.2 Кезең 2 -  Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау

МЕМСТ ҚР ИСО/МЭК 27005-2010 және І80/ІЕС 27005:2011 [3, 4] 
сәйкес тэуекелдерді бағалау үшін кіріс мәліметтері АҚ тэуекелдерін 
бағалаудың оларға тіркелген деңгейлері мен өлшемдері (шкаласы) бар 
бағаланған АҚ тәуекелдерінің тізімі болып табылады. Осы қызмет 
үдерісінде АҚ тэуекелдерінің шамасы бағалау жэне тэуекелдерді қабылдау 
критерийлерімен салыстырылуы тиіс. АҚ тэуекелін бағалау оны берілген 
шкаламен салыстыру жолымен жүргізіледі.

АҚ тәуекелдерін басқару мэнмэтінін жасау кезінде осындай 
шешімдерді қабылдау үшін пайдаланылатын АҚ тәуекелдерін бағалауға 
жэне тәуекелдерді багалау өлшемдеріне байланысты шешімдердің сипаты 
айқындалады. Осы кезеңде бұл шешімдер мен мэнмэтін егжей-тегжейлі 
талданады және кайта қаралады, өйткені АҚ нақты сэйкестендірілген 
тэуекелдері туралы көбірек ақпарат бар. АҚ тэуекелдерін бағалау үшін 
ұйым таңдалған әдістер мен тәсілдердің көмегімен бұрын бағаланған АҚ 
тәуекелдерін тэуекелдерді басқару мэнмэтінін белгілеу кезінде анықталған 
тэуекелдерді бағалау критерийлерімен салыстырады.

Шешім қабылдау үшін пайдаланылатын АҚ тәуекелдерін бағалау 
критерийлері АҚ тәуекелдерін басқарудың белгілі бір сыртқы жэне ішкі 
мәнмәтінімен үйлесімді болуы жэне ұйымның мақсаттары мен қатысы бар 
тараптардың жэне т. б. пікірлері ескерілуі тиіс. АҚ тәуекелдерін бағалау 
кезінде қабылданатын шешімдер негізінен АҚ қолайлы тэуекел деңгейіне 
негізделеді. Алайда АҚ тэуекелдерін сэйкестендіру мен талдаудағы 
салдарларды, ықтималдықты жэне сенімділік дэрежесін де қараған жөн. 
АҚ-ның бірнеше төмен немесе орташа тәуекелдерін біріктіру элдеқайда 
жоғары жалпы тәуекелдерге экелуі мұмкін жэне тиісті түрде 
қарастырылуы тиіс.

Бұл ретте келесі маңызды сэттер ескеріледі:
1. АҚ қасиеттері: егер бір критерий осы ұйым үшін сәйкес келмесе 

(мысалы, құпиялылықты жоғалту), онда онымен байланысты барлық 
тәуекелдер қарастырылмауы мүмкін;

2. нақты актив немесе активтер тобы қамтамасыз ететін бизнес- 
үдерістердің немесе қызметтің маңыздылығы: егер үдеріс аз маңызды 
(төмен мэні бар) ретінде айқындалса, онымен байланысты АҚ тәуекелдері 
неғұрлым маңызды үдерістер мен іс-әрекеттерге эеер ететіндерге 
қарағанда аз дәрежеде ескеріледі.



шняш

Болашақ әрекеттер туралы шешім кабылдау ұшін АҚ тэуекелдерін 
бағалау АҚ тәуекелдерін талдау кезінде алынған тәуекелді тұсінуді 
қолданылады. Мұндай шешімдер келесі екі элементті қамтиды: 
тэуекелдердің бағаланған деңгейіне негізделген АҚ тәуекелдерін өңдеу 
ұшін нақты іс-қимыл қажеттілігі жэне маңыздылығы (басымдықтары).

АҚ тәуекелдерін бағалау кезінде келісім-шарттық жэне заңнамалық 
талаптары мен реттеуші органдардың талаптары ескерілуі тиіс.

Шығыс мэліметтері осы тәуекелдерге экелетін АҚ тосын 
оқиғаларының сценарийлеріне қатысты тэуекелдерді бағалау 
критерийлеріне сәйкес қойылған басымдықтары бар АҚ тэуекелдерінің 
тізімі болып табылады. Осы кезеңнің нэтижесінде қарастырылып отырған 
АҚБЖ қызметі саласындағы барлық активтер ұшін осы активке ықтимал 
әсерлердің эрқайсысы үшін АҚ бағаланған тәуекелдерінің сараланған 
тізімі жасалуға тиіс.

3.3 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау тәсілдері

Бұрын айтылғандай, АҚ тэуекелдерін бағалау үшін ұйым барлық 
ұйымда қолданылатын эртүрлі жалпы тәсілдерді өздігінен таңдай алады. 
Бұл тәсілдер ұйымның барлық талаптарына сәйкес келуі маңызды. Қандай 
тэсілді пайдалану, бірнеше факторларға байланысты, соның ішінде:

• олардың бизнес ортасына және ұйым бизнесінің түріне;
• бизнес қолдайтын ақпарат пен қосымшапарды өңдеуғе 

байланысты;
• АЖ және қолдау жүйелерінің, қосымшалар мен қызметтердің 

күрделілігіне;
• серіктес компаниялардың саны жэне сыртқы іскерлік жэне 

шарттық қатынастар көлеміне.

Бұл факторлар, эдетте, ұйым қызметінің барлық бағыттары үшін 
ортақ болып табылады, сондықтан оларды тәсілдердің артыкшылықтары 
мен кемшіліктерімен қатар ескеру қажет. ¥йымның өзі тэсілді таңдау 
туралы шешім қабылдайды. Іс жүзінде келесі ережелерді сақтау 
үсынылады: үйым және оның бизнесі үшін АҚ неғүрлым маңызды жэне 
қажетті болса, және шығын көп болса, соғұрлым көп уақыт пен қаражатты 
АҚҚ-ға жұмсау қажет.

АҚ тәуекелдерін бағалаудың әр түрлі тәсілдері талап етілетін уақыт 
санымен жэне жүмыс көлемімен, сондай-ақ егжей-тегжейлі жэне 
талдаудың тереңдігімен ерекшеленеді. ¥йымның АҚ тэуекелдерін бағалау 
тэсілін (тэсілдерін) өзі таңдай алатынына қарамастан, ұйымның бизнес- 
талаптары мен АҚҚ бойынша талаптардың орындалуын қамтамасыз ету 
үшін қолданылатын тэсілдің жеткілікті адекваттылығы мен нақтылығына 
кепілдік беру қажет.
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АҚ тэуекелдерін бағалаудың әр түрлі кезеңдері үшін 3.6 кестеде 
үсынылған бағалаудың эр түрлі қүралдары қолданылады. Кесте 
үяшықтарында келесі қысқартулар қолданылады: Қ-қүрал қолданылады, 
ЖҚ-жақсы қолданылады, ҚМ- қолданылмайды.

Кесте 3.6 АҚ тәуекелдерін бағалау үшін пайдаланылатын
қүралдардың қолданылуы

Қүралы
АҚ тәуекелі Бағалау

Сэйкес-
тендіру Деңғейі Баға-

лау Салдары Ықтимал
-дықтар

«Миға шабуыл» ...... жқ...... ҚМ ҚМ ҚМ ҚМ
Қүрылымдалған 
және жартылай 
қүрылымдалған 
сұхбат

жқ ҚМ ҚМ ҚМ ҚМ

Дельфи әдісі жқ ҚМ ҚМ ҚМ ҚМ
Бақылау тізімдері жқ ҚМ ҚМ ҚМ ҚМ
Қауіптерді 
бастапқы талдау жқ ҚМ ҚМ ҚМ ҚМ

Қауіпті жэне 
қүлдық қабілетін 
зерттеу

жқ қ Қ ЖҚ Қ
Қауіптер мен сыни 
бақылау
нүктелерін талдау

жқ қм жқ ЖҚ ҚМ

Сыртқы орта 
тарапынан 
тәуекелді бағалау

жқ жқ жқ ЖҚ жқ
«Егер де?» жқ жқ жқ ЖҚ жқ
Сценарийлерді
талдау жқ қ қ ЖҚ к
Бизнеске эсерін 
талдау қ қ қ ЖҚ қ
Негізгі себептерді 
талдау қм жқ жқ жқ жқ
Істен шығу 
салдарын талдау жқ жқ жқ жқ жқ
Істен шығу ағашы Қ қ қ қм жқ
Ағаш оқиғалары к қ қм жқ қ
Себептері мен 
салдарларын қ қ қ жқ жқ
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талдау
Себептері мен 
жүзеге асырылуын 
талдау

ЖҚ қм қм жқ қм
Қорғаныс қабатын 
талдау Қ Қ қм жқ қ
Шешім ағашы ҚМ қ қ жқ жқ
Адамдардың 
сенімділігін талдау жқ жқ Қ жқ жқ
Сенімділікке
бағытталған
сүйемелдеу

жқ жқ жқ жқ жқ
Марковтық
тізбектер қ қм қм жқ қм
Монте-Карло әдісі қм қм жқ қм қм
Желілер жэне 
Байес
статистикасы

қм қм жқ жқ қм
ҒК-қисығы
(жиілік-өліммен
аяқталу)

қ қ жқ жқ жқ
Тәуекелдер
индекстері Қ Қ жқ жқ жқ
Салдарлар/
ықтималдықтар
матрицасы

жқ жқ қ жқ жқ
Талдау
«шыгындар-пайда» қ Қ қ жқ қ
Шешім
қабылдауды
көпкритериалды
талдау

Қ жқ қ жқ қ

АҚ тәуекелдерін бағалау және талдау стратегняларын жіктеудің екі 
негізгі тәсілі белгілі.

80/ІЕС 'ГК 13335-3:1998 стандартында АҚ тәуекелдерін талдаудың 
төрт түрі қарастырылады:

1. базалық (ағылш. Ьазеііпе гізк апаіузіз) төмен тэуекел дәрежесі 
және стандартты қорғау шараларын таңдау;

2. тәуекелге үшырайтын үйым активтері үшін формалды емес түрі 
(ағылш. іпГоппаІ гізк апаіузіз);

3. үйымның барлық активтеріне формальды тәсілді қолдану арқылы 
егжей-тегжейлі түрі (ағылш. сіеіаііесі гізк апаіузія);
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4. аралас (ағылш. сотЬіпесІ гізк апаіузіз) —  ең алдымен АҚ 
тәуекелдерін талдауға кезқарасты таңдау үшін жогары деңгейлі талдау, 
кейіннен аса күрделі бөлінген жүйелер үшін егжей-тегжейлі талдау 
жүргізу (егер олардың жүмыс істеуін тоқтату үйымға залал келтіруі, оның 
бизнесіне немесе активтеріне теріс әсер етуі мүмкін болса) және 
қалгандары үшін базалық талдау жүргізу.

І80/ІЕС 27005:2011 жэне ҚР СТ І80/ІЕС 27001-2015 
стандарттарында АҚ тәуекелдерін бағалаудың екі негізгі түрі ерекшеленеді 
және олардың комбинаңиясы атап корсетіледі:

• жоғары деңгейлі (агылш. һіцһ-іеуеі 18 гізк аззеззшепі);
• толық (ағылш. сіеіаііесі 18 гізк аззеззтепі;).
Егер, мысалы, үйым немесе АҚБЖ жэне оның ресурстары АҚҚ 

бойынша «төмен» және «орташа» деңгейлерден жоғары емес талаптар 
болса, онда АҚ тәуекелдерін жоғары деңгейлі бағалау жеткілікті болуы 
мүмкін. Осы деңгейге бағдарланған АҚ тәуекелдерін бағалаудың 
қолданбалы эдістері әдетте активтердің қүндылығын қарастырмайды жэне 
қорғау шараларының тиімділігін бағаламайды. Осы кластың әдістері үйым 
активтеріне АҚҚ бойынша жоғары талаптар қойылмаған жағдайларда 
қолданылады. Егер АҚҚ бойынша талаптар неғүрлым егжей-тегжейлі 
жэне арнайы бағалауды талап ететін неғүрлым жогары деңгейге ие болса, 
онда активтердің қүндылығын айқындайтын, АҚ қауіп-қатерлері мен 
осалдықтарын бағалайтын, адекватты қорғау шараларын таңдап алатын 
жэне олардың тиімділігін бағалайтын АҚ тәуекелдерін толық, неғүрлым 
егжей-тегжейлі бағалау талап етілуі мүмкін. Кез келген жағдайда стандарт 
талаптарына (мысалы, І80/ІЕС 27001:2005) жауап беретін АҚБЖ үшін 
таңдалған тәсіл осы стандарттардың тиісті бөлімдерінде келтірілген 
барлық критерийлерге сәйкес келетініне кепілдік беру қажет.

Жоғарыда аталган барлық тэсілдердің негізгі идеяларын қысқаша 
қарастырайық.

3.3.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін базалық талдауы

Кез келген үйым өзінің бизнес жүргізу шарттарына жэне бизнес - 
мақсаттарға сәйкес АҚ-ның базалық деңгейін эзірлей алады. Осы тәсілде 
үйым стандартты қорғау шараларын таңдау есебінен барлық қорғалатын 
активтер үшін АҚ базалық деңгейін қолдана алады.

АҚ тэуекелдерін талдаудың осы нүсқаларын пайдаланудың 
артықшылықтары айқын:

• АҚ тәуекелдеріне талдау жүргізген кезде қорғау шараларын 
қабылдаудың эр жағдайы үшін ресурстардың ең аз санымен жүмыс істеу 
жэне тиісінше осы шараларды таңдауға аз уақыт пен күш жүмсау 
мүмкіндігі;

• базалық қорғау шараларын қолдану кезінде экономикалық тиімді 
шешім қабылдауға болады, өйткені сол немесе үқсас базалық қорғау
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шаралары көптеген жүйелерде, егер ұйым шеңберінде жүйелердің көп 
саны бірдей жагдайларда жұмыс істесе жэне АҚҚ-га қойылатын талаптар 
өлшенетін болса, ерекше жағдайларсыз қолданылуы мүмкін.

Сонымен қатар, бұл тэсіл келесі кемшіліктерге ие:
• егер АҚ-ның тым жоғары базалық деңгейі қабылданса, онда 

бірқатар активтер үшін АҚҚ деңгейі жоғары болады және тым қымбат 
немесе артық шектеу басқару қүралдары таңдап алынады;

• егер базалық деңгей тым төмен болса, онда бірқатар қоргалатын 
активтер үшін АҚҚ деңгейі жеткіліксіз болады, бұл АҚ бұзу тәуекелін 
арттырады;

• АҚҚ мэселелеріне қатысты өзгерістер енгізу кезінде қиындықтар 
туындауы мүмкін (РОСА моделінде тексеру жэне жетілдіру кезеңдерінде 
талап етілетіндей). Осылайша, егер жүйені жаңғырту жүргізілген болса, 
онда бастапқы қолданылған базалық қоргау шараларының жэне барлық 
АҚҚ-ның қабілеттерін багалау кезінде қиындықтар туындауы мүмкін жэне 
одан әрі жеткілікті түрде тиімді болып қалу мүмкін.

Егер ұйымда қорғалатын барлық активтер АҚҚ бойынша 
талаптардың төмен деңгейімен сипатталса, онда АҚ тэуекелдерін талдау 
стратегиясының бірінші нұсқасы экономикалық тиімді болуы мүмкін. Бұл 
жағдайда АҚ базалық деңгейі активтердің көпшілігі үшін талап етілетін 
қорғаныс деңгейіне сэйкес болатындай таңдалады. Көптеген ұйымдар үшін 
кұқықтық жэне нормативтік актілердің талаптарын қанагаттандыру үшін 
аса маңызды ақпараттарға арналған кейбір ең төменгі стандартты 
деңгейлерді пайдалану қажеттілігі бар. Алайда, егер ұйымның жекелеген 
жүйелері эртүрлі сыни дәрежесімен, эртүрлі көлемдермен жэне 
ақпараттың күрделілігімен сипатталатын болса, барлық жүйелерге 
қатысты жалпы стандарттарды пайдалану қисынды дұрыс емес жэне 
экономикалық ақталмаган болады.

Базалық тәсіл негізіндегі АҚҚ мақсаты ұйым үшін барлық немесе 
жекелеген активтер үшін қорғау шараларының ең аз жиынтыгын таңдау 
болып табылады. Базалық тәсілді пайдалана отырып, ұйымда АҚ-ның оған 
сәйкес базалық деңгейін қолдануға болады жэне бұдан басқа, ұйым 
бизнесінде маңызды рөл атқаратын тәуекел деңгейі жоғары активтердің 
немесе жүйелердің АҚ-ның тэуекелін егжей-тегжейлі талдау нэтижелерін 
қосымша пайдалануға болады. Базалық тәсілді қолдану АҚ тәуекелдерін 
талдау нэтижелерін зерттеуге үйымның инвестицияларын төмендетуге 
мүмкіндік береді.

Мұндай тәсілде талап етілетін қорғау неғұрлым жиі кездесетін 
қауіптерден активтерді қорғауға арналған құралдар жиынтығын таңдауға 
болатын қоргау шаралары бойынша анықтамалық материалдарды 
(каталогтарды) жэне үздік тәжірибелерді пайдалану есебінен қамтамасыз 
етіледі. АҚ базалық деңгейі ұйымның қажеттіліктеріне сэйкес белгіленеді, 
бұл ретте АҚ қауіп-қатерлеріне, АҚ осалдықтарына және жүйелеріне 
арналған АҚ тәуекелдеріне егжей-тегжейлі бағалау жүргізу қажет емес.
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Жүйеде белгіленген қорғау шаралары бар болган жағдайда оларды 
каталогтарда үсынылғандармен салыстырады. Жүйеде жоқ, бірақ онда 
пайдаланылуы мүмкін қорғау шаралары іске асырылуы тиіс.

Осы тәсілді қолдану саласының типтік мысалы үйымның бір бөлігі 
болып табылады, онда өте күрделі бизнес - операциялар емес және оның 
ақпаратты өңдеу мен желіде жүмыс істеуге тәуелділігі оте үлкен емес. Бүл 
тәсілді шағын үйымдар жағдайында да қолдануға болады. Алайда, оны 
негүрлым күрделі бизнес ортасы бар шағын үйымдар да қолдана алады, 
АТ-ны пайдалануға байланысты жэне коммерциялық маңызды ақпаратты 
өңдеуге қатысады.

АҚ тәуекелдерін базалық талдау кезінде АҚ тәуекелдерін басқару 
үдерісінің барлық кезеңдерінің мазмүны 3.7 кестеде келтірілген.

Кесте 3.7 АҚ тәуекелдерін базалық талдау кезінде АҚ 
тәуекелдерін басқару үдерісі кезеңдерінің мазмүны.

Кезеңдер Мазмүны

Активтердің 
қүндылығын 
сэйкестендіру 
жэне багалау

Осы бизнес-ортаға, АҚБЖ қолдану саласы шегінде 
бағаланатын операцияларға жэне ақпаратқа байланысты 
активтердің тізімін жасау жэне бағалаудың қарапайым 
шкаласын пайдалана отырып, олардың маңыздылық 
деңгейін анықтау

АҚ қауіп- 
қатерлерін, 
осалдықтар мен 
салдарларды 
сәйкестендіру

АҚБЖ бойынша талаптарды сәйкестендіруге (бүл ретте 
АҚ-ның жалпыланған немесе кеңінен танымал қауіп- 
қатерлері мен осалдықтарының бақылау тізімдерін 
пайдалануға болады) және бағалаудың қарапайым 
шкаласын пайдалана отырып, АҚБЖ бойынша барлық 
сәйкестендірілген талаптардың деңгейін анықтауға 
болады.

АҚ
тэуекелдерін
есептеу

Қарапайым есептеу сызбасын пайдалана отырып, АҚҚ 
активтері мен талаптары туралы ақпарат негізінде АҚ 
тәуекелдерін есептеу.

АҚ
тэуекелдерін
өңдеу
нүсқаларын 
сәйкестендіру 
жэне бағалау

Сәйкестендірілген тэуекелдердің эрқайсысы үшін АҚ 
тәуекелін өңдеудің қолайлы нүсқасын сэйкестендіру; АҚ 
тәуекелдерін еңдеу жоспары үшін нәтижелерді қүжаттау

АҚ басқару 
қүралдарын 
таңдау, АҚ 
тәуекелдерін 
азайту және 
қабылдау

Сэйкестендірілген активтердің эрқайсысы үшін, 
мысалы, І80/ІЕС  27002 стандартынан елеулі қорғау 
шараларын сэйкестендіру. Таңдалған шаралар АҚ 
тәуекелдерін қолайлы деңгейге дейін азайтатынына 
кепілдік беру
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3.3.2 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бейресми талдау

АҚ тәуекелдерін талдаудың екінші нұскасы нақты сарапшының 
практикалық тэжірибесіне негізделген жэне құрылымдық әдістерді емес, 
мамандардың білімі мен практикалық тэжірибесін пайдалануды көздейді. 
Бұл тэсіл келесі артықшылықтарға ие: елеулі қаражатты немесе уақытты 
пайдалануды талап етпейді -  сарапшы қосымша білім алмауы тиіс, ал АҚ 
тәуекелдерін талдауға кететін уақыт шығындары егжей-тегжейлі талдау 
жұргізгеннен аз болып келеді.

Алайда, бұл тәсілдің өз кемшіліктері бар:
• АҚ тэуекелдерін базалық талдаудың ең болмағанда бір элементі 

немесе басқару кұралдарының кешенді тізбесі болмаған кезде ұйымның 
барлық активтерінің бірқатар маңызды бөлшектерінің өту ықтималдығы 
артады;

• АҚ тәуекелдерін осы талдаудың нэтижелері бойынша анықталған 
қорғау шараларын іске асыру қажеттілігін негіздеу кезінде қиындықтар 
туындауы мүмкін;

• АҚ тәуекелдерін талдау саласында айтарлықтай жұмыс 
тәжірибесі жоқ сарапшылар үшін олардың жүмысын жеңілдететін дайын 
ұсыныстар жоқ;

• ұйымның АҚ тәуекелдерін талдау тэсілдері бұрын жүйелердің 
осалдықтарын ғана бағалаумен түсіндіріледі, яғни қорғау шараларына 
қажеттілік осы жүйелердің осалдықтарды пайдалануға қабілетті АҚ қауіп- 
қатерлерінің бар -  жогын талдаусыз осалдықтардың болуына неғізделді 
(қорғау шараларын пайдаланудың нақты қажеттілігін негіздемей);

• талдау жүргізу нәтижелері қандай да бір дәрежеде субъективті 
тәсілге, сарапшының жеке пікіріне байланысты болуы мүмкін және бүдан 
басқа, бейресми талдау жүргізген маман үйымнан кеткен жағдайда 
проблемалар туындауы мүмкін.

3.3.3 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін егжей-тегжейлі талдау

АҚ тәуекелдерін егжей-тегжейлі талдау үйымның барлық активтері 
үшін нэтижелер алуды болжайды және активтерді, осы активтер үшырауы 
мүмкін АҚ ықтимал қауіп-қатерлерін егжей-тегжейлі сэйкестендіруді жэне 
бағалауды, сондай-ақ олардың осалдығын бағалауды қамтиды. Осы 
операңиялардың нэтижелері АҚ тэуекелдерін бағалау жэне тәуекелдерді 
қолайлы деңгейге дейін азайтуды қамтамасыз ететін қорғау шараларын 
кейіннен неғізделген таңдау үшін пайдаланылады (егер тэуекелді өңдеудің 
осы нұсқасы таңдалса).

Бұп тэсіл келесі артықшылықтарға ие:
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• АҚ деңгейлерін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін АҚ 
тәуекелдері туралы накты және егжей-тегжейлі түсінік шыгады және 
үйымның АҚҚ бойынша активтер мен жалпы АҚБЖ бойынша талаптарды 
көрсетеді;

• осы тәсіл нәтижесінде эрбір жүйе үшін оган тиісті қорғау 
шаралары анықталатын болады;

• егжей-тегжейлі талдау жүргізу нәтижелері АҚҚЖ озгерістерін 
басқаруда қолданылуы мүмкін (РОСА моделін тексеру және жетілдіру 
кезеңдерінде талап етілетіндей).

Сонымен қатар, тәсіл үйымның барлық активтеріне оны қолдану 
үсынылмайтын мынадай кемшіліктермен сипатталады:

• оны жүзеге асыру және қажетті нәтиже алу үшін айтарлықтай 
қаражат, уақыт және білікті еңбек жүмсауды талап етеді;

• қандай да бір сыни жүйе үшін қажетті қорғау шараларын анықтау 
тым кеш болады, өйткені талдау барлық активтер үшін бірдей мүқият 
жүргізіледі және барлық жүйелерге талдау жүргізу үшін айтарлықтай 
уақыт қажет болады.

АҚ тэуекелдерін егжей-тегжейлі талдау өте ресурсты сыйымды 
үдеріс болуы мүмкін, сондықтан бизнес-ортаның, операциялардың, АҚБЖ 
эрекет ету саласындагы активтердің шекараларын мүқият анықтау талап 
етіледі. Сонымен қатар, мүндай тэсіл басшылық тарапынан үнемі назар 
аударуды талап етеді.

АҚ тэуекелдерін мүндай талдау базалықтан АҚҚ бойынша активтер 
мен талаптарды неғүрлым егжей-тегжейлі талдау орындалатындығымен 
ерекшеленеді (кесте 3.8).

Кесте 3.8 Тәуекелдерді егжей-тегжейлі талдау кезінде АҚ тәуекелдерін
басқару үдерісі кезеңдерінің мазмүны

Кезең атауы Кезең мазмүны
Активтерді 
сәйкестендіру 
жэне бағалау

Бизнес-ортамен, операциялармен жэне ақпаратпен 
байланысты барлық активтердің тізімін сэйкестендіру 
жэне жасау, бағалау шкаласын қою жэне эрбір актив үшін 
осы шкала бойынша бағалауды анықтау (эрбір фактор 
үшін бір баға бойынша: кұпиялылық, түтастық жэне қол 
жетімділік, сондай-ақ қажет болған жағдайда кез келген 
басқа фактор)

АБЖ бойынша
талаптарды
сәйкестендіру

АҚБЖ әрекеті саласындағы активтер тізіміне байланысты 
АҚҚ бойынша барлық талаптарды (АҚ қауіп-қатері мен 
осалдықтар, қүқықтық талаптар мен бизнес-талаптар) 
сэйкестендіру

76



ІІІНЯЯМ

АБЖ бойынша
талаптарды
бағалау

АҚҚ бойынша талаптар үшін қажетті бағалау шкаласын 
сәйкестендіру жэне сәйкестендірілген талаптардың 
әрқайсысы үшін тиісті бағаны анықтау

АҚ
тәуекелдерін
есептеу

Қарастырылып отырган АҚБЖ үшін АҚҚ талаптарына 
сәйкес келетін тәуекелдерді бағалау эдістерінің бірінің 
көмегімен АҚ тәуекелдерін (АҚҚ бойынша активтер мен 
талаптарды, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген бағалау 
нәтижесінде алынған олардың мәнділік деңгейлерін 
негізге ала отырып) есептеу.

АҚ
тәуекелдерін
өңдеу
нүсқаларын 
сэйкестендіру 
жэне бағалау

Сәйкестендірілген тэуекелдердің эрқайсысы үшін АҚ 
тәуекелдерін өңдеу бойынша тиісті эрекетті 
сәйкестендіру. Сэйкестендірілген нүсқаның 
шынайылыгын, оның адекваттылыгы және АҚБ бойынша 
барлық бизнес-талаптар мен талаптарға сәйкестігін 
бағалау. АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспары үшін 
нәтижелерді қүжаттау

АҚ
тәуекелдерін
басқару
қүралдарын
таңдау, АҚ
тәуекелдерін
азайту жэне
қабылдау

Тэуекелдерді бағалаудың таңдалған әдісі үшін АҚ-ның 
қолайлы тэуекелінің шамасын анықтау және қолайлы 
тэуекелдің осы деңгейінің қарастырылып отырған АҚБЖ 
үшін АҚБ бойынша бизнес-талаптар мен талаптарға 
сәйкестігіне кепілдік беру. Тэуекелді азайту нұсқасы 
таңдалған АҚ тэуекелдері үшін, мысалы І80/ІЕС 27002 
стандартынан осы тәуекелдерді қолайлы деңгейге дейін 
азайтуға мүмкіндік беретін лайықты қорғау шараларын 
таңдау. Таңдалған шаралар сәйкестендірілғен 
тәуекелдерді қандай дэрежеде азайтатынын бағалау. 
Қолайлы деңғейге дейін азайтылуы мүмкін емес АҚ эрбір 
тэуекелі үшін оны өңдеу бойынша қосымша іс- 
қимылдарды сәйкестендіру (не басшылықтың осы 
тәуекелді бизнес пайымдаулары бойынша қабылдау 
бекітуі не тәуекелді одан эрі азайту)

3.3.4 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерінің кұрамдастырылған
талдауы

Бұл тэсіл ең алдымен АҚ тәуекелінің үлкен шамасы бар немесе 
бнзнес-үдерістерді орындау үшін сыни болып табылатын АҚБЖ қызметі 
саласындағы активтерді сэйкестендіруді көздейді. Алынған нәтижелер 
негізінде АҚ қызметінің саласына кіретін барлық активтер тиісті қорғауға 
қол жеткізу үшін АҚ тәуекелдеріне егжей-тегжейлі бағалау жүргізу талап 
етілетін активтерге және АҚ тәуекелдеріне жогары деңгейлі бағалау 
жеткілікті болатын ресурстарға бөлінеді. Мүндай тэсіл екі тэсілдің 
артықшылықтарын біріктіруге жэне олардың кемшіліктерін азайтуға
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мүмкіндік береді, сондықтан ол қорғау шараларын сәйкестендіруге кететін 
уақыт пен күш-жігерді азайтады жэне бүл ретте үйымның активтерін 
тиісінше бағалау мен қорғауды қамтамасыз етеді. Бүдан басқа, АҚ 
тәуекелдерін талдаудың аралас нүсқасы мынадай артықшылықтарға ие:

• АҚ тәуекелдерін тез жэне қарапайым алдын ала талдауды 
пайдалану АҚ тәуекелдерін талдау бағдарламасын қабылдауды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді;

• үйымның АҚҚ бағдарламасының жедел жағдайын тез бағалау 
мүмкіндіғі бар, яғни мүндай тэсілді пайдалану табысты жоспарлауға 
айтарлықтай ықпал ететін болады;

© ресурстар мен қаражат ең жоғары нэтиже беретін жерғе 
салынады, өйткені олар бірінші кезекте АҚ-ға аса мүқтаж жүйелерге 
бағытталатын болады;

° келесі іс-шараларды еткізу табысты болады.
Бүл тәсілдің мынадай кемшілігі бар: АҚ тәуекелдерін алдын ала 

талдау олардың ықтимал жоғары деңгейі туралы болжамға сүйене отырып 
жүргізетіндіктен, жекелеген жүйелер тэуекелдерге егжей-тегжейлі талдау 
жүргізуді талап етпейтін жүйелерге қате жатқызылуы мүмкін жэне бүдан 
эрі оларға АҚҚ базалық шаралары қолданылатын болады. Қажет болған 
жағдайда осы жүйелерді қарауға олардың базалық қарау тэсілімен 
салыстырғанда мүқият қарауды талап етпегеніне көз жеткізу үшін қайтып 
оралуға болады.

АҚ тәуекелдерінің жоғары деңгейін талдаумен біріктірілгеи тәсілді 
базалық тэсілмен жэне (егер қажет болса) тәуекелдерді егжей-тегжейлі 
талдаумен үштастыра пайдалану үйымдардың көпшілігіне проблемаларды 
неғүрлым тиімді шешуді қамтамасыз етеді. Осылайша, мүндай талдау ең 
қолайлы болып табылады.

3.3.5 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін жоғары деңгейде бағалау

АҚ тәуекелдерін жоғары деңгейде багалау басымдықтарды 
белгілеуге жэне іс-қимылдар хронологиясын анықтауға мүмкіндік береді. 
Әртүрлі себептерге байланысты, мысалы, шектеулі бюджет сияқты АҚ 
тәуекелдерін басқарудың барлық қүралдарын бір мезгілде іске асыра 
алмайды және тек АҚ аса маңызды тәуекелдерін тәуекелдерді өңдеу 
үдерісі шеңберінде жою мүмкін. Сондай-ақ, егер АЖ-ны іске асыру бір 
немесе екі жылдан кейін ғана көзделғен болса, АҚ тәуекелдерін егжёй- 
тегжейлі басқаруды мерзімінен бүрын бастау керек. Бүл жағдайда, АҚ 
тәуекелдерін жоғары деңгейлі бағалау АҚ қауіп-қатерлерін, осалдықтарды, 
активтер мен салдарларды жүйелі талдаудан емес, салдарларды жоғары 
деңгейлі бағалаудан басталуы мүмкін. Басқа себеп -  басқарудың өзгеруіне 
немесе бизнестің үздіксіздігіне байланысты басқа жоспарлармен 
синхрондау қажеттілігі. Мысалы, егер жақын уақытта ол аутсорсингке
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берілетін болса, АҚ тәуекелдерін бағалауды жүргізу аутсорсинг келісім -  
шартында оның нәтижелерін көрсету немесе тіпті осы нақты жагдайда 
аутсорсингтің орындылығы туралы шешім қабылдау үшін түрса, жүйені 
немесе қосымшаны аса мүқият қорғауға негізделмеген.

АҚ тәуекелдерін багалауга осы тәсілдің ерекшеліктері мыналарды 
қамтиды:

• мұндай бағалауда ұйым мен оның АЖ бизнесінен тыс 
технологиялық аспектілерді ескере отырып, неғұрлым жаһандық түрде 
қарастырылады. Бірақ бұл ретте талдау мәнмәтіні технологиялық 
элементтерге қарағанда бизнесті жүзеге асыру және оның жұмыс істеу 
ортасына көбірек шоғырланады;

• мұндай бағалауда белғілі бір салаларда топтастырылған АҚ 
қауіп-қатерлер мен осалдықтардың шектеулі тізімі қарастырылады, ал 
бағалау үдерісін жеделдету үшін ол олардың элементтеріне емес, жалпы 
қауіп-қатерлерге немесе шабуылдар сценарийлеріне шоғырланады;

• жоғары деңғейлі бағалау кезінде анықталған АҚ тәуекелдері 
арнайы сәйкестендірілген тэуекелдерден горі ортақ болып табылады. 
Шабуылдар сценарийлері немесе АҚ қауіп-қатерлері кейбір салалар 
бойынша топтастырылатындықтан, АҚ тәуекелдерін еңдеу үдерісі осы 
салалар үшін басқару құралдарын анықтайды. Мұндай қызмет бірінші 
кезекте АҚ тәуекелдерін басқарудың жалпы құралдарын белгілейді, олар 
тұтастай алғанда барлық жүйе үшін қолданылады;

• дегенмен, мұндай бағалау технология бөлшектерін сирек
қарастыратындықтан, ол ұйымдастырушылық жэне техникалық емес 
бақылауды, техникалық бақылаудың басқару аспектілерін немесе резервтік 
көшіру және антивирус сияқты негізгі және жалпы техникалық шараларды 
қамтамасыз ету үшін неғұрлым қолайлы.

АҚ тәуекелдерін жоғары деңгейде бағалау келесі артықшылықтарға
ие:

• бастапқы сатыларда қарапайым тәсілді пайдалану АҚ
тэуекелдерін бағалау бағдарламасын оңай макұлдауға мүмкіндік береді;

• ұйымда АҚҚ бағдарламасының стратегиялық суретін құру 
мүмкін болады, яғни мұндай тәсіл жоспарлау кезінде жақсы көмек болады;

• ресурстар мен қаржылар ең көп пайда әкелетін жерде
пайдаланылады, ал бірінші кезекте қорғауды қажет ететін жүйелер бірінші 
болып қорғалады.

АҚ тэуекелдерін бастапқы талдау жоғары деңғейде 
жүргізілетіндіктен және потенциалды аз дэлдікпен жүргізілетіндіктен, 
оның жалғыз кемшілігі кейбір бизнес-үдерістер немесе жүйелер АҚ 
тэуекелдерін егжей-тегжейлі бағалау қалай талап етілетіні айқындала 
алмайтындығы болып табылады. Еғер АҚ оқыс оқиғаларын бағалау 
нэтижесінде алынған ақпаратты қоса алғанда, барлық ұйым мен оның 
жүйелері бойынша жеткілікті ақпарат болса, бұған жол бермеуге болады.
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АҚ тәуекелдерін жоғары деңгейде бағалау акпараттық актнвтердің 
қүндылығын жэне АҚ тәуекелдерін ұйым бизнесі тұрғысынан қарайды. 
Шешім қабылдаудың бірінші нүктесінде (сурет 2.4) бірқатар факторлар АҚ 
тәуекелдерін бағалау оларды өңдеу үшін жеткілікті екенін анықтауға 
көмектеседі. Бүл факторлар мыналарды қамтуы мүмкін:

• бизнес міндеттері түрлі ақпараттық активтерді пайдалану арқылы 
шешіледі;

• үйымның бизнесі эрбір ақпараттық активке тэуелді болатын 
дәреже (яғни үйым оның өмір сүруі немесе бизнесті тиімді жүрғізу үшін 
сыни деп санайтын функциялар әрбір активке немесе осы активте 
сақталатын немесе өңделетін ақпараттың қүпиялылығына, түтастығына, 
қол жетімділіғіне, бас тартпаушылығына, есеп берушіліғіне, дэлме-дэлдіғі 
мен сенімділігіне байланысты бола ма);

• активті әзірлеу, қолдау немесе ауыстыру терминдеріндегі эрбір 
ақпараттық активке инвестициялар деңгейі;

• құнды тікелей беретіи ақпараттық активтер.
Осы факторларды бағалау кезінде шешім қабылдау жеңілдетіледі. 

Егер активтермен орындалатын міндеттер ұйымның бизнесін жүргізу үшін 
аса маңызды болса немесе егер бұл активтер жоғары тэуекелге ұшыраса, 
онда нақты ақпараттық актив (немесе оның бір бөлігі) үшін екінші 
итерация -  АҚ тэуекелдерін егжей-тегжейлі бағалау жүргізілуі тиіс.

Бүл жағдайда қолданылатын жалпы ереже мынадай: егер АҚҚ-ның 
жетіспеушілігі ұйым үшін, оның бизнес-үдерістеріне немесе активтеріне 
елеулі теріс салдарларға экеп соқтыруы мүмкін болса, онда АҚ-ның 
потенциалды тэуекелдерін анықтау үшін тэуекелдерді неғұрлым егжей- 
тегжейлі деңгейде бағалаудың екінші итерациясы қажет болады.

3.3.6 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін егжей-тегжейлі бағалау

АҚ тэуекелдерін егжей-тегжейлі бағалау үдерісі активтерді жан- 
жақты сэйкестендіруді жэне бағалауды, осы активтер үшін АҚ қауіп- 
қатерлерін бағалауды және осалдықтарды бағалауды қамтиды. Үдерістің 
нәтижелері бұдан эрі АҚ тәуекелдерін бағалау жэне оларды оңдеу 
тәсілдерін анықтау үшін пайдаланылады. Мұндай тәсіл эдетте елеулі 
уақытты, күш-жігерді және тәжірибені талап етеді жэне сондықтан АҚ- 
ның жоғары тәуекелінде тұрған АЖ-ге барынша қолдануға болады. Осы 
үдерістің соңғы кезеңінде АҚ тәуекелдерін жан-жақты бағалау алынады.

Салдарлар сандық (мысалы, ақшалай), сапалық («орташа» немесе 
«ауыр» түріндегі сын есімдерді пайдаланатын) жэне аралас тәсілдерді қоса 
алғанда, бірнеше тәсілдермен бағалануы мүмкін.

АҚ қауіп-қатерлерін іске асыру ықтималдығын багалау үшін уақыт 
аралығы белгіленеді, оның ішінде актив ұйым үшін бағаланып, оны қорғау
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қажет болады. АҚ-ның жекелеген кауіп-катерін іске асыру ықтималдығы 
бірнеше факторлармен айкындалады:

• активтің тартымдылығы немесе адам тарапынан АҚ-ның әдейі 
қауіп-қатері қарастырылатын болуы мүмкін әсер ету;

• зиянкес пайда алу үшін активтің осалдығын пайдаланудың 
қарапайымдылығы, адам тарапынан АҚ-ның әдейі қауіп-қатері 
қарастырылғанда;

• АҚ-ның адам тарапынан қасақана қауіп-қатер қарастырылатын 
АҚ қауіп-қатері козінің техникалық мүмкіндіктері;

• техникалық жэне техникалық емес осалдықтарға қолдануға 
болатын осалдықтардың сезімталдығы.

Осы мақсаттар үшін қолданылатын көптеген әдістер қазіргі уақытта 
кестелерді пайдаланады және субъективті және эмпирикалық 
көрсеткіштерді біріктіреді. ¥йым оган сеніп тапсырылған және 
қайталанатын нәтижелер беретін ыңғайлы әдісті қолданғаны маңызды.

Әдетте, АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтарды бағапау үшін эртүрлі 
әдістер қолданылады, олардың негізінде сараптамалық багалау, 
статистикалық мэліметтер немесе қауіптер мен осалдықтардың деңгейіне 
эсер ететін факторларды есепке алу жатады.

Осындай әдістерді эзірлеуге мүмкін болатын тәсілдердің бірі -  орын 
алған оқиғалар туралы статистикалық мәліметтерді жинақтау, олардың 
себептерін талдау және жіктеу, оларға тәуелді факторларды анықтау. Бүл 
ақпарат АҚ қауіп-қатерін жэне басқа АЖ осалдығын бағалауға мүмкіндік 
береді. Алайда, мүндай тәсілді іс жүзінде жүзеге асыру кезінде мынадай 
қиындықтар туындайды. Біріншіден, осы саладағы оқигалар туралы өте 
ауқымды материал жиналуы керек. Екіншіден, бүл тәсіл эрдайым 
ақталмайды. Егер АЖ жеткілікті ірі болса (көптеген элементтер бар, үлкен 
аумақта орналасқан), ежелгі тарихы бар болса, онда мүндай тәсіл 
қолдануга болады. Егер АЖ салыстырмалы түрде үлкен болмаса жэне 
жаңа АТ пайдаланса, олар үшін әзірше сенімді статистика жоқ, АҚ қауіп- 
қатерлері мен осалдықтарының бағалануы дүрыс емес болуы мүмкін.

Сондықтан қазіргі уақытта АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтардың 
деңгейіне эсер ететін түрлі факторларды есепке алуға негізделген тэсіл 
неғүрлым кең таралған. Ол аз мүліктік техникалық бөлшектерден 
ажыратуга, тек бағдарламалық-техникалық ғана емес, сонымен қатар басқа 
да аспектілерді назарға алуға мүмкіндік береді. Тэсілдің сезсіз 
артықшылығы -  көптеген жанама факторларды (техникалық ғана емес) 
есепке алу мүмкіндігі. Әдіс қарапайым жэне ақпараттық ресурстардың 
иесіне қорытынды баға қапай алынатынын және алынған бағаны жақсарту 
үшін не өзгерту керектіғін анық түсінік береді. Кемшіліктері -  жанама 
факторлар мен олардың салмағы үйымның бизнесіне жэне басқа да 
бірқатар жағдайларға байланысты, сондықтан әдіс әрдайым нақты 
объектіғе қүруды талап етеді. Бүл ретте таңдалған жанама факторлардың
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толықтығын және олардың салмақтық коэффициенттерінің дұрыстығын 
дәлелдеу -  іс жүзінде сараптамалық әдістермен шешілетін аз формальды 
және күрделі міндет (әдістеме бойынша алынған тест жағдайлары үшін 
күтілетін нәтижелердің сэйкестіғін тексеру).

АҚ тэуекелінің деңғейін (шамасын) сапалы анықтауды 
қарастырайық. АҚ қауіп-қатерлері мен осапдықтардың АҚ 
инциденттерінің сценарийлерін жүзеғе асыру себептері ретінде бірлесіп 
қарастырылмайтын, жеке есепке алынатын мысал алайық. Активтерді 
бағалау активтің қүны мен қүндылығын анықтауға мүмкіндік беретін 
ақпаратты беделді келтіруі мүмкін бизнес-персоналдан (активтердің 
немесе бизнес-үдерістердің иелері) таңдалған қызметкерлерді сүхбат 
жүргізу нәтижесі бойынша алынады. Бүл сүхбат ақылға қонымды 
болжамдар кезінде АҚ-ның рүқсатсыз ашылуы, рүқсатсыз модификация, 
өз іс-әрекеттерінен бас тарту, уақыттың эр түрлі кезеңдеріндеғі қол 
жетімсіздік жэне жою сияқты оқыс оқиғалардың нэтижесінде іске 
асырылуы мүмкін неғүрлым қолайсыз нүсқаларға сүйене отырып, 
активтердің қүндылығын бағалауды орындауға ықпал етеді. Бүл ретте 
мынадай факторлар ескерілуі мүмкін:

• жеке қауіпсіздік;
• жеке ақпарат;
• қүқықтық және нормативтік міндеттемелер;
• құқық қолдану (заңдарды сақтау);
• коммерциялық жэне экономикалық мүдделер;
• қаржылық шығындар/қызметтің бұзылуы;
• қоғамдық тэртіп;
• бизнес-саясат және бизнес-операциялар;
• материалдық емес шығындар.
Мұндай тәсіл кезінде эрбір ықтимал залал үшін және әрбір актив 

үшін бағалау шкаласында тиісті мәнді анықтау қажет (мысалы, 0-ден 4-ке 
дейін).

Келесі маңызды кезең АҚ қауіп-қатерін іске асыру ықтималдығын 
және АҚ қауіп-қатерін пайдаланудың қарапайымдылығын бағалау 
мақсатында барлық сэйкестендірілғен активтер, АҚ қауіп-қатерлері мен 
осалдықтар үшін сауалнама парақтарын толтыру болып табылады, соның 
нәтижесінде АҚ инциденті болады. Әрбір сұраққа жауап бірнеше ұпай 
қосады. Бұл АҚ қауіп-қатерін іске асыру ықтималдығын және алдын ала 
берілғен шкала бойынша осапдықтарды пайдаланудың 
қарапайымдылығын (мысалы, «жоғары», «орташа» және «төмен») 
сәйкестендіруғе мүмкіндік береді.

Сауалнама парақтарын толтыру кезінде пайдаланылатын ақпаратты 
алу үшін техникалық бөлімнің, кадрлар бөлімінің және шаруашылық 
бөлімінің қызметкерлеріне сұхбат жүрғізіледі, мүмкін болатын физикалық
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орналасқан жері тексеріледі және қолда бар кұжаттама талданады. 
Активтің кұндылыгын багалау АҚ қауіптері мен осалдықтар деңгейімен 
кесте арқылы салыстырылады. Әрбір комбинация үшін АҚ тәуекелінің 
тиісті көрсеткіші 0-ден 8-ге дейінгі шкала бойынша сәйкестендіріледі 
(кесте 3.9). Алынган қорытынды багалар АҚ-ның қандай тәуекелдерін 
бірінші кезекте өңдеу қажет және қандай назар аудару қажет екендігі 
туралы шешім қабылдау, сондай-ақ АҚ-ның тәуекелдерін өңдеу 
нұсқаларын айқындау үшін пайдаланылады. АҚ-ның анықталган 
тэуекелдері үшін қоргау шараларын әзірлеу жэне енгізу қажеттілігі туралы 
шешім қабылдау үшін қаралатын АҚБЖ үшін АҚ бойынша бизнес- 
талаптар мен талаптарга сэйкес келетін АҚ тэуекелінің қолайлы деңгейін 
анықтау маңызды.

Кесте 3.9 Активтер үшін АҚ тәуекел деңгейі.

Активтің
құндылығы

АҚ қауіп-қатерін іске асыру ықгималдығы
Төмен(Т) Орташа (О) Жоғары (Ж)

Осалдықтарға пайдапанудың карапайымдылыгы
Т 0 Ж Т О Ж Т О Ж

0 0 1 2 1 2 3 2 3 4
1 1 2 2 1 3 4 3 4 5
2 2 3 3 2 4 5 4 5 6
3 3 4 4 3 5 6 5 6 7
4 4 5 5 4 6 7 6 7 8

Әрбір актив үшін осы активке қатысты осалдықтар және оларга 
сэйкес АҚ қауіп-қатерлері қарастырылады. Егер АҚ тиісті қауіп-қатерсіз 
осалдық немесе тиісті осалдықтарсыз қауіп болса, онда АҚ тэуекелі жоқ 
деп есептеледі. Кестедегі тиісті жол активті багалаумен, ал баган -  АҚ 
қауіпінің жэне осалдықтың маңыздылығымен сәйкестендіріледі. Мысалы, 
егер активтің «3» деген бағасы болса, АҚ қауіп деңгейі - «жоғары», ал 
осалдықтың деңгейі - «төмен» болса, онда АҚ тәуекелінің шамасы «5» - ке 
тең.

Кестеде АҚ қауіп-қатерлерінің деңгейі, АҚ қауіп-қатерлерін іске 
асыру ықтималдығы жэне осалдықтарды пайдаланудың қарапайымдылығы 
мен активтерді бағалау санаттарының саны өзгеруі мүмкін, демек, бұл 
кестені ұйымның қажеттіліктеріне сэйкес түзетуге болады. Қосымша 
бағандар мен жолдарды пайдалану АҚ тәуекелдерінің қосымша деңгейіне 
әкеледі.

АҚ тэуекелдерін бағалауды бірінші рет аяқтай отырып, осы үдерістің 
нәтижелерін (активтер мен олардың маңыздылығын багалау, АҚ 
талаптары мен АҚ тәуекелдерінің деңгейлері, сондай-ақ сэйкестендірілген
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қорғау шаралары мен АҚ тәуекелдерді басқару күралдары), мысалы, 
арнайы МБ -  да сақтау жэне қүжаттау қажет.

Бизнес үшін олардың салдарын ескере отырып, АҚ-ның нақты 
инциденттерінің сценарийлерін жүзеге асыру ықтималдығы үшін үқсас 
матрицалар қүрылуы мүмкін (кесте 3.10). Ықтималдылық АҚ 
осалдықтардың қауіп-қатерлерін пайдалануга байланысты. АҚ тәуекелінің 
қорытынды деңгейі АҚ тәуекелдерін қабылдау критерийлеріне сәйкес 0- 
дан 8-ге дейінгі шкала бойынша көрсетіледі. Тэуекелдер деңгейінің 
шкаласы рейтингтерді енгізу арқылы жеңілдетілуі мүмкін, мысалы, АҚ 
төмен тэуекелі -  0-2, орташа тәуекелі -  3-5, жоғары тәуекелі -  6-8.

Кесте 3.10 АҚ инциденттерінің бизнеске әсері үшін АҚ тәуекел
деңгейі.

Бизнеске
әсері

АҚ инциденттерінің сценарийлерін жүзеге асыру 
ықтималдығы

Өте
төмен Төмен Орташа Жоғары Өте

жоғары
Өте төмен 0 1 2 3 4
Төмен 1 2 3 4 5
Орташа 2 3 4 5 6
Жогары 3 4 5 6 7
Өте жоғары 4 5 6 7 8

Салдарды (активті бағалау үшін) жэне АҚ инциденттерінің 
сценарийлерін іске асыру ықтималдығын (АҚ қауіп-қатерлерін жэне АҚ 
нақты инцидентін тудыруы мүмкін осалдықтарды ескере отырып) 
салыстыру үшін 3.11 кестені пайдалануға болады. Бірінші қадам алдын ала 
белгіленген шкала бойынша эрбір актив үшін салдарды бағалаудан түрады, 
мысалы, 1-ден 5-ке дейін («б» бағаны). Әрбір инцидент үшін екінші 
қадамда АҚ инциденті сценарийін алдын ала белгіленген шкала бойынша 
іске асыру ықтималдығын бағалау керек, мысалы, 1-ден 5-ке дейін («в» 
бағаны). Үшінші қадам «б» бағанасының мәндерін «в» баганасының 
мәндеріне кобейту арқылы АҚ тэуекел көрсеткішін есептеуден түрады. АҚ 
инциденттеріне олардың салдар коэффициентіне сэйкес санат берілуі 
мүмкін. Осы мысалда «1» АҚ инциденті сценарийін іске асырудың ең аз 
әсері мен ең аз ықтималдығын білдіреді.
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Кесте 3.11 АҚ инцидентінің әсерін (активті бағалауды) және
ықтималдығын салыстыру

АҚ қауіп- 
қатерінің 

идентификаторы 
(а)

Салдарды 
бағалау 
(актив 

үшін) (б)

АҚ инцидентін 
жүзеге асыру 
ықтималдығы 

(в)

АҚ
тәуекел
деңгейі

(г)

АҚ қауіп- 
қатерінің 
рейтингісі

(д)
Қауіп А 5 2 10 2
Қауіп Б 2 4 8 3
Қауіп В 3 5 15 1
Қауіп Г 1 3 3 5
Қауіп Д 4 1 4 4
Қауіп Е 2 4 8 3

Мүндай рәсім АҚ-ның эр түрлі салдарлары мен жүзеге асыру 
ықтималдығы бар эр түрлі инциденттерін салыстыруға жэне басымдыққа 
байланысты оларды ранжирлеуғе мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда 
пайдаланылатын эмпирикалық шкалалармен ақша баламаларын 
байланыстыру қажет.

Келесі мысал салдарға (мысалы, АҚ инциденттерінің сценарийлері) 
жэне басымдық берілетін жүйелерді анықтауға ерекше көңіл аударылады. 
Ол үшін әрбір актив үшін екі баға жэне АҚ тәуекелі анықталады, олар 
бірғе эрбір активке балл беруғе мүмкіндік береді. АЖ үшін АҚ тәуекел 
деңғейі барлық активтер бойынша баллдардың сомасы ретінде есептеледі. 
Алдымен эрбір активке осы актив үшін АҚ қауіп-қатері іске асырылған 
жағдайда туындауы мүмкін ықтимал залалды білдіретін кейбір бағалау 
беріледі. Бағалау өзі үшырайтын АҚ-ның әрбір қауіп-қатері үшін активке 
беріледі. Бүдан кейін АҚ-ның эрбір қауіп-қатері үшін АҚ инциденті 
сценарийін іске асыру ықтималдығының мэні бағаланады (кесте 3.12).

Кесте 3.12 АҚ инцидеиті сценарийін жүзеге асыру 
ықтималдығын анықтау кестесі.

АҚ қауіп-қатерін 
іске асыру 

ықтималдығы
Төменгі (Т) Орташа (0 ) Жоғары (Ж)

Осалдықты
пайдаланудың
қарапайымдылығы

Т 0 Ж Т о Ж Т 0 Ж

АҚ инциденті 
сценарийін іске 
асыру
ықтималдығы

0 1 2 1 2 3 2 3 4
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Содан кейін активтің құндылығының қиылысуын іздеу және АҚ 
оқыс оқиғасының сценарийін іске асыру ықтималдығының мэні арқылы 
актив үшін қорытынды балл анықталады (кесте 3.13).

Кесте 3.13 Актив үшін баллды анықтау кестесі.

АҚ ннңиденті 
сңенарийін іске 

асыру ықтималдығы

Активтің құндылығы

0 1 2 3 4

0 0 1 2 3 4
1 1 2 3 4 5
2 2 3 4 5 6
3 3 4 5 6 7
4 4 5 6 7 8

Қорытынды қадамда осы жүйенің барлық активтері үшін қорытынды 
баллдар қосылады, соның нәтижесінде АЖ үшін АҚ тәуекелінің деңғейін 
бағалау алынады. Мүндай процедураны жүйелерді дифференциалдау жэне 
қорғау басым мәнге ие болу керек екенін анықтау үшін пайдалануға 
болады.

Мысал келтірейік. 8 жүйесі АІ, А2 және АЗ үш активінен түрады деп 
болжаймыз. 8 жүйесінен қолданылатын Т1 және Т2 АҚ тәуекелдері бар 
деп алайық. А1 қүндылығы «3», А2 - «2», АЗ - «4» тең болсын. Егер А1 
үшін Т1 қауіп-қатерін іске асыру ықтималдығы «төмен» жэне осалдықты 
пайдаланудың қарапайымдылығы «орташа» болса, онда ықтималдықтың 
мэні «1» - ге тең. А І/ТІ активті/қауіптері үшін балл жоғарыда келтірілғен 
кестеден активтің «3» - ке тең қүндылығының жэне «1» - ге тең 
ықтималдықтың қиылысуы ретінде алынуы мүмкін, яғни бүл балл «4» - ке 
тең болады. Осыған ұқсас, егер А1/Т2 үшін «орташа» АҚ қауіп-қатерінің 
ықтималдыгы, ал осалдықты пайдаланудың қарапайымдылығы «жоғары» 
болса, онда балл «6» - ға тең. Бұдан кейін АҚ барлық қауіп-қатерлері 
бойынша А ІТ  активі үшін қорытынды баллды есептеуге болады (ол «10» - 
ға тең). 8Т жүйесі үшін қорытынды балл А ІТ  + А2Т + АЗТ қосындысы 
ретінде анықталады. Осылайша, жүйелерді салыстыру жэне олардың 
басымдығын анықтауға болады.

Бизнес-үдерістер үшін басымдықтарды осылай есептеуге болады.
Әдетте, ағымдағы басымдықтың мэні «1-ден» аз АҚ тәуекелдері 

еленбейді. 1-2 диапазонындағы басымдық мэні бар тэуекелдер тізімде 
қалдырылады, бірақ оларды жою бойынша нақты әрекеттер эдетте 
қабылданбайды. Негізгі назар АҚ тэуекелдеріне «2» артық басымдық 
беріледі.

Егер АҚ тэуекелдерінің ықтималдығы мен салдарын анықтау үшін 
сапалық бағалау пайдаланылса, онда тәуекелдердің басымдылығы да
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сапалы деңгейде бағаланады. Мысалы, ықтималдығы немесе салдары 
елеусіз аз АҚ тәуекелдерін елемеуғе болады. Ал жоғары приоритетті деп, 
ықтималдығы орташадан жоғары болатын АҚ тәуекелдерін және 
салдарлары елеулі мэндерден жоғары болатын АҚ-ның тәуекелдерін 
есептеу керек.

Талдау барысында басымдылығы жоғары АҚ тәуекелдері үшін АҚ 
тәуекелінің пайда болу сэтінің жақындағанын немесе оны іске асыру 
ықтималдығының елеулі өзгеруі туралы пайымдауға мүмкіндік беретін 
кейбір сипаттамаларды анықтау пайдалы.

АҚ тэуекел деңгейін анықтаудың тағы бір тәсілі АҚ қолайлы жэне 
қолайсыз (қолайлы емес) тэуекелдерін шектеуден түрады. Бүл эдістің мэні 
АҚ тәуекел деңгейі қорғау шараларын неғүрлым жедел қабылдауды талап 
ететін тәуекелдерді анықтау үшін ғана пайдаланылады. Мүндай тәсілде 
пайдаланылатын кестеде сандарды қамтымайды, ал АҚ тэуекелін қолайлы 
немесе қолайсыз (қолайлы емес) деп көрсететін «Қ» жэне «ҚЕ» мэндерінен 
ғана түрады (кесте 3.14).

Кесте 3.14 А ктив үшін АҚ тәуекелдерін аны қтау кестесі.

АҚ инцидентінің сценарийін жүзеге 
асы ру ы қтим алды ғы .

А ктивті бағалау
0 1 2 3 4

0 к қ қ Қ ҚЕ
1 Қ қ қ ҚЕ ҚЕ
2 қ қ ҚЕ ҚЕ ҚЕ
3 к КІ' ҚЕ ҚЕ ҚЕ
4 қ ҚЕ ҚЕ ҚЕ ҚЕ

Бүл кесте тек мысал болып табылады және үйым АҚ-ның қолайлы 
жэне қолайсыз (қолайлы емес) тэуекелдерінің арасында шектейтін желіні 
өзі жүргізе алады.

Өзін-өзі бақы лау сүрақтары :

1. АҚ тәуекелдерін бағалау үдерісі қандай кезеңдерден түрады?
2. АҚ тәуекелдерін бағалаудың дэстүрлі тәсілдерінің негізгі эдіснамалық 
кемшіліктері қандай? Қандай инновациялық тэсілдерді қолдану осы 
кемшіліктерді жоюға мүмкіндік береді?
3. АҚ тәуекелдерін талдау үдерісі кандай кезендерден түрады?
4. АҚ тэуекелдерін бағалаудың қандай кезеңдерінде бизнес-үдерістер 
иелерінің қатысуы және неге талап етілуі мүмкін?
5. ¥йым активтерінің реестрін түрақты негізде жұргізу орынды ма және 
бүл АҚтәуекелдерін бағалау үдерісіне қалай әсер етуі мүмкін?
6. АҚ тәуекелдерін бағалау үдерісі АҚБЖ-да қандай орын алады?
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7. АҚ тәуекелдерін бағалау үдерісінің жүмысы нәтижесінде алынған 
үйым үшін ең маңызды нэтижелер қандай?
8. РБСА циклінің қай кезеңінде АҚ тәуекелдерін бастапқы бағалауды 
жүргізуді болжайды?
9. Актив ұғымы деғеніміз не? АҚ тәуекелдерін бағалау кезінде 
активтердің қандай түрлері ескеріледі?
10. «АҚ қауіп-қатері», «осалдық», «АҚ қауіп көзі» деген не? Бұл ұғымдар 
өзара қалай байланысты?
11. АҚ тәуекелдерін бағалау үшін пайдапанылатын АҚ қауіп-қатерлері 
мен осалдықтардың каталогын қалай қалыптастыруға болады?
12. АҚ қауіп-қатерлерінің үлгілік каталогтарын пайдаланумен 
салыстырганда АҚ тәуекелдерін бағалау жүргізілетін ұйымға тән АҚ 
қауіп-қатерлерінің каталогтарын пайдаланудың артықшылығы неде?
13. АҚ тәуекелдерін талдауға қандай тәсілдер стандарттарда бөлінеді?
14. АҚ тәуекелдерін базалық жэне егжей-тегжейлі талдау тәсілдерінің 
ұқсастығы мен айырмашылыктары неде?
15. АҚ тәуекелдерін талдауға қандай тәсілдерді ұйымның сыртқы 
тапсырыс берушілерге қызметтер көрсетуін қолдайтын сыни жүйелер 
пайдаланылатын шағын үйымда қолданған жөн?
16. АҚ тәуекелдерін талдауға аралас тәсілді қандай жағдайда және қандай 
ұйым үшін қолдану орынды?
17. АҚ тәуекелдерін бағалаудың қандай тәсілдері стандарттарда бөлінеді?
18. АҚ тәуекелдерін сапалы, сандық және жартылай сандық бағалау қалай 
жүзеге асырылады?
19. АҚ тәуекелдерін бағалау үдерісінің мәні неде?



4 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТӘУЕКЕЛДЕРІН ӨНДЕУ

АҚ тәуекелдерін өңдеудін максаты АҚ инциденттерінің 
сценарийлерін іске асыру ықтималдығын төмендету немесе ықтимал 
залалды (зардаптарды) азайту жолымен оларды қолайлы деңгейге дейін 
азайту болып табылады.

АҚ - ның нақты тәуекелі еәйкестендірілген жэне бағаланғаннан кейін 
оны өңдеу -  АҚ тәуекелін азайту шаралары мен құралдарын таңдау және 
іске асыру жөніндегі ең қолайлы әрекетке қатысты шешім қабылдануы 
тиіс. Бүл шешім қорғалатын активтер жэне АҚ тәуекелінің бизнеске 
ықтимал эсері туралы ақпаратқа негізделуі тиіс. АҚ тэуекелінің бағаланган 
деңгейінен басқа, шешім қабылдау кезінде қоргау шараларын енгізуге 
жэне сүйемелдеуге арналған шығындар, басшылық саясаты, іске асырудың 
қарапайымдьілығы, сарапшылардың пікірі жэне т.б. ескерілуі мүмкін.

Үдерістің кіріс мәліметтері бөлінген тэуекелдерге экелетін АҚ тосын 
оқиғаларының сценарийлеріне қатысты АҚ тәуекелдерін бағалау 
критерийлеріне сэйкес оларға берілген басымдықтары бар АҚ 
тәуекелдерінің тізімі болып табылады.

Осы мәліметтердің негізінде үйым АҚ тэуекелдерін басқару 
қүралдарын белгілейді жэне АҚ тәуекелін төмендетуге, қабылдауға 
(сақтауға), болдырмауға немесе беруге (ауыстыруға) экелетін қорғау 
шараларын айқындайды, сондай-ақ АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарын 
дайындайды.

АҚ тэуекелдерін өңдеу үдерісі іске асырылуы жэне экономикалық 
ақталуы тиіс АҚ тэуекелдерін өңдеу нүсқалары бойынша шешімдерді 
дайындауды, таңдауды және қабылдауды қамтиды. 4.1 суретте АҚ 
тэуекелдерін басқару үдерісі шеңберінде АҚ тэуекелдерін өңдеу кезінде 
жүзеге асырылатын іс-қимылдар реттілігі берілген.

АҚ тәуекелдерін өңдеу нүсқаларын таңдау АҚ тәуекелдерін 
бағалаудың шығу мэліметтеріне, оларды іске асыруга болжамды 
шыгындарға жэне оларды енгізуден күтілетін пайдаға негізделген.

Егер АҚ тэуекелдерінің едэуір қысқаруына салыстырмапы төмен 
шығындар кезінде қол жеткізу мүмкін болса, дэл осындай іс-әрекеттер 
жасалуы тиіс. Жақсарту жөніндегі қосымша іс-қимылдар тиімсіз болуы 
мүмкін жэне олар шын мәнінде ақталғанын айқындауы тиіс.

Жалпы жагдайда АҚ тәуекелдерінің теріс салдары кез келген 
белгіленген критерийлерге қарамастан ақылға қонымды шектерге дейін 
төмендетілуі тиіс. Басшылар негізінен сирек кездесетін, бірақ аса ауыр АҚ 
тәуекелдерін карауы тиіс. Мүндай жағдайларда тек экономикалық 
пайымдаулар бойынша ақталмаған АҚ тәуекелдерін басқару қүралдары әлі 
де іске асырылуы тиіс (мысалы, бизнестің үздіксіздігін басқару қүралдары 
(БҮБҚ) немесе АҚ жекелеген жоғары тэуекелдерін жоятын).
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Сурет 4.1 АҚ тәуекелдерін еңдеу үдерісі

АҚ тэуекелдерін өңдеудің жоғарыда аталған төрт ықтимал нүсқасы 
өзара ажыратқыш болып табылмайды. Кейде үйым АҚ тәуекелдерінің 
ықтималдығының мәнін төмендету, олардың салдарын азайту, сондай-ақ 
АҚ кез келген қалдық тәуекелдерін беру немесе сақтау сияқты нүсқаларды 
біріктіре отырып, елеулі үтысқа ие болады.

АҚ тәуекелдерін өңдеудің кейбір түрлері бірден екі жэне одан да көп 
тәуекелдермен тиімді күреседі (мысалы, АҚ мәселелері бойынша оқыту 
немесе ақпараттандыру).

¥йымда АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспары міндетті түрде 
эзірленеді,онда тэуекелдерді өңдеудің қандай жекелеген рэсімдері іске 
асырылуға тиіс және қандай мерзімде басымдықтар нақты айқындаліап. 
Басымдықтар АҚ тэуекелдерінің рейтингтерін жэне «шығындар-пайда» 
талдауын қоса алғанда, түрлі әдістерді пайдалана отырып белгіленуі 
мүмкін. ¥йы м  басшысы қорғау шараларын енгізуге жэне бюджетті бөлуге 
арналған шығындар арасындағы баланс жөніндегі шешімдер үшін жауапты 
болады.

АҚ тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы қүралдарын 
сэйкестендіру олардың қүнын ескере отырып, сүйемелдеуді қоса алғанда, 
ағымдағы қажеттіліктерден асып кететінін керсетуі мүмкін. Егер артық 
немесе қажетсіз қүралдарды (эсіресе, егер олардың жоғары пайдалану 
шығындары болса) алып тастау қарастырылса, АҚҚ бойынша талаптар мен 
қүны ескерілуі тиіс. Басқару құралдары бір-біріне эсер етуі мүмкін 
болғандықтан, артық элементті жою нақты жерде АҚ жалпы деңгейін 
төмендетуі мүмкін. Сонымен қатар, артық немесе қажетсіз элементті 
орнында қалдыру арзан болуы мүмкін.

90



АҚ тәуекелдерін өңдеу нұеқалары мыналарды ескере отырып 
қаралады:

• АҚ тәуекелі ретінде ол қозғағандар қабылданады;
• қозғалатын тараптар арасында ақпарат алмасудың ең қолайлы 

тәсілдері.
АҚ тәуекелдерін басқару мэнмэтінін белгілеу үйым орындауы тиіс 

заңнама мен реттеуші органдардың талаптары туралы ақпарат береді. 
¥йымға көрсетілген талаптарды сақтауға мүмкіндік беретін АҚ 
тэуекелдерін өңдеу жоніндегі барлық іс-қимылдар міндетті түрде іске 
асырылады. АҚ тәуекелдерін еңдеу барысында мәнмәтіні белгілеу 
барысында анықталған үйымдастырушылық, техникалық, қүрылымдық 
жэне басқа шектеулер назарға алынады.

АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарын нақтылағаннан кейін АҚ қалдық 
тәуекелін анықтау қажет. АҚ қалдық тәуекелінің қолайлы шамасы үйым 
басшылығы бекіткен АҚ тэуекелінің ең жоғары рүқсат етілген шамасынан 
аспауы тиіс. Ол үшін АҚ тәуекелдерін үсынылған өңдеуден күтілетін 
эсерді ескере отырып, АҚ тэуекелдерін бағалау бойынша барлық 
итерацияларды жаңарту жэне қайта жүргізу қажет болуы мүмкін. Егер 
бүдан кейін де АҚ қалдық тәуекелі үйымда АҚ тәуекелдерін қабылдау 
өлшемдеріне сәйкес келмесе жэне АҚ тэуекелінің ең жоғары рүқсат 
етілген мөлшерінен асып кетсе, онда оны азайту үшін қосымша қоргау 
шаралары таңдалуы және бүдан эрі АҚ тәуекелі қабылданғанға дейін 
тәуекелдерді өңдеудің бүдан эрі итерациясы орындалуы тиіс.

Үдерістің шығуында АҚ тәуекелдерінің эрбір тобы үшін әрі қарай іс- 
қимылдармен АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспары жэне АҚ қалдық 
тәуекелдері алынады, оларға қатысты үйым басшылығы шешім қабылдауы 
тиіс.

Басымдықтар тізіміне енген АҚ бағаланған тәуекелдерінің 
эрқайсысы үшін одан эрі ден қою стратегиясын таңдау қажет, ол тәуекелді 
«айналып өтуге», одан сақтандырылуға немесе оның салдарын жеңілдетуге 
бағытталуы мүмкін. Кейде АҚ тәуекелін қоргайтын активтің бір-екі төмен 
басым қасиеттерінен бас тарта отырып, толығымен жоюға болады. 
Осылайша, АҚ тәуекелінің қолайлы мөлшерінен асатын АҚ 
сәйкестендірілген жэне багаланған тэуекелдері үшін үйым қабылдауы 
мүмкін төрт ықтимал әрекет бар:

® АҚ тэуекелдерін төмендету (азайту) үшін тиісті қорғау 
шараларын қолдану;

• АҚ тәуекелдерін саналы жэне әдейі қабылдау (сақтау), олар 
үйымның саясатына жэне АҚ тәуекелдерін қабылдау өлшемдеріне сэйкес 
келген жағдайда; егер үйым ықтимал салдарларға сәйкес келуі тиіс болса, 
нақты жағдайда АҚ тәуекелі саналы түрде рүқсат етілген болып саналады 
(қоргау шараларының қүны АҚ оқыс оқиғасының сценарийін іске асырған

91



жағдайда шығындардан айтарлықтай асып түседі немесе үйым тиісті 
қорғау шараларын таба алмайды);

• АҚ тәуекелдерін болдырмау (алдын алу) (мысалы, АҚ 
тәуекелінің себебі болып табылатын активтерден неМесе бизнес- 
үдерістерден бас тарту);

• АҚ тәуекелдерін басқа тараптарға беру-тәуекел қолайсыз болып 
саналады және белгілі бір жағдайларда (мысалы, сақтандыру, жеткізу 
немесе аутсорсинг шеңберінде) бөгде үйымға жіберіледі.

АҚ тәуекелдерін өңдеудің осы опцияларын толығырақ 
қарастырайық.

4.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелін төмендету

І80/ІЕС  27005:2011 және МемСт ҚР І80/ІЕС  27001-2015 
стандарттарға сәйкес қарастырылып отырған АҚБЖ-ның әрекет ету саласы 
шегінде АҚ-ның бағаланған тәуекелдерінің шамасы төмендетілуі тиіс, бүл 
АҚ-ның тәуекелдерін басқару қүралдарын таңдау арқылы жүзеге 
асырылады жэне АҚ-ның қалдық тәуекелі үйым үшін қолайлы ретінде 
бағалануына қол жеткізуғе мүмкіндік береді. Неғізделген қорғау шаралары 
І80/ІЕС 27001 жэне 27002 стандарттары, сондай-ақ қажет болған жағдайда 
қосымша коздер негізінде таңдалады. Қатаң айтқанда, көптеген 
жағдайларда міндет АҚ қауіп-қатерін және оның салдарларын нөлғе 
жеткізу мүмкіндіғін тудырмау болып табылады. Еғер мүндай шешім қол 
жетімді болса, ол тым коп ресурстарды талап ете алады. Шараларды 
таңдаудың нақты мақсаты АҚ тәуекелдерін іске асырудың ықтималдығы 
мен салдарын осы үйым үшін қолайлы деңгейге дейін төмендету болып 
табылады.

І80/ІЕС 13335-4:2000 сәйкес АҚ тәуекелдерінен туындаған қорғау 
шараларын таңдау және енгізу үшін оларды жан-жақты қарауға мүмкіндік 
беретін АҚ тэуекелдерін егжей-тегжейлі талдау нэтижелері 
пайдаланылады. Осылайша, үйымның АЖ АҚҚ-дағы шектен шыгуды 
болдырмауға болады. АҚ тәуекелдерінің жоғары деңгейлі талдауын 
пайдалану АҚ базалық деңгейін қамтамасыз ету үшін стандартты қорғау 
шаралары таңдалуы мүмкін тәуекел деңгейі неғүрлым төмен жүйелерді 
анықтауға мүмкіндік береді. Бүл деңгей АЖ эрбір түрі үшін үйым 
белгілеген АҚ-ның ең төменгі деңгейінен томен болмауы тиіс. АҚ базалық 
деңгейіне базалық қорғау шаралары ретінде белгілі қорғау шараларының 
ең аз пакетін іске асыру жолымен қол жеткізіледі. Олар АҚ-ның жалпы 
қауіп-қатерлерінің көпшілігінен қорғауды қамтамасыз ету үшін АЖ түрлі 
типтеріне арналған қорғау шараларының пакеттерін үсынатын каталоғтар 
бойынша сәйкестендірілуі мүмкін. Каталогтар санаттар немесе жекелеген 
қорғау шаралары туралы немесе оларды бірлесіп қолдану туралы
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ақпаратты қамтиды. АҚ-ның орташа және неғұрлым жоғары деңгейіне 
қосымша қорғау шараларын қолдану арқылы қол жеткізіледі.

АҚ тәуекелін қолайлы деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік беретін 
қолайлы қорғау шараларын сәйкестендіргеннен кейін оларды іске асырған 
жағдайда осы шаралардың АҚ тәуекелін қандай дәрежеде томендететінін 
бағалау қажет. Егер АҚ қалдық тэуекелі қолайсыз болса, онымен одан эрі 
не істеу туралы бизнес - шешім қабылдау қажет. Ықтимал нұсқалардың 
бірі қосымша қаражатты таңдаудан тұрады, бул тәуекелді қолайлы 
деңгейге дейін азайтатын - егер күтілетін шығындар рүқсат етілген 
деңгейден артық болса, қорғау шараларын күшейту қажет. Түпкілікті 
жойылмаған немесе «жүмсартуға» келмейтін АҚ тэуекелдері үшін олар 
пайда болған жағдайда іс-қимыл жоспарын эзірлеу қажет.

Әдетте АҚ-ның қолайсыз тэуекелдерін қалдыруға жол бермеу 
үсынылса да, барлық тәуекелдерді қолайлы деңгейге дейін төмендету 
әрқашан мүмкін емес немесе қаржылық түрғыдан жүзеге асырылады.

Айтарлықтай басым санатқа, бірақ әсер етуге жататын АҚ 
тәуекелдері бар.

Қорғау шараларын таңдау АҚ тәуекелдерін бағалау жэне өңдеу 
кезінде анықталған барлық талаптарды (заңнамалық, келісімшарттық жэне 
т.б. қоса алғанда) қанағаттандыруы жэне АҚ тәуекелдерін қабылдау 
өлшемдерін, іске асыруға арналған құны мен уақытша шығындарды, 
техникалық жэне үйымдастырушылық аспектілерді ескеруі тиіс. АҚ 
басқару элементтерін дүрыс таңдау кезінде активтерді иеленудің жалпы 
қүнын жиі төмендетуге болады.

Іске асырылған қорғау шаралары тиімділігі жеткіліксіз болған 
жағдайда оларды алып тастау немесе жетілдіру ниетін қоса алғанда, 
шығындарды салыстыру негізінде қайта бағалауға үшырауы тиіс. Кейде 
тиісті емес (тиімсіз) қорғау шарасын Злып тастау одан эрі пайдаланылатын 
басқа шараны қосуға қарағанда қымбатырақ шығуы мүмкін.

Іске асырылатын қорғау шараларын таңдау кезінде көптеген 
факторларды ескеру қажет, оның ішінде:

о активтердің қүндылығына қатысты сатып алу, енғізу, экімшілік 
ету, жүмыс істеу, мониторинғ жэне сүйемелдеу қүнын;

• АҚ тәуекелдерін төмендету жэне бизнес үшін жаңа 
мүмкіндіктерді потенциалды пайдалану терминдеріне инвестицияларды 
қайтаруды;

• жаңа қорғау шараларын енғізу мен пайдалану жэне қолданыстағы 
модификациялау бойынша жаңа дағдыларды алу қажеттіліғін;

• кез келғен шектеулер: уақытша, қаржылық, техникалық,
үйымдастырушылық, операциялық, мэдени, этикалық, экологиялық, 
заңнамалық, адами жэне т. б.;

• пайдалану жэне басқару жеңілдігін;
• пайдаланушы үшін ашықтықты;
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• пайдаланушыларға олардың функцияларын орындау үшін 
берілетін көмекті;

• өнімділікті;
• колданыстағы шаралармен үйлесімділікті;
• қорғалатын активтердің өндірістік жүмысына әсерін;
• орындалатын функциялардың түрлері - түзету, жою, алдын алу, 

әсерді азайту, тежеу, анықтау, қалпына келтіру, мониторинг жэне 
хабарландыру.

Жаңа қорғау шаралары қорғалудың жалған сезімін тудырмауы 
немесе АҚ-ның жаңа тэуекелдерін туындатпауы тиіс (мысалы, тиісті 
тренингсіз күрделі парольдерді таңдау талабы, бүл пайдаланушыларды 
қағазға жаңа парольдерді жазуға мәжбүрлейді).

АҚ тәуекелдерін басқару қүралдары АҚ бағаланған тәуекелін 
бірнеше түрлі тэсілдермен азайтуға мүмкіндік береді, мысалы:

• АҚ қауіп-қатерін іске асыру ықтималдығын немесе АҚ-ның осы 
тэуекеліне экелетін осалдықты пайдалану ықтималдығын азайту;

• заң жэне бизнес талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;
• АҚ тәуекелін іске асырған жагдайда ықтимал салдарды азайту;
• жағымсыз оқиғаларды анықтау, оларға жауап беру және қалпына 

келтіру.
¥йымның осы АҚБЖ-ның ішінде өз активтерін қорғауды 

қамтамасыз ету үшін аталған тәсілдердің бірін (немесе олардың 
комбинациясын) таңдауы бизнес-шешім болып табылады және үйымның 
жүмыс істеуіне тура келетін бизнес жағдайларына байланысты болады.

АҚ тәуекелдерін темендету үдерісінің шығу мәліметтері АҚ 
тэуекелдерін басқарудың қажетті және жеткілікті болуы мүмкін 
қүралдарының тізімі болып табылады. Бүдан басқа, АҚ тәуекелдерін 
бағалау нәтижелерімен байланысты қүжатталуға және АҚ тәуекелдерінің 
барынша ықтимал төмендеуі қамтамасыз етілуі тиіс.

Таңдалған қоргау шаралары іске асырылғаннан кейін АҚ тәуекелдері 
кез келген жағдайда қалады. Сондықтан іске асырылған шаралардың 
қаншалықты жаксы жүмыс істейтінін түпкілікті багалау үшін олардың іс- 
әрекетінің нэтижелерін (мысалы, АҚ оқыс оқиғалар туралы есептер немесе 
жүйелерді тіркеу журналдарының файлдары бойынша) тексеру қажет. Бүл 
эрекеттер РӘСА моделіндегі тексеру кезеңінің бір бөлігі болып табылады 
жэне осыдан кейін сәйкестендірілген жетілдірулер жалпы АҚБЖ жақсарту 
және АҚ тэуекелдерін басқару кезеңінде, атап айтқанда, неғүрлым тиімді 
АҚҚ үшін іске асырылуы тиіс.
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4.2 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелін сақтау

Қандай да бір шараларды қолданбай АҚ тәуекелдерін сақтау (сол 
деңгейде қабылдау және ұстау) жөніндегі шешім АҚ тәуекелдерін бағалау 
нәтижелеріне байланысты болуы тиіс. І80/ІЕС 27001:2005 стандартында 
«ұйым саясатына нақты сэйкес келетін және тәуекелдерді қабылдау 
критерийлерін қанагаттандыратыи жағдайда, тәуекелдерді саналы жэне 
объективті қабылдау» мүмкіндігі анықталды. Осылайша, егер АҚ 
бағаланған тәуекелдердің шамасы тэуекелдерді қабылдау критерийлерін 
қанағаттандырса, АҚ тэуекелдерін басқарудың қосымша қүралдарын 
енгізу қажеттілігі болмаса және бағаланган тәуекел бүрынғы деңгейде 
сақталуы мүмкін.

Егер уақыт өте келе қорғау шарапары мен АҚБЖ түтастай алғанда 
АҚҚ бойынша ағымдағы талаптарды нашарлататыны жэне толық 
канағаттандырмайтыны туралы бүрын келтірілген пайымдауларды назарға 
алсақ, онда бүрын таңдалған шараларды енгізгеннен кейін АҚ 
тәуекелдерін бүрынғы деңгейде үстап түру үшін АҚ сақталатын 
тәуекелдеріне эсер ететін олардың біреуін күшейту қажет болады. Бүл 
қосымша қаржылық жэне өзге шығындарға әкеледі.

4.3 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелін болдырмау

АҚ-ның жеке тэуекеліне әкелетін қызметті немесе жағдайларды 
болдырмау керек. І80/ІЕС  27005:2011 жэне МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 
сэйкес, егер АҚ анықталған тэуекелдер тым жоғары деп есептелсе немесе 
АҚ тәуекелдерін өңдеу жөніндегі басқа да іс-қимылдарды жүзеге асыруга 
арналган шыгындар пайдадан асып кетсе, жоспарланған немесе жүзеге 
асырылатын қызметтен бас тарту немесе іс-қимылдар жинаудан немесе 
осы қызметті жүзеге асыру шарттарын өзгерту арқылы АҚ тәуекелінен 
толық күтылуға шешім қабылдануы мүмкін. Мысалы, табиғи 
күбылыстардан туындаған АҚ тәуекелдері үшін АҚ тәуекелі жоқ немесе ол 
бақылауда түрған жерге АӨҚ физикалық жағынан неғүрлым 
экономикалық түргыдан жылжытуға орынды болуы мүмкін.

АҚ тәуекелдерін болдырмауға нэтижесінде активтер тэуекел 
салаларынан (мысалы, жеке салалардан немесе бизнес-үдерістерден) алып 
тасталатын барлық іс-эрекеттер жатады. Бүған, мысалы, осылайша қол 
жеткізуге болады:

• жеке бизнес-операцияларды орындамау (мысалы, электрондық 
коммерция қаражатын пайдаланбау немесе нақты бизнес-операциялар 
үшін Интернетті пайдаланбау);

• активтерді тэуекелге үшырайтын аймақтан тасымалдау (мысалы, 
маңызды файлдарды үйымның интранетінде сақтауға тыйым салу немесе 
тиісті физикалык қорғау жоқ аймақтан активтерді тасымалдау);



• шешім аса маңызды ақпаратты, мысалы, үшінші тараппен, егер 
АҚ-ның тиісті қамтамасыз етілуіне кепілдік берілмейтін болса, өңдеуге 
болмайды.

АҚ тәуекелін болдырмау нұсқасын бағалау кезінде оны үйымның 
бизнес-қажеттіліктерімен жэне қаржылық шығындарымен келісу қажет. 
Мысалы, Интернетті электрондық коммерция үшін пайдалану Интернеттің 
қоргалмағандығына байланысты барлық проблемаларға қарамастан, 
бизнестің қажеттілігінің салдарынан міндетті болуы мүмкін, ал активтерді 
неғұрлым қауіпсіз орынға ауыстыру бизнес-үдеріс тұрғысынан жол 
берілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайларда басқа опцияларды қарастыру 
керек, яғни АҚ тәуекелін беру немесе төмендету.

4.4 Ақпараттық кауіпсіздік тэуекелін беру

І80/ІЕС 27005:2011 жэне МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 сәйкес АҚ 
тэуекелдерін АҚ тәуекелдерін бағалау нэтижелері бойынша оларды 
неғұрлым тиімді басқаруға қабілетті басқа тараптарға беру, егер тэуекелді 
болдырмау мүмкін емес жэне қиын немесе тым қымбат болған жагдайда, 
оны төмендетуге қол жеткізу ең жақсы нұсқасы болуы мүмкін.

АҚ тэуекелін беру белгілі бір тәуекелдерді сыртқы тараптармен бөлу 
болып табылады. Ол АҚ-ның жаңа тәуекелдерін тудыруы немесе бар 
қауіп-қатерлерін түрлендіруі мүмкін. Сондықтан АҚ тәуекелдерін 
қосымша өңдеу қажет болуы мүмкін.

Беру АҚ немесе аутсорсинг тэуекелдерінің салдарларынан 
сақтандыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін (рөлі АЖ басқаруда жэне ол 
белгілі бір залал келтірмес бұрын, шабуылды тоқтататын дереу шаралар 
қабылдауда болатын эріптеспен қосалқы мердігерлік).

Сақтандыру эдетте активтердің бағаланған қүнымен жэне АҚ-ның 
тиісті тәуекелдерімен мөлшерлес соммаға, сондай-ақ ұйымнын бизнес- 
үдерістері үшін активтердің қүндылығын ескере отьірып жүзеге 
асырылады. Залалдарды өтеу, сақтандыру өтемі шегіндегі АҚ тәуекелі іске 
асырылған жағдайда беріледі.

Тағы бір мүмкіндік өте маңызды активтермен немесе үшінші 
тараптың үдерістерімен немесе аутсорсингтік эріптестермен жұмыс істеу 
үшін, егер олар осындай жүмысты орындау үшін тиісті түрде 
жарақтандырылған болса, пайдаланудан тұрады. Бұл жағдайда тиісті 
шарттарға АҚ-ның қажетгі деңгейін қамтамасыз етуге кепілдік беретін 
АҚҚ-ның барлық талаптары, мақсаттары мен қорғау шаралары енгізілуіне 
қамқорлық жасау қажет.

АҚ тәуекелдерін басқару үшін жауапкершілікті беруге болатынын 
атап өткен жөн, бірақ әдетте эсер ету үшін жауапкершілікті ауыстыру 
мүмкін емес. Клиенттер, әдетте, үйымның озіне қолайсыз салдар үшін кінә 
жүктейді.
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АҚ тәуекелдерін берудің басқа мысалы -  АҚ тәуекеліне ұшырайтын 
активтер осы АҚБЖ-ның әрекет ету саласы үшін шығарылады. Бүл 
жагдайда аса маңызды ақпараттың АҚҚ неғүрлым қарапайым және арзан 
болуы мүмкін, бірақ бизнес үшін қажетті барлық активтердің тиісті 
интерфейстер мен тәуелділіктер арқылы осы АҚБЖ-ға енгізілуіне 
қамқорлық жасау қажет.

Алайда барлық шығындарды толығымен сақтандыруға болмайды 
(мысалы, сақтандырылмаған инциденттер, брендке немесе беделге 
келтірілген зиян, қатысы бар тараптардың активтері қүнының төмендеуі, 
нарық үлесінің қысқаруы жэне адам денсаулығы үшін салдары). Тек бір 
ғана қаржылық реттеу қатысушы тараптардың күтуін қанағаттандыратын 
жолмен үйымды толық қорғауға мүмкіндік бермейді. Сақтандыру көлемін 
белгілеуді басқа стратегиялармен бірге пайдалану керек.

Сонымен қатар, АҚ тәуекелдерінің кейбір түрлері де бар, олар 
мүлдем берілмейді. Атап айтқанда, егер шартта қызмет көрсетуден бас 
тарту көзделген болса да, беделді жоғалту тәуекелін беру мүмкін емес.

Өзін-өзі бақылау сүрақтары:

1. АҚ тәуекелдерін өңдеудің негізгі тәсілдері қандай? Олардың 
әрқайсысының негізгі мақсаты қандай?
2. АҚ-ның қолайлы тәуекел деңгейі туралы шешім қабылдау үшін 
үйымда кім жеткілікті өкілеттіктерге ие және неге?
3. АҚ-ның қолайлы тэуекел деңгейі туралы шешім қандай ақпараттың 
негізінде қабылдануы тиіс?
4. АҚ тәуекелдерін қолайлы деңгейге дейін төмендету бойынша қандай 
шаралар бар?
5. АҚ тәуекелдерін өңдеу бойынша шараларды жоспарлауды қалай және 
кім жүзеге асырады?
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5 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТӘУЕКЕЛДЕРІН ҚАБЫЛДАУ, 
КОММУНИКАЦИЯ, МОНИТОРИНГІЛЕУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАУ

5.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін қабылдау

І80/ІЕС 27005:2011 ж әнеМ емСтҚР І80/ІЕС 27001-2015 сэйкес кіріс 
мәліметтері АҚ тэуекелдерін өңдеу жоспары және АҚ тәуекелдерін 
бағалау болып табылады, олардың негізінде ұйым басшылығы АҚ 
тәуекелдерін қабылдау туралы қорытынды жасайды.

Осы кезең кезінде АҚ тәуекелдерін қабылдау туралы жэне осындай 
шешім үшін жауапкершілік туралы шешімдер қабылданады жэне 
қүжатталады. АҚ тәуекелдерін өндеу жоспарлары АҚ-ның бағаланған 
тәуекелдері тэуекелдерді қабылдау крнтерийлеріне сэйкес өңделуі тиіс 
екендігін сипаттайды. Жауапты басшылар тәуекелдерді өңдеу 
жоспарларын жэне АҚ қалдық тәуекелдерін қайта қарап, бекітуі, сондай-ақ 
осындай қолдауга байланысты барлық шарттарды тіркеуі маңызды.

АҚ тәуекелдерін қабылдау өлшемдері АҚ қалдықтэуекелі белгілі бір 
шекті мәннен жогары немесе төмен болған кезде жай анықтаудан 
негүрлым күрделі болуы мүмкін.

Кейбір жагдайларда АҚ қалдық тәуекелінің шамасы АҚ тәуекелдерін 
қабылдау өлшемдеріне сәйкес келмеуі мүмкін, өйткені қолданылатын 
өлшемдер барлық ағымдағы жағдайларды ескермейді. Мысалы, АҚ 
тәуекелдерін осы пайдадан алынатын пайданың немесе оларды 
төмендетуғе өте үлкен шығындардың тартымдылығы себебінен қабылдау 
қажеттілігін дэлелдеуге болады. Бүл жағдайда мынадай сүраққа жауап 
беру маңызды: үйым үшін не тиімдірек -  АҚ тәуекелдерін төмендету 
немесе олардың салдарларымен күресу жэне оңтайландыру міндетін 
шешу.

Мүндай жағдайлар АҚ тәуекелдерін қабылдау өлшемдерінің 
адекватты еместігін және мүмкіндігінше қайта қаралуға тиіс екендігін 
көрсетеді. Алайда, оларды уақытылы қайта қарау мүмкін емес. Мүндай 
жағдайларда шешім қабылдайтын тұлғаларға АҚ тәуекелдерін қабылдауға 
тура келуі мүмкін, олар эдеттеғі өлшемдерге сэйкес келмейді. Бірақ сол 
кезде шешім қабылдайтын тұлғалар АҚ-ның барлық осындай 
тэуекелдеріне нақты түсініктеме беріп, олар үшін оларды қабылдау 
жөніндегі шешімдердің негіздемесін келтіруге тиіс.

АҚ тэуекелдерін қабылдау туралы шешімге әсер ететін негізгі 
факторлар:

• АҚ тәуекелдерін іске асырудың ықтимал салдары, оган 
байланысты барлық шығындарды қоса алғанда;

• мұндай оқиғалардың күтілетін жиілігі.
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Бұл факторларды сандық бағалау бұрын көрсетілгеніндей 
субъективті, сондықтан шешім қабылдайтын тұлгалардың негізінде осы 
шешімдер қабылданған ақпараттың дэлдігі мен шынайылығы туралы 
түсінігі болуы тиіс.

Үдерістің шығу мәліметтері АҚ тәуекелдерін қабылдау саласындагы 
үйымның қапыпты өлшемдеріне сәйкес келмейтін негіздей отырып, 
қабылданатын АҚтэуекелдерінің тізімі болып табылады.

5.2 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдер коммуникациясы

АҚ тәуекелдеріне арналған барлық стандарттарда үйымда АҚ 
тәуекелдерін бағалау, өңдеу, бақылау жэне оңтайландыру үдерістері 
туралы ақпараттандыруға ерекше назар аудару қажеттігі байқалады. АҚ 
тэуекелдерін басқарудың әрбір кезеңінде АҚ басқару үдерісінің барлық 
қатысушыларын үнемі хабардар ету, сондай-ақ АҚБЖ іс-эрекеті саласына 
кіретін оқиғаларды тіркеу жүзеге асырылуы тиіс.

АҚ тәуекелдерін басқару бойынша барлық қызметті жүзеге асыру 
кезінде алынған АҚ тәуекелдері бойынша ақпарат үдерістің кіріс 
мәліметтері болып табылады. АҚ тәуекелдері туралы осындай ақпарат 
алмасу және оны шешім қабылдайтын түлғалардың және барлық қатысы 
бар тараптардың бірлесіп пайдалануы үйымдастырылу тиіс.

АҚ тәуекелдерінің коммуникациясы (қатысты ақпарат алмасу) -  бүл 
шешімді қабылдайтын тарап пен басқа да қатысы бар тараптар арасындағы 
тәуекелдер туралы ақпаратты алмасу және/немесе бірлесіп пайдалану 
жолымен АҚ тәуекелдерін басқару саласындағы келісімге қол жеткізуге 
бағытталған қызмет. Ақпарат АҚ тәуекелдерінің болуын, сипатын, 
нысанын, ықтималдығын, күрделілігін, өңделуін жэне қолайлылығын 
қамтиды (бірақ шектелмейді).

Барлық тараптар арасындагы тиімді байланыс маңызды, өйткені ол 
қабылдануы тиіс шешімдерге елеулі эсер етеді. АҚ тэуекелдерін 
басқаруды жүзеге асыруға жауапты түлғалардың және оған мүдделі 
адамдардың шешімдер қабылданатын негіздерді жэне нақты іс-қимылдар 
қажеттілігінің себептерін түсінетініне ол кепілдік береді. Байланыс екі 
бағытты болып табылады.

АҚ тәуекелдерін қабылдау жэне сезіну проблемалардың 
тәуекелдерімен байланысты бастапқы болжамдардағы, түжырымдамалар 
мен қажеттіліктердегі айырмашылықтарға және қатысы бар тараптардың 
алаңдаушылығына немесе талқыланатын мэселелерге байланысты озгеруі 
мүмкін. Қатысы бар тараптар, әдетте, өздерінің тәуекелдерін қабылдау 
негізінде АҚ тәуекелдерінің қолайлылығы туралы ез пайымдауларын 
шығарады. Сондықтан АҚ тэуекелдерін, сондай-ақ пайданы қабылдау 
анықталған жэне қүжатпен ресімделуі, ал негіздегі себептер анық түсінілуі 
және ескерілуі аса маңызды.
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АҚ тәуекелдерінің коммуникациясы жөніндегі қызмет мынадай 
мақсаттармен жүзеге асырылуы мүмкін:

• үйымның АҚ тәуекелдерін басқару кезінде нәтиже алуга кепілдік
беру;

• АҚ тәуекелдері бойынша ақпарат жинау;
• АҚ тәуекелдерін бағалау нәтижелерін бірлесіп пайдалану жэне 

АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарын үсыну;
• болдырмауға немесе азайтуға туындауы жэне салдары бүзу АҚ 

жетіспеушілігінен арасындагы өзара түсіністік туралы шешімдерді 
қабылдайтын жэне мүдделі түлгалар;

• шешім қабылдау үдерісін қолдауды қамтамасыз ету;
• АҚ саласында жаңа білім алу;
• АҚ-ның кез келген инциденттерінің салдарын азайту жоспарына 

сэйкес барлық тараптардың іс-қимылдарын үйлестіру;
• қабылдайтын шешімдер мен мүдделі тараптарға АҚ 

тәуекелдеріне қатысты жауапкершілікті сезіну;
• хабардарды арттыру (ақпараттандыру).
¥йы м қарапайым жэне штаттан тыс жағдайларда АҚ тәуекелдерінің 

коммуникация жоспарын эзірлейді, өйткені бүл қызмет үздіксіз жүзеге 
асырылуы тиіс. Бүл жоспар АҚ тәуекелдері туралы ақпаратты АҚ 
мэселелерінде үйым қызметкерлерінің хабардарлығын үздіксіз арттыру 
багдарламасының қүрамдас бөлігі ретінде түрақты жаңарту үшін 
механизмді қамтуы тиіс. Ол сондай-ақ қызметкерлерді АҚ оқыс оқиғалар 
туралы хабардар етуді көздеуі тиіс.

Негізгі қабылдайтын шешімдер мен қатысы бар тараптар арасындағы 
байланысты үйлестіруге АҚ тэуекелдерін, оларды ықтималдандыру мен 
қолайлы өңдеуді талқылайтын комитет қүру арқылы қол жеткізіледі жэне 
АҚ тәуекелдерін өңдеу мен қабылдау жөнінде шешімдер қабылдайды.

Сондай-ақ, АҚ (әсіресе дағдарыстық жағдайларда, мысалы, АҚ-ның 
нақты оқыс оқиғаларына жауап ретінде) АҚ тәуекелдерінің 
коммуникациясына байланысты барлық міндеттерді үйлестіру үшін үйым 
шеңберінде қоғаммен байланыс және коммуникациялардың тиісті 
бөлімшелерімен ынтымақтасу маңызды.

Кері байланыс алу және үйым қызметкерлерін АҚ тәуекелдерін 
басқару үдерісіне тарту үдерісі В8 7799-3:2006 стандартында 
қарастырылған жэне келесі үсыныстарды қамтиды:

• АҚБЖ-ға және АҚ тәуекелдерін басқаруға қатысты ұсыныстар 
үшін эрекет ету саласын нақты анықтау;

• ұсыныстар алу үшін қарапайым жэне оңай толтырылған 
нысандарды пайдалану;

• ұсыныстар мен сұраныстарды жіберу үшін байланыс түлғаларын 
анықтау;
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• кез келген үндеу үшін алғыс білдіру;
• жіберілген ұсыныстарға қатысты икемділік көрсету;
• мүмкіндігінше ол анықтаған проблеманы жою үдерісіне үсыныс 

жасаған адамды тарту;
• пайдалы өтініштерге сыйақы беру жүйесін қарастыру;
• ұсынылған жетілдірулерді тез және тиімді енгізу;
• ұйым қызметкерлерінің табысты жетілдірулері туралы ақпарат

беру;
• жетілдіру үдерісі туралы ескертулерді уақытылы шығару.
Шығу ұйымда АҚ тәуекелдерін басқару үдерістері мен нәтижелерін

үнемі түсіну болып табылады.

5.3 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін моннторингілеу 
және қайта қарау

АҚ тәуекелдерін басқару -  бүп бір реттік іс-шара емес. АҚ-ның бір 
рет анықталған тәуекелдерінің пайда болу ықтималдығы мен салдары және 
олардың басымдығын бағалау бұдан әрі өзгеруі мүмкін, ал АҚ-ның жаңа 
тәуекелдері де пайда болуы мүмкін. Мысалы, белгілі бір кұралдар мен 
әдістер туралы мәліметтердің жинақталуына қарай орындаушыларда 
қандай да бір жобалар бойынша жұмыстар мерзімінде орындалуы мүмкін 
деген сенімділік артады. Немесе, керісінше, АЖ-нің алдын ала нұсқаларын 
жинау және тестілеу тәжірибесі оның жеткілікті өнімділігіне күмән 
тудыруы мүмкін. Бұл АҚ тәуекелдері туралы мәліметтер үнемі 
жаңартылуы тиіс дегенді білдіреді. АҚ тәуекелдерін қайта талдауды жаңа 
мәліметтерді АҚ тәуекелдерін басқару циклінің кезекті итерациясын 
жоспарлау кезінде пайдалануға болатындай етіп жүргізу қажет.

АҚ тәуекелдерінің мониторингі бойынша қызмет екі құрамдас 
бөліктен тұрады:

1. АҚ тәуекел көрсеткіштерін мониторингілеу (тұрақты алу, 
бақылау және талдау үдерісі ретінде) және қайта қарау;

2. АҚ тәуекелдерін басқару мониторингісі, қайта қарау жэне 
жетілдіру.

5.3.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі көрсеткіштерін 
мониторингілеу және қайта қарау

І80/ІЕС 27005:2011 және МемСт ҚР І80/ІЕС  27001-2015 сэйкес 
үдеріс үшін кіріс мэліметтері -  АҚ тәуекелдерін басқару бойынша қызмет 
кезінде алынған АҚ тәуекелдері туралы барлық ақпарат.

АҚ тэуекелдері статикалық емес. АҚ қауіп-қатерлері, осалдықтар, 
олардың пайда болу ықтималдығы немесе салдары айқын нұсқауларсыз 
күрт өзгеруі мүмкін. Сондықтан АҚ тәуекелдерін жэне олардың негізгі
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көрсеткіштерін (мысалы, активтердің құндылығы, салдарлар, АҚ қауіп- 
қатерлері, осалдықтар, іске асыру ықтималдығының мәндері) тұрақты 
мониторинғ (алу, қадагалау және талдау) жэне қайта қарау (қайта бағалау) 
жүзеге асырылуы тиіс, бүл АҚ тәуекелдерін ерте кезеңдерде басқару 
мэнмәтінінде кез келген өзгерістерді анықтауға мүмкіндік береді және 
үйымдағы АҚ тәуекелдері бойынша жалпы көрінісіне ие болады. Бүл 
үдеріске АҚ-ның жаңа қауіп-қатерлері мен осалдығын сипаттайтын кез 
келген сыртқы көздерден алынған ақпарат ықпал ететін болады.

¥йы м келесі түрақты мониторингті жүргізуі тиіс:
• АҚ тэуекелдерін басқару саласына жататын жаңа активтер;
• активтер қүндылығына қажетті өзгерістер, мысалы, бизнес- 

талаптардың өзгерістерінен туындаған өзгерістер;
• үйым ішінде жэне одан тыс бағаланбаған жаңа АҚ қауіп- 

қатерлері;
• АҚ қауіп-қатерлерін жаңа немесе күшейген ескі осапдықтарды 

пайдалану мүмкіндігі;
• АҚ-ның жаңа немесе жаңадан пайда болатын қауіп-қатерлерін 

пайдалана алатын сәйкестендірілген осалдықтарды анықтау;
• АҚ-ның біріктірілген багаланған қауіп-қатерлерінің, АҚ-ның 

осалдықтары мен тәуекелдерінің эсері немесе салдары;
• АҚ инциденттері.
АҚ-ның жаңа қауіп-қатерлері, ықтималдықтар немесе сапдарлар 

мэндеріндегі осалдықтар немесе өзгерістер бүрын неғүрлым төмен ретінде 
бағаланған АҚ тәуекелдерін арттыруы мүмкін. АҚ төмен жэне бүрын 
қабылданған тэуекелдерді қайта қарау кезінде эрбір тәуекел олардың 
ықтимал бірлескен эсерін бағалау үшін жеке да, бірлесіп те қаралуы тиіс. 
Егер осылай алынған АҚ тәуекелдері неғүрлым төмен болмаса, олар бүрын 
қаралған тәсілдермен өңделеді.

АҚ қауіп-қатерлерін іске асырудың ықтималдығы мен салдарларына 
әсер ететін факторлар, сондай-ақ АҚ тәуекелдерін өңдеудің эртүрлі 
нүсқаларының қолданылуы немесе қүны езгеруі мүмкін. ¥йымға эсер 
ететін елеулі өзгерістер неғүрлым мүқият қайта бағалануы тиіс. Сондықтан 
АҚ тэуекелдерінің мониторингі жөніндегі қызмет АҚ тэуекелдерін өңдеу 
нүсқалары үздіксіз жэне мерзімді түрде қайта қаралады.

АҚ тэуекелдері мониторингі үдерісінің шығу мэліметтері АҚ 
тэуекелдерін басқаруды үйым бизнесінің міндеттерімен жэне АҚ 
тәуекелдерін қабылдау критерийлерімен түрақты келісу болып табылады. 
Бүл шығыс мәліметтері АҚ тэуекелдерін қайта қарау кезінде басқа 
әрекеттер үшін кіріс болуы мүмкін.
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5.3.2 Акпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару үдерісін 
мониторннгілеу, кай і а қарау және жетілдіру

І80/ІЕС 27005:2011 және МемСт ҚР І80/ІЕС 27001-2015 сәйкес 
үдеріс үшін кіріс мәліметтері -  АҚ тәуекелдерін басқару бойынша қызмет 
кезінде алынған АҚ тәуекелдері туралы барлық ақпарат.

АҚ тәуекелдерді басқару үдерісі үнемі бақылануы, қажеттілігіне 
қарай және тиісті түрде қайта қаралуы және жетілдірілуі тиіс. Түрақты 
бақылау және қайта қарау АҚ тәуекелдерін бағалау және өндеу 
нэтижелері, сондай-ақ АҚ тәуекелдерін басқару жоспарлары өзекті және 
ағымдағы жағдайға сәйкес болып қалатынына үйымның сенімділіғін 
қамтамасыз ету үшін қажет. Бүл талаптарға АҚ тәуекелдерін баскару 
үдерісінің өзін де, оның шеңберінде жүзеге асырылатын қызметті де 
қанағаттандырады.

АҚ тәуекелдерін басқару үдерісін сақтау үшін кажетті үдерістің 
немесе әрекеттердің кез келген келісілген жақсартулары тиісті 
басшылардың назарына жеткізіледі. Бүл жетекшілер АҚ-ның ешқандай 
тәуекелі немесе АҚ-ның тәуекел элементі назардан тыс қалмайтындығына 
немесе жете бағаланбағанына және АҚ-ның тәуекелдерін шынайы 
көрсетуге, оларға ден қоюға мүмкіндік беретін барлық қажетті іс- 
қимылдар қабылданып, шешімдер қабылданатындығына кепілдік беруі 
тиіс.

Бүдан басқа, үйым АҚ тәуекелін және оның элементтерін өлшеу 
үшін пайдаланылатын өлшемдер бүрынғысынша негізді болып қалатынын 
жэне бизнес-міндеттерге, стратегиялар мен саясаттарға сәйкес келетінін 
жэне бизнес-мэнмэтінінің езгерістері АҚ тәуекелдерін басқарудың бүкіл 
үдерісі кезінде тиісті түрде ескерілгенін үнемі тексереді.

АҚ тэуекелдерді басқару үдерісін мониторингілеу жэне қайта қарау 
(қайта бағалау) жөніндегі қызмет мыналарды қозғайды (бірақ осымен гана 
шектелмейді):

• заңнамалық мәнмәтін жэне қоршаған орта;
• бәсекеге қабілеттілік;
• АҚ тәуекелдерін багалау тэсілдері;
• активтердің қүндылығы мен кластары;
• бизнеске әсер етуді бағалау критерийлері;
• АҚ тәуекелдерін бағалау критерийлері;
• АҚ тәуекелдерін қабылдау өлшемдері;
• активтерді иеленудің толық күны;
• қажетті ресурстар.
АҚ тэуекелдерін сэйкестендіру және бағалау сатыларында алдын ала 

белгіленген АҚ тәуекелдерінің түйінді индикаторларының мәндерін 
қадағалау түрақты жүргізіледі.
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¥йым АҚ тәуекелдерін қайта қарау, АҚ жаңа немесе өзгертілген 
қауіп-қатерлерін және осалдықтарды есепке алу жэне басшылықтың тиісті 
хабарлауы үшін АҚ тәуекелдерін бағалау және өңдеу ресурстарының 
тұрақгы қолжетімділігін қамтамасыз етеді.

АҚ тәуекелдерін баскару мониторингінің нәтижесі тәсілдің, 
әдіснаманың немесе пайдаланылатын инструментальді құралдардың 
модификациясы немесе толықтыруы болуы мүмкін, бұл мынадай 
факторларга байланысты:

• анықталган өзгерістерге;
• АҚ тәуекелдерін багалау үдерісінің итерациясына;
• АҚ тәуекелдерін басқару үдерісінің мақсаттарына (мысалы, 

бизнестің үздіксіздігі, АҚ оқыс оқигаларына төзімділік, үйлесімділік);
• АҚ тэуекелдерін басқару үдерісінің объектілеріне (мысалы, 

жалпы ұйымдар, оның бөлімшелері, ақпараттық үдерістер, техникалық іске 
асыру, қосымшалар, интернетке қол жеткізу).

Шыгуда АҚ тэуекелдерін басқару үдерісінің ұйым бизнесінің 
міндеттеріне қатысты тұрақты негізділігі мен маңыздылығы немесе осы 
үдерісті тұрақты жаңарту пайда болады.

Өзін-езі бақылау сұрақтары:

1. АҚ тәуекелдерін сақтау жэне қабылдау ұғымдарының айырмашылыгы 
неде? Бұл үдерістердің кіріс жэне шығыс мәліметтері қандай?
2. АҚ тэуекелдерінің коммуникациясы дегеніміз не? АҚ тэуекелдерінің 
коммуникациясы бойынша қызметті жүзеге асырудың мақсаттары қандай?
3. АҚ тэуекелдеріне мониторинг жүргізу жэне қайта қарау қалай жүзеге 
асырылады?
4. АҚ тәуекелдерінің көрсеткіштерін мониторингілеу мен қайта қараудың 
мэні неде?
5. АҚ тәуекелдерін басқарудың барлық үдерісін қайта қарау және 
мониторингтің кіріс жэне шығыс мәліметтері қандай?
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6 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫ  
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

6.1 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқаруды құжаттамалық
қамтамасыз ету

Бұған дейін АҚТБЖ кұрамына негізгі элементтердің бірі ретінде АҚ 
тәуекелдерін басқару жөніндегі құжаттама кіреді. АҚ тәуекелдерін 
баскарудың тиімді жэне өлшенетін ұдерісін енгізу табысы көп жағдайда 
ұйымдагы істің ағымдагы жағдайына, оның мәдениеті мен бизнес 
кажеттіліктеріне сауатты дайындалған құжаттамаға байланысты болады.

ОНБ жоспарымен қатар, В8 7799-3:2006 Британдық стандарттағы АҚ 
тәуекелдерін басқару жөніндегі негізгі құжаттарға: АҚ тәуекелдерін 
бағалау эдістемесінің сипаттамасы, тэуекелдерді өңдеу жоспары жэне 
тәуекелдерді бағалау туралы есеп жатқызылған. Бұдан басқа, АҚ 
тэуекелдерді басқарудың үздіксіз циклінде көптеген жұмыс құжаттары 
пайдаланылады: активтер реестрлері, АҚ тәуекелдерінің реестрлері, 
қолдану туралы декларация, тексерулер тізімі, процедуралар мен тестілер 
хаттамалары, АҚ оқиғалары мен оқыс оқиғаларды тіркеу журналы, 
аудиторлық есептер, коммуникация жоспарлары, нұсқаулықтар, 
регламенттер жэне т.б. осы құжаттаманы шартты түрде екі деңгейге бөлуге 
болады: нормативтік және операциялық.

АҚ тэуекелдерін басқару саласындағы ұйымның ішкі нормативтік 
базасы бірінші кезекте «АҚ тэуекелдерін басқару саясаты» жэне «АҚ 
тэуекелдерін бағалау эдістемесі» ұсынылған, олар қажетті талаптар мен 
ережелерді белгілейді. Бұл құжаттар ұйымның өз тәжірибесін 
жинақтауына, АҚ тәуекелдеріне жэне ұйым бизнесін дамытуга қатысты 
жағдайдың өзгеруіне қарай тұрақты негізде қайта қаралады, ұйымның 
жоғары басшылығы мақұлдайды және бекітеді.

«АҚ тәуекелдерін басқару саясаты» құжаты АҚБЖ саясатына 
неғізделген жэне эдетте келесі бөлімдерден тұрады:

• жалпы ережелер;
• АҚ тэуекелдерін басқару мақсаттары мен міндеттері;
• АҚ тэуекелдерін басқару саласы (эдетте АҚБЖ жэне АҚТБЖ 

әрекет ету саласымен сэйкес келеді);
• АҚ тэуекелдерін басқару критерийлері (АҚ залалын бағалау, АҚ 

тәуекелдерін бағалау, АҚ тэуекелдерін қабылдау критерийлерін қоса 
алғанда);
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• АҚ тәуекелдерін басқарудьщ негізгі қағидаттары (мысалы, 
тәуекел туралы хабардар болу, өкілеттікті бөлу, басшылық тарапынан 
бақылау, АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі мен жүйесін үнемі жетілдіру, 
АҚ тәуекелдерін басқару кезінде орталықтандырылған және 
орталықтандырылмаған тәсілдемені үйлестіру, АҚ тэуекелдерін басқаруға 
жүйелі көзқарас, экономикалық тиімділік және т. б.);

• АҚ тәуекелдерінің басым салалары;
• АҚ тәуекелдерін басқару кезеңдері;
• АҚ тәуекелдерін басқару үдерісін үйымдастыру;
• АҚ тәуекелдерін басқару үдерісін бақылау;
• АҚ тәуекелдері бойынша есеп беру;
• АҚ тәуекелінің коммуникациясы;
• АҚ тәуекелдерін басқару жауапкершілігі;
• негізгі терминдер, анықтамалар мен қысқартулар;
• сілтемелер.
Неғүрлым төмен, операциялық деңгейде күнделікті негізде ағымдағы 

жағдайды бейнелеу, АҚ тәуекелдерін талдау, АҚ тэуекелдерін өңдеу 
бойынша шешімдер қабылдау, қорғау шараларын жоспарлау, сәйкестікті 
бағалау, тиімділікті өлшеу және т. б. үшін пайдаланылатын жүмыс 
қүжаттары бар:

• «Бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспары»;
• «Апаттық қалпына келтіру басымдықтарын анықтау»;
• «АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспары»;
• «АҚ тәуекелдерін бағалау жоспары»;
• «АҚ аудит жэне мониторинг жоспары»;
• «АҚ тәуекелдерінің реестрі (жіктеуіші)»;
• «АБЖ бойынша талаптар реестрі»;
• «Активтер реестрі (жіктеуіші)»;
• «Активтердің қүндылығын анықтау»;
• «АҚ қауіптерінің моделі»;
• «АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтарының деңгейін бағалау»;
• «Үйым үшін зиянды бағалау критерийлері»;
• «АҚ тәуекелдерін басқару элементтерінің қолданылуы туралы 

декларация (өтініш)» (АҚ тәуекелдерін бағалау кезінде сәйкестендірілген 
үйымға қолданылатын АҚҚ бойынша талаптарды жэне осы талаптардың 
орындалуының ағымдағы жағдайын сипаттайды);

• «АҚ тәуекелдерін бағалау туралы есеп»;
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• «АҚ тәуекелдерін баскару үдерісіне катысушылардыц релі мен 
міндеттері» жэне т.б.

«АҚ тәуекелдерін бағалау туралы есеп» қүжатының үлгі мазмүнын 
келтірейік:

• жалпы ережелер;
• АҚ тәуекелдерін бағалаудың мақсаттары мен міндеттері;
• АҚ тәуекелдерін бағалау эдістемесі мен нәтижелерінің қысқаша 

сипаттамасы (активтерді, АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтарды 
сэйкестендіру мен бағалауды, сондай-ақ АҚ тәуекелдерін бағалау мен 
сандық бағаны қоса алғанда);

• АҚ-тің ең қауіпті тәуекелдерін жэне олардың себептерін көрсете 
отырып, басшылық ету үшін қорытындылар;

• қосымшалар (активтер реестрі, АҚ тәуекелдері, АҚҚ бойынша 
талаптар жэне активтердің қүндылығын жэне бизнеске келтірілген залалды 
анықтау нәтижелері).

АҚ тэуекелдерін басқару үдерісінің негізгі қүжаттарының бірі «АҚ 
тәуекелдерін өңдеу жоспары» болып табылады, ол тәуекелдерді өңдеу 
бойынша шешімдерді іске асыру бойынша эрекеттерді айқындайтын және 
үйымның басқа бизнес-жоспарларымен үйлестірілген. Әрбір іс-эрекет 
орындаушылардың жауапкершілігін, оларды орындау үшін талап етілетін 
ресурстардың көлемін, бақылау нүктелерін, қойылған мақсаттың 
табыстылық критерийлерін және қол жеткізілген нэтижелерді бақылауды, 
сондай-ақ аталған іс-эрекеттерді жүзеге асыру мерзімдерін көрсете 
отырып, нақты айқындалуға тиіс. АҚ тәуекелдерін өңдеу жөніндегі 
шаралар АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтардың эрбір тобы үшін 
айқындалады, оларды іске асырғаннан кейін қалған АҚ тәуекелдерінің 
шамасын ескереді және өзінің басымдықтары болады. Ең жогары 
басымдық АҚ-тің ең жоғары тәуекелдерін төмендету үшін қызмет ететін 
жэне басқа шараларды іске асыру табыстылығына байланысты болатын 
шараларға беріледі. Жылдам әрі оңай іске асырылатын және жылдам әсер 
беретін қорғау шаралары бөлінеді.

¥йымның АҚ тәуекелдері жөніндеғі қүжаттары қүпия сипатта болуы 
тиіс болғандықтан, олар рүқсатсыз қол жеткізуден міндетті түрде 
қорғалады. Сондай-ақ оларға рүқсаты бар түлғалар тобы анықталады.
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6.2 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқарудың 
инструментальді құралдары

АҚ тәуекелдерін басқару және оларды бағалауды жүргізу үшін 
сүрақтар мен жауаптары бар сауалнамаларға негізделген қарапайым 
тәсілдерден бастап, қүрылымдық талдауды пайдаланатын әдістермен 
аяқталатын эртүрлі әдістер жасалынды. Бүрын көрсетілгендей, АҚ 
тәуекелдерін бағалаудың көптеген түрлі әдістері бар. Олардың 
кейбіреулері қарапайым кестелік тәсілдерге негізделген және 
мамандандырылған БҚ қолдануды көздемейді, басқалары керісінше оны 
пайдаланады. Кестелік эдістерде үйымның активтеріне жағымсыз әсер ету 
факторларының байланысын және АҚ қауіп-қатерлерін іске асыру 
ықтималдығының мэндерін олар пайдаланатын осалдықтарды ескере 
отырып, көрнекі түрде көрсетуге болады. Қандай да бір аспаптық 
қүралдарды қолдану міндетті болып табылмайды, алайда АҚ тәуекелдерін 
бағалау және қорғау шараларын таңдау үдерістерінің еңбек 
сыйымдылығын азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша, АҚ тәуекелдерін 
бағалау үдерісін бірінші рет аяқтай отырып, осы үдерістің нәтижелерін 
(активтер мен олардың қүндылығын багалау, АҚ талаптары мен АҚ 
тәуекелдерінің деңгейлері, сондай-ақ АҚ тэуекелдерді басқарудың 
сэйкестендірілген элементтері), мысалы, МБ-да сақтау жэне күжаттау 
қажет. Бағдарламалық қолдау қүралдары бүл жүмысты, сондай-ақ қайта 
бағалау бойынша болашақ барлық әрекеттерді едэуір жеңілдетуі мүмкін.

Үйымда алдымен АҚ тәуекелдерін басқару саясатын жэне АҚ 
тәуекелдерін багалау эдіснамасын енгізу және тәуекелдерді бастапқы 
жоғары деңгейлі бағалауды қолмен жүргізу, содан кейін таңдап алынған 
кіріске сәйкес келетін жэне АҚ тэуекелдерін бағалау бойынша негізгі 
операцияларды орындауды жеңілдететін қүралдарды таңдауға көшу 
үсынылады. Мүндай қүралдарды пайдаланудың оң әсері тэуекелдердің көп 
санын қарауды болжайтын АҚ тәуекелдерін егжей-тегжейлі багалау 
кезінде айтарлықтай жоғары болуы мүмкін, өйткені бүл жағдайда 
талдамалық жүмыс айтарлықтай қиындайды.

АҚ тәуекелдерін бағалау бойынша пайдаланудың негізгі 
артықшылықтары:

• АҚ тэуекелдерін бағалау үдерісінің алгоритмін автоматтандыру;
• АҚ тәуекелдерін бағалау эдіснамасын біріздендіру;
• үйымды басқарудың басқа жүйелерімен, сәйкестікті бақылау 

қүралдарымен жэне ақпаратты қорғау жүйелерімен біріктіру;
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• активтер реестрін, осалдықтарды, АҚ қауіп-қатерлерін және АҚ 
талаптарын өзекті жағдайда ұстау;

• АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарларын жэне қолдану туралы 
декларацияларды автоматты тұрде қалыптастыру;

• АҚБЖ-ның үдерістері мен өмірлік циклін құжаттау.
АҚ тэуекелдерін бағалау құралы нені қамтамасыз етуі тиіс? Төменде 

келтірілген тізім нақты шешімді таңдау кезінде ескерілуі тиіс өлшемдер 
туралы кейбір түсінік алуга мүмкіндік береді:

• кұрал кем дегенде мәліметтерді жинау, талдау, нәтижелерді 
шыгару модульдерін қамтуы тиіс;

• АҚ тәуекелінің барлық компоненттері және олардың арасындағы 
өзара байланыс қамтылуы тиіс;

• таңдапған кұрал жұмыс істейтін жэне жүмыс істейтін эдіс 
үйымның саясатын жэне АҚ тэуекелдерін бағалаудың жаппы тәсілін 
көрсетуі тиіс;

• егер басқару үдерісінде баламалы нұсқаларды салыстыру жэне 
АҚ тэуекелдерін басқарудың сенімді жэне экономикалық тиімді 
элементтерін таңдау қажет болса, онда бұл үдерістің маңызды бөлігі 
нәтижелерді тиімді ұсыну болып табылады, сондықтан бұл құрал 
нәтижелермен есеп беруді түсінікті жэне нақты түрде қамтамасыз етуі 
тиіс;

• мәліметтер жинау кезеңінде алынган ақпарат мұрағатын жэне АҚ 
тәуекелдерін немесе сұратуларды кейінгі бағалауды жүргізу кезінде қажет 
болуы мүмкін аналитикалық мэліметтер мүрағатын жүргізу мүмкіндігі;

• бұл кұралды сипаттайтын құжаттама қол жетімді болуы керек, 
өйткені ол тиімді пайдалануда маңызды рөл атқарады;

• таңдалған күрал ұйымда пайдаланылатын бағдарламалық және 
аппараттық қамтамасыздандырумен үйлесімді болуы керек;

• автоматтандырылған кұралдар, әдетге, тиімді жэне қатесіз, бірақ 
олардың кейбіреулері орнату немесе пайдаланудың күрделі үдерістеріне ие 
болуы мүмкін, сондықтан оқыту жэне қолдау бағдарламаларының 
қолжетімділігін қарастыру қажеттілігі туындауы мүмкін;

• бұл кұралды тиімді пайдалану ішінара пайдаланушы осы енімді 
қаншалықты жақсы түсінетініне, сондай-ақ пайдаланылатын күралдың 
дүрыс орнатылуына жэне конфигурациясына байланысты, сондықтан 
орнату мен пайдалану және оқыту мен түрақты қолдау түрінде сүйемелдеу 
жөніндегі нүсқаулыктың болуы үлкен маңызға ие болуы мүмкін.
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Қазіргі уақьітта нарықта АҚ тәуекелдерін бағалау ұшін шамамен 
жиырма шақты бағдарламалық өнімдер бар: АҚ-ның базалық деңгейіне 
бағытталған қарапайымнан бастап АҚ тәуекелдерін бағалаудың толық 
нұсқасын іске асыруға және талап етілетін тиімділіктің қорғау 
шараларының кешенін таңдауға мұмкіндік беретін кұрделі жэне қымбат 
тұратын қарапайым бағдарламалық өнімдер. Сонғы класты бағдарламалық 
құралдар 38АОМ - жұйелік талдау мен жобалаудың кұрылымдық әдістерін 
(ағылш. 8ігисшгес1 Зузіетз Апаіузіз апсі Оезіцп Меіһосі) жэне келесі 
операцияларды орындау үшін құрал болып табылады:

• АҚ позициясынан АЖ моделін кұру;
• активтердің құндылығын бағалау;
• АҚ қауіп-қатерлері мен осалдықтардың тізімін жасау, олардың 

сипаттамаларын бағалау;
• қорғау шараларын таңдау жэне олардың тиімділігін талдау;
• қорғау кұру нұсқаларын талдау;
• құжаттау (есептер генерациясы).
АҚ тэуекелдерін басқарудың ең танымал инструментальді 

кұралдарының мысалдары 3-қосымшада келтірілген.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары:

1. АҚ тәуекелдерін басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етуге не кіреді?
2. «АҚ тәуекелдерін басқару саясаты» кұжатын сипаттаңыз.
3. Операциялық деңгейдегі АҚ тәуекелдерін басқару үдерісінің 
құжаттарын атаңыз.
4. АҚ тәуекелдерін өңдеу жоспарында не көрсетіледі?
5. АҚ тәуекелдерін бағалаудың қандай кезеңдерінде АҚ тәуекелдерін 
басқарудың инструментальді құралдарын пайдалану барынша пайда әкелуі 
мұмкін?
6. АҚ тәуекелдерін басқарудың инструментальді құралдарын таңдау 
кезінде қандай критерийлерді ескеру қажет?
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ҚОРЫТЫНДЫ

Оқу кұралында АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі, оның негізгі 
кезеңдері мен жұмыс нәтижелері егжей-тегжейлі қарастырылды.

АҚ тәуекел ұгымы енгізілді жэне АҚ тәуекелдерін басқару үдерісі 
мен жүйесі айқындалды.

АҚ тэуекелдерін басқару үдерісінің құрамдас бөліктері мен АҚ 
тэуекелдерін талдауга (базалық, бейресми, егжей-тегжейлі, аралас) жэне 
багалауга (жогары деңгейлі және егжей-тегжейлі) эртүрлі тэсілдер егжей- 
тегжейлі қаралды.

Барлық ұсынылган эдістер осы тәсіл эзірленетін ұйымның бизнес- 
мақсаттарын ескеретін АҚ тэуекелдерін багалауга жеке тәсілді жасау 
мақсаттары үшін қайта өңделуі мүмкін.

Жогарыда айтылгандай, оқу құралында сипатталган ұғымдар кейбір 
магыналы түрде бірігуі шартымен АҚ тәуекелдерін есептеудің «дұрыс» 
немесе «дұрыс емес» тэсілдері жоқ жэне тек ұйымның өзі ғана АҚ 
тәуекелдерін бағалаудын қандай эдісі оның АҚҚ бойынша бизнес- 
талаптары мен талаптарына сәйкес келетіні туралы шешім қабылдай 
алады. Алайда, егер ұйым алдында АҚ-ны басқару жөніндегі қазақстандық 
немесе халықаралық стандарттардың талаптарына сэйкес келетін 
формальды АҚ-ны құру міндеті тұрса, АҚ-тың тэуекелдерін багалау 
эдістемесін эзірлеу кезінде АҚ-ның тәуекелдерін бағалау үдерісіне АҚБЖ 
сәйкес жасалатын стандарттарды керсететін барлық талаптар ескерілуі 
жэне орындалуы қажет.

Оқу құралында ұсынылған материал білім алушыларда кәсіби 
құзыреттіліктерді жэне олардың білімділік компоненттерін 
қалыптастыруға оқу-эдістемелік қолдау көрсетуге арналған.

Кэсіби құзыреттілікті толық қалыптастыру үшін АҚБЖ кұрылатын 
немесе жұмыс істейтін объектіні анықтау және осы оқу құралында 
баяндалған тәуекелдерді бағалау әдіснамасының негіздерін пайдалана 
отырып, нақты объектінің АҚБЖ-ға қатысты мәселелерді қарастыру қажет.

Білім алушылардың белгілі бір білімділік компоненттерді меңгеру 
деңгейін жэне осының салдары ретінде кәсіптік құзыреттілікті 
қалыптастыру деңгейін бақылауды жүзеге асыру үшін оқу құралының 
әрбір бөлімінің соңында келтірілген өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 
тізбесін пайдалануға болады.

111



ҚОСЫМШАЛАР

Қ1 Ақпараттық қауіпсіздік қауіптерініц мысалдары

АҚ қауіп-қатерлерінің жалпыланған мысалдары І80/ІЕС 27001:2005, 
І80/ІЕС 27002:2005 мен І80/ІЕС 27005:2011, В8 7799-3:2006, МемСт ҚР 
180/ІЕС 27001-2015 сәйкес берілген.

ҚІ.1 Физикалық қауіпсіздігі және қоршаған ортаның қауіпсіздігі

Қорғалған аймақтар. Мақсаты: ұйым және ақпарат үй-жайларының 
рүқсатсыз физикалық кіруін, зақымдануын жэне ашылуын болдырмау. 
Ақпаратты өңдеудің сыни немесе қүпия қүралдары қорғалған салаларда 
орналастырылуы, қауіпсіздіктің тиісті кедергілерімен және қолжетімділікті 
бақылау қүралдарымен жарақталған нақты белгіленген қауіпсіздік 
периметрлерімен қорғалуы тиіс. ¥йым үшін физикалық залалға әкелетін 
келесі АҚ-ның қауіп-қатерлері осы мақсатпен байланысты:

• өрт;
• бомбалау;
• жер сілкінісі;
• қоршаған ортаның ластануы (жэне басқа да апат түрлері, дүлей 

немесе адамдардың іс-әрекеттерінен туындаған);
• су басу;
• дауыл;
• ереуіл;
• басып кіру;
• ұрлық;
• рұқсатсыз физикалық кіру;
• қасақана зиян келтіру.

Жабдықтың қауіпсіздігі. Мақсаты: активтерді жогалтудың, залалдың, 
ұрлаудың немесе ымыраласудың алдын алу және ұйым қызметінің 
тоқтауы. Жабдық қоршаған ортаның физикалық қауіп-қатерлері мен 
қауіптерінен қоргалуга тиіс. Осы мақсатта АҚ мынадай қауіп-қатерлері 
байланысты:

• тозаңдату;
• ауа баптау жүйесінің бұзылуы;
• бомбапау;
• ресурстарды ымыралау;
• қоршаган ортаның ластануы (табиғи немесе адамдардың іс- 

эрекеттерінен туындаған апаттардың басқа да түрлері);
• ақпаратты ұстап қапу;
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• қолдаушы инфрақұрылымның істен шығуы (электр, сумен 
жабдықтау, кәріз, жылыту, желдету жэне ауаны баптау сияқты);

• өрт;
• су басу;
• жабдықтың істен шығуы;
• ақпараттың шығуы;
• басып кіру;
• радиокедергілер;
• қызметті үзу;
• найзағай;
• сүйемелдеу кезіндегі қате;
• қолдау инфрақүрылымының жүмыс істеуінің іркілісі;
• зиянды код;
• электр қорегі жүйесіндегі флуктуация;
• ұрлық;
• рүқсатсыз физикалық кіру;
• пайдаланушы қатесі;
• вандализм;
• қасақана зиян келтіру.

Қ1.2 Коммуникацияларды және опсрацияларды басқару

Операциялық рэсімдер және жауапкершілік. Мақсаты: Ақпаратты 
өңдеу қүралдарының дұрыс жэне қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 
Ақпаратты өңдеудің барлық қүралдарын басқару және пайдалану 
жауапкершілігі мен рәсімдері белгіленуі тиіс. Осы мақсатта келесі АҚ 
қауіп-қатерлері байланысты:

• ақпаратты ашуға;
• алаяқтыққа;
• рұқсатсыз немесе тестіленбеген кодты енгізуге;
• зиянды кодқа;
• басқа пайдаланушының идентификаторын тағайындауға;
• ресурстарды немесе активтерді теріс пайдалануға;
• техникалық қолдау қызметкерлерінің қатесіне;
• БҚ істен шығуына;
• жүйені теріс пайдалануға (кездейсоқ немесе эдейі);
• жүйенің істен шығуына;
• үрлыққа;
• рүқсатсыз кіруге;
• рүқсатсыз немесе эдейі емес түрлендіруге;
• сәтсіз өзгерістерге;
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• БҚ-ны авторланбаған пайдаланушылар пайдалануға;
• БҚ-ны рұксатсыз пайдалануға;
• пайдаланушы қатесіне;
° қасақана зиян келтіруге.

Қ І.З  Бизнестің үздіксіздігін басқарудағы  АҚ аспектілері.

Мақсаты: бизнес-қызметтің үзілуіне қарсы эрекет ету және сыни 
бизнес-үдерістерді АЖ-ның ірі іркілістерінің немесе апаттардың әсерінен 
қорғау, сондай-ақ олардың уақытылы жаңартылуын қамтамасыз ету. 
Ақпараттық ресурстарды жоғалтқаннан кейін үйымның залалын азайту 
жэне қалпына келтіру үшін бизнестің үздіксіздігін басқару үдерісі іске 
асырылуы тиіс. Осы мақсатта келесі АҚ қауіп-қатерлері байланысты:

• терроризм актілеріне;
• апаттарға (табиғи немесе адамдардың іс-әрекеттерінен 

туындаған);
• бизнестің үздіксіздігін бүзу;
• жоспарларға;
• өртке;
• қателерге;
• жабдықтың істен шығуына;
• ақпараттық қауіпсіздік инңиденттеріне;
• бизнес қызмет пен үдерістерді үзуге;
• орындалмаған қызмет көрсетуге;
• қауіпсіздік жүйесінің бұзылуына;
• жүйелік іркіліске;
• ұрлыққа;
в қол жетімсізге.

Қ1.4 Сәйкестік

Заңнама талаптарына сэйкестігі. Мақсаты: кез келген заңнаманың, 
нормативтік базаның жэне келісімшарттық міндеттемелердің, сондай-ақ 
АҚ кез келген талаптарының бүзылуын болдырмау. АЖ-ны жобалау, 
пайдалану, пайдалану жэне басқару АҚ-ның заңнамалық, нормативтік 
және келісімшарттық талаптарының қолданысына түсуі мүмкін. Осы 
мақсатта келесі АҚ қауіп-қатерлері байланысты:

• келісім-шарт міндеттемелерін бүзуға;
• заңнаманы немесе нормативтік базаны бүзуға;
• жазбаларды жоюга;
• ақпарат тасығыштардың зақымдануына;
• жазбаларды бүрмалауға;
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• БҚ заңсыз импорт/экспортқа;
• БҚ заңсыз пайдалануға;
• құжаттарды жоғалтуға;
• ақпаратты өңдеу құралдарын теріс пайдалануға;
• рұқсатсыз кіруғе;
• зияткерлік меншік болып табылатын материалдарды рұқсатсыз 

пайдалануға;
• БҚ рұқсатсыз пайдалануға;
• желілік жабдықты рұқсатсыз пайдалануға;
• зияткерлік меншік құқығының бұзылуына.
АҚ саясаттары мен стандарттарына сәйкестіғі, сондай-ақ техникалық 

сэйкестігі. Мақсаты: жүйенің ұйымның АҚ саясаттары мен
стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету. АЖ қауіпсіздігі үнемі 
тексерілуі тиіс. Осы мақсатта келесі АҚ қауіп-қатерлері байланысты:

• қорғауды бұзуга;
• ену сынақтарымен келтірілген зиянға;
• байланыс құралдарының істен шығуына;
• ресурстарды теріс пайдалануына;
• авторланбаған тұлғалар желісіне кіруге;
• ұрлыққа;
• рұқсатсыз кіруге;
• БҚ заңсыз импорт/экспортқа;
• БЖ заңсыз пайдалануға;
• зиянды кодқа;
• БҚ рұқсатсыз пайдалануға;
• желілік жабдықты рұқсатсыз пайдалануға;
• қасақана зиян келтіруге.
АЖ АҚ аудитіне қатысты түсінік. Мақсаты: АЖ АҚ аудит 

үдерісінен/не тиімділігін арттыру және араласуды азайту. АЖ АҚ аудитін 
жүргізу кезінде қолданыстағы аудит жүйелері мен кұралдарын қорғау үшін 
бақылау механизмдері болуы тиіс. Осы мақсатта келесі АҚ қауіп-қатерлері 
байланысты:

• үшінші тараптың әрекеттерімен келтірілген залалға;
• құпия сөздерді ашуға;
• бизнес үдерістерді тоқтатуға;
• аудит үдерісіне/нен араласуға;
• тұтастықтың бұзылуына;
• аудит құралдарын теріс пайдалануға;
• аудит журналдарына рұқсатсыз кіруге;
• аудит құралдарына рұқсатсыз кіруге;
• аудит журналдарын рұқсатсыз өзгертуге.
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АҚ қауіп-қатерлерінің басқа ықтимал жіктемесі төменде келтірілген.

1. Техникалық себептерге байланысты оқиғалар:
• техникалық қүралдардың істен шығуы (істен ш ы ғуы );
• кабельдердің немесе байланыс желілерінің зақымдануы;
• кернеу ауытқуы (шамадан тыс кернеу);
• электр қорегі жүйесіндегі іркілістер;
• статикалық электрдің, индустриялық кедергілердің жэне 

техникалық нысаналардың әсері;
• БҚ жұмысындағы жаңылыс (қателер), БҚ бас тарту;
• АҚҚ-ның, мониторинг, бақылау және экімшілендіру 

қүралдарының жұмысындағы бас тарту (іркіліс, қателер);
• шамадан тыс жүктеме (желі, сервер жэне т.б.) салдарынан қызмет 

көрсетуден бас тарту;
• зиянды бағдарламалардың әсері (вирустар, «құрттар», «трояндық 

аттар», салынатын күрылғылар);
• мәліметтерді жіберу кезіндегі қателер;
• хабарларды дұрыс бағыттау;
• ақпарат тасымалдауышындағы мәліметтерді жоғалту (зақымдау) 

(дискінің зақымдалуымен дискілік жинақтауыштың істен шығуы, 
магниттік тасымалдауыштардың зақымдануы);

• техникалық және бағдарламалық құралдар тарапынан басқа да 
қауіптер (компьютерлер мен пернфериялық жабдықтардың электрондық 
сұлбаларының істен шығуы).

2. Табиғи апаттарға байланысты оқиғалар:
• өрт;
• су құбыры, жылу, кәріз апаты кезінде су басу;
• ғимарат конструкциясының тозған элементтерін бұзу;
• найзағайдың тікелей түсуі немесе найзағай кезінде импульстік 

токтарды салу.

3. Адамдардың байқаусызда болған әрекеттерімен байлаиысты 
оқиғалар:

• қызметкерлердің жұмысқа шықпауы;
• пайдаланушы қателері;
• экімшілік қателері;
• тиісті техникалық қызмет көрсетудің болмауы, оны жүргізу 

кезінде қателер;
• қауіпсіздік бөлімшесі қызметкерлерінің ақпаратты қорғау 

қүралдарын (АҚҚ) біліксіз пайдалану, заңсыз ажырату;
• жабдықты абайсызда бүлдіру;

116



• күштік жэне телекоммуникациялық желілер/байланыс 
кабельдерін абайсызда зақымдау;

• ақпарат тасымалдаушылардың ойдан тыс бүзылуы;
• қорғалған ақпаратты қасақана жою (бүрмалау);
• қүпия ақпаратты қасақана жария ету;
• АЖ - ға өзгерістерді сәтсіз енгізу;
• қателер бар БҚ енгізу;
• АЖ мен олардың компоненттерін әзірлеу, енгізу жэне 

пайдаланудан шығару үдерісінде АҚ-ның бүзылуы;
• үшінші тараптың сапасыз қызмет көрсетуі;
• АЖ-да жүмыс істеу кезінде белгіленген ережелерді (соның 

ішінде АҚ-ны қамтамасыз ету ережелерін елемеу) немқүрайлылық, 
елемеу);

• ақпаратты өңдеу технологиясының бүзылуы;
• бағдарламаны қасақана жою (жүмысты б үзу);
• бағдарламаларды рүқсатсыз орнату және іске қосу;
• компьютерді вирустармен әдейі жүқтыру;
• қолжетімділікті шектеу атрибуттарын (парольдерді, шифрлеу 

кілттерін немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ), сәйкестендіру 
карточкаларын, рүқсаттамаларды жэне т. б. тарагу, беру немесе жоғалту);

• үйымнан тыс жерде мобильді компьютерлер мен ақпарат 
тасымалдаушыларды пайдапану кезінде АҚ-ның бүзылу қауіп-катерін 
ықтимап жасау;

• қашықтан жүмыс істеу кезінде АҚ-ның бүзылу қауіп-қатерін 
ықтимал жасау;

• ресурстарды теріс пайдалану;
• басқа қасақана емес эрекеттер.

4. Адамдардың қаскүнемдік әрекеттері:
• ереуіл, қызметкердің жүмысқа әдейі шықпауы;
• диверсия;
• бақылау жэне суретке түсіру (дисплейлер экранына 

шығарылатын немесе парольдерді, идентификаторларды жэне кіру 
рэсімдерін анықтау үшін пернетақтадан енгізілетін ақпаратты визуалды 
үстап қалу);

• қолжетімділікті шектеу атрибуттарын (парольдер, шифрлеу 
кілттері немесе ЭЦҚ, сэйкестендіру карточкалары, рүқсатнамалар және т.
б.) ашу, үстап қалу, ұрлау;

• төлем туралы мәліметтерді қолдан жасау, көшіру, жою 
мақсатында (парольдерді табу немесе іріктеу арқылы іске асырылады, 
ұйымда агентура арқылы парольдер мен хаттамаларды анықтау, байланыс 
сеансы кезінде арнага қосылған кезде парольдерді ұстау, электромагниттік
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сәулеленуді қабылдау нәтижесінде парольдерді қашықтықтан ұстау 
арқылы жүзеге асырылады) заңды пайдаланушының (ЗП) өкілеттігін беру 
арқылы сырткы (телефон) байланыс арнасы аркылы жүйеге кіру;

• ЗП байланысқа кіргеннен кейін жэне оларға мәліметтерге қол 
жеткізу қүқығын беру мақсатында өз өкілеттіктерін үсынғаннан кейін 
қаскүнем модеміне арнаны қайта коммутациялау кезінде телефон желісі 
арқылы жүйеге кіру;

• кабельге жасырын пассивті қосылғанда немесе желілік
адаптердің электромагниттік сәулеленуін қабылдағанда қаржылық ақпарат 
пен қүпия сөздерді кешіру;

• желілік ОЖ сұрауын имитациялау кезінде байланыс желісіне 
жасырын қосылғанда ЗП парольдерін анықтау;

• байланыс арнасына пассивті қосылу кезінде немесе алмасу
хаттамаларын анықтау үшін аппаратураның электромагниттік сәулеленуін 
ұстап қалу кезінде трафикті талдау;

• байланыс арнасына төлем кұжаттарын бұрмалау, олардың
мазмұнын, жүру тәртібін өзгерту, қайта беру, кідірту немесе алдын алу 
арқылы жеткізу үшін белсенді ретранслятор ретінде қосу;

• өз хабарламаларымен байланыс арнасын бұғаттау,
пайдаланушыларға қызмет көрсетуден бас тарту;

• абоненттің төлем құжаттарын қабылдау (беру) фактісінен бас 
тартуы немесе осы операцияларды орындау үшін жауапкершілікті өзіне 
алу үшін хабарламаларды қабылдау (беру) уақыты туралы жалған 
мәліметтер калыптастыру;

• хабардың авторлығынан бас тарту;
• алынған (берілген) төлем құжаттары туралы жалған пікір 

қалыптастыру;
• желі арқылы берілетін мэліметтермен манипуляциялар 

(имитация, ауыстыру, қою, жою, өзгерту, қайта пайдалану);
• мәліметтер ағындарын қайта бағыттау (атап айтқанда, қаскүнем 

бақылайтын жүйелерге);
• мәліметтер ағынын бұғаттау;
• дұрыс емес (жалған) мэліметтерді жэне параметрлер мэнін 

(уақыт және т. б.) енгізу;
• жасырын құпия сөздерді, кілттерді жэне қол жеткізу 

хаттамаларын анықтау үшін заңды хабарлама құрамында кұпия ақпаратты 
беру;

• пайдаланушының басқа пайдаланушының хабарлардың 
адресациясын бұзу немесе заңды қызмет көрсетуден бас тарту үшін өзін 
заңсыз жариялауы (бүркемелеу);

• желідегі маскарад (қаскүнем өз жүйесін заңды нысан үшін беруге 
талпынысы);
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• қатты жэне иілгіш дискілерден (соның ішінде «өшірілген» 
файлдардың қалдықтары), магниттік таспалардан жұмыс орнында жұмыс 
істемейтін уақытта мэліметтерді көшіргенде, жұмыс уақытында қараусыз 
қалган терминалдарды пайдалана отырып мәліметтерді көшіргенде 
ақпаратты оқу;

• үстелдерде немесе компьютерлерде қалған магниттік 
тасымалдаушылардан мәліметтерді көшіру; арнайы сақтау орындарына 
жиналған жабдықтар мен магниттік тасымалдаушылардан мәліметтерді 
ашу немесе бүзу кезінде көшіру;

• ақпаратты көшіруге немесе қүпия сөздерді, идентификаторларды, 
кіру процедураларын және кілттерді анықтауға арналған пайдаланылған 
басылымдарды, қүжаттарды жэне басқа материалдарды жинау жэне 
талдау;

• құрал-жабдықтарды немесе БҚ-ны дайындаушы фирмада, 
жеткізуші фирмада, қоймалау орнында немесе тапсырыс берушіге баратын 
жолда сырттан ақпаратқа (ұстағыш-багдарламалар және «Троян аттары», 
ақпаратты шығару аппаратурасы және т. б.) енгізу, сондай-ақ ақпаратты 
немесе жабдықтарды жою (мысалы, вирустардың, қашықтан басқарылатын 
таратқыштардың немесе баяу әрекет ететін таратқыштардың көмегімен);

• техникалық кұралдардың, ақпарат тасығыштардың эдейі бүлінуі; 
күштік және телекоммуникациялық желілердің/байланыс кабельдерінің 
зақымдануы;

• ұйымның қызметін ұйымсыздандыру үшін вирустардың 
көмегімен ақпаратты бүзу немесе АЖ-да іркілістер жасау (вирустарды 
жұмыс істемейтін уақытта жүктеу арқылы, ойын бағдарламаларын 
ауыстыру арқылы немесе қызметкерге жаңа ойын немесе басқа да қызықты 
бағдарлама түрінде «сыйлық» тапсыру арқылы іске асырылады);

• АЖ қауіпсіздігіне әсер ететін тіркеу, конфигурациялық немесе 
өзге де ақпаратты зақымдау (жою);

• сату мақсатында жабдықтарды, оның ішінде жеке платаларды, 
дискілерді, қымбат тұратын микросхемаларды, кабельдерді, дискілерді, 
таспаларды ұрлау, бұл жүйенің жүмыс істеу қабілетін жоғалтуға, кейде 
мәліметтерді жоюга экеп согады.;

• мәліметтер мен бағдарламаларға қол жеткізу мақсатында 
магниттік тасымалдаушыларды ұрлау;

• жабдықты, магнитті тасығыштарды бүзу немесе ақпаратты 
қашықтан өшіру (мысалы, магниттер арқылы);

• ақпаратты немесе жабдықтарды жою мақсатында баяу эрекет 
ететін немесе қашықтан басқарылатын (бағдарламапық, аппараттық немесе 
бағдарламалық, жарылғыш, химнялық, электрлік немесе вирусты эрекет 
ететін атқарушы механизмі бар аппараттық - бағдарламалық) 
таратқыштарды орнату;



® өкілеттіктерді асыра пайдалану;
• жұмыс істемейтін уакытта жасырын болу кезінде жүйені қосқан 

кезде қаржылық құжаттарды колдан жасау және бұрмалау үшін мәліметтер 
мен багдарламаларга өзгерістер енгізу; қараусыз қалган жабдықты жұмыс 
уақытында пайдалану; қараусыз қалдырылган магниттік 
тасымалдаушыларда жазылган мәліметтерге өзгерістер енгізу;

• өз өкілеттіктеріңізді немесе басқа пайдаланушылардың 
өкілеттіліктерін қоргау тетіктерін айналып ету үшін рүқсатсыз өзгерту;

• күпия сөзді шыгару үшін жасырын таратқыштарды мәліметтерді
көшіру немесе АЖ-мен заңды байланыс арналары арқылы жұмыс
істемейтін уақытта жасырын болу, жабдықты жөндеу, баптау, алдын алу 
немесе БҚ жөндеу мақсатында бару, жұмыс уақытында қараусыз қалган 
кезде жабдық элементтерін жасырын ауыстыру;

• мәліметтер базасына немесе жеке файлдарға қаржылық 
ақпаратты қолдан жасау немесе жою үшін бөлінген өкілеттіктер шегінде 
өзгерістер енгізу.

Қ2 Осалдықтардың мысалдары
АҚ қамтамасыз етуді талап ететін түрлі объектілерге қатысты 

осалдықтардың мысалдары келтірілген.

1. Орта және инфрақұрылым:
• ғимараттарды, есіктер мен терезелерді физикалық қоргаудың 

болмауы (мысалы, ұрлық қауіп-қатері болуы мүмкін);
• ғимараттарға, үй-жайларға кіруді басқарудың физикалық 

құралдарын дұрыс емес немесе немқұрайлы пайдалану (мысалы, әдейі 
зақымдау қауіп-қатері болуы мүмкін);

• электр желісінің тұрақсыз жұмысы (мысалы, кернеудің тербеліс 
қауіп-қатері болуы мүмкін);

• су басуы мүмкін аймақтарда орналастыру (мысалы, су басу қауіп- 
катері бар) жэне т. б.

2. АҚЕ:
• мерзімді ауыстыру сұлбаларыныі болмауы (мысалы, есте сақтау 

ортасының жағдайының нашарлау қауіп-қатері болуы мүмкін);
• кернеу тербелісіне ұшырауы (мысалы, кернеу тербелісінің пайда 

болу қауіп-қатері болуы мүмкін);
• температуралық ауытқуларға бейімділік (мысалы, 

температураның экстремалды мәндерінің пайда болу қауіп-қатері болуы 
мүмкін);

• ылғалдың, шаңның, ластанудың әсеріне ұшырауы (мысалы, 
тозаңдану қауіп-қатері болуы мүмкін);

120



ш

• электромагнитті сәулелену әсеріне сезімталдық (мысалы, 
электромагнитті сэулелену кауіп-катері болуы мүмкін);

• жеткіліксіз кызмет көрсету/есте сақтау ортасының дүрыс 
инсталляциясы (мысалы, қызмет көрсету кезінде қатенің пайда болу қауіп- 
қатері болуы мүмкін);

• конфигураңияның тиімді өзгеруін бақылаудың болмауы (мысалы, 
операторлардың қателері қауіп-қатері болуы мүмкін) және т. б.

3. БҚ:
• БҚ қүралдарын әзірлеуге түсініксіз немесе толық емес 

техникалық талаптар (мысалы, багдарламалық іркілістер қауіп-қатері 
болуы мүмкін);

• тестілеу болмауы немесе БҚ жеткіліксіз тестілеу (мысалы, рүқсат 
етілмеген пайдаланушылар бойынша БҚ пайдалану қауіп-қатері болуы 
мүмкін);

• күрделі пайдаланушы интерфейсі (мүмкін, мысалы, операторлар 
қатесі);

• сәйкестендіру жэне аутентификациялау механизмдерінің 
болмауы, мысалы, пайдаланушыларды аутентификациялау (мысалы, заңды 
пайдаланушылар ретінде зиянкестердің заңсыз кіру қауіп-қатері болуы 
мүмкін);

• аудиторлық тексерудің болмауы (мысалы, рүқсат етілмеген 
тәсілмен пайдалану қауіп-қатері болуы мүмкін);

• БҚ-ның жақсы белгілі ақаулары (мүмкін, мысалы, рүқсат 
етілмеген пайдаланушылар бойынша пайдалану кауіп-қатері);

• қорғалмаған парольдер кестесі (мысалы, заңды пайдаланушылар 
түрінде зиянкестердің заңсыз кіру қауіп-қатері болуы мүмкін);

• құпиясөздерді нашар басқару (оңай анықталатын парольдер, 
шифрленбеген күйде сақтау, парольдерді жиі ауыстыру жеткіліксіз);

• қол жеткізу қүқыгын дүрыс пайдаланбау (мысалы, рүқсат 
етілмеген тәсілмен пайдалану қауіп-қатері болуы мүмкін);

• бақыланбайтын БҚ жүктеу жэне пайдалану (мысалы, зиянды БҚ 
соқтығысу қауіп-қатері болуы мүмкін);

• жүмыс станциясынан шығу кезінде сеанстың аяқталуын тіркеудің 
болмауы (мысалы, рүқсат етілмеген пайдаланушылар бойынша пайдалану 
қауіп-қатері болуы мүмкін);

• өзгерістер енгізуді тиімді бақылаудың болмауы (мысалы, 
бағдарламалық іркілістер қауіп-қатері болуы мүмкін);

• қүжаттаманың болмауы (мүмкін, мысалы, операторлар қатесі);
• резервтік көшірмелердің болмауы (мысалы, зиянды БҚ немесе 

өрттің эсер ету қауіп-қатері болуы мүмкін);
• жазбаларды тиісті өшірмей есте сақтау ортасын есептен шығару

121



немесе қайта пайдалану (мысалы, рұқсатсыз пайдаланушылармен 
пайдалану қауіп-қатері болуы мүмкін);

• өзгерістерді жэне т.б. бақылау процедурасының болмауы.

4. Коммуникациялар:
• қорғалмаған байланыс желілері (мысалы, ақпаратты үстап қалу 

қауіп-қатері болуы мүмкін);
• кабельдердің қанағаттанғысыз түйісуі (мысалы, байланыс

қүралдарына рүқсатсыз кіру қауіп-қатері болуы мүмкін);
• жіберушінің және алушының сәйкестендіру жэне 

аутентификациясының болмауы (мысалы, заңды пайдаланушылар түрінде 
зиянкестердің заңсыз кіру қауіп-қатері болуы мүмкін);

• қүпия сөздерді ашық мәтінмен жіберу (мысалы, рүқсат етілмеген 
пайдаланушылардың желіге кіру қауіп-қатері болуы мүмкін);

• жіберу немесе хабар алу растамаларының болмауы (мысалы, 
берілген ақпараттың мағынасын өзгерту қауіп-қатері);

• коммутацияланатын желілер (мысалы, рүқсат етілмеген
пайдаланушылардың желіге кіру қауіп-қатері болуы мүмкін);

• қүпия ақпараттың қорғалмаған ағындары (мысалы, ақпаратгы 
үстап қалу қауіп-қатері болуы мүмкін);

• желіні дүрыс емес басқару (маршрутизацияның жеткіліксіз
икемділігі) (мысалы, трафиктің шамадан тыс жүктелу қауіп-қатері болуы 
мүмкін);

« ортақ пайдалану желілеріне қорғалмаған қосылымдар (мысалы, 
БҚ рұқсатсыз пайдаланушылар бойынша пайдалану қауіп-қатері бар) жэне 
т. б.

5. Қүжаттар:
• қорғалмаған жерлерде сақтау (мысалы, ұрлау қауіп-қатері бар);
• жою кезінде жеткіліксіз мұқият болу (мысалы, үрлау қауіп-қатері 

болуы мүмкін);
• бақылаусыз көшіру (мьісалы, ұрлау қауіп-қатері бар) жэне т. б.

6. Персонал:
• қызметкерлердің болмауы (мүмкін, мысалы, қызметкерлер 

санының жеткіліксіз болу қауіп-қатері);
® сырттан шақырылған адамдардың жұмысым немесе

тазалаушының жұмысын қадағалаудың болмауы (мысалы, ұрлану қауіп- 
қатері болуы мүмкін);

• АҚ қамтамасыз ету мәселелері бойынша персоналды жеткіліксіз 
даярлау (мысалы, операторлардың қателері қауіп-қатері болуы мүмкін);

• АҚ мәселелері бойынша қажетті білімнің болмауы (мысалы,
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пайдаланушылардың қателесу қауіп-қатері болуы мүмкін);
• бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз етуді дұрыс пайдаланбау 

(мысалы, операторлардың қатесі қауіп-қатері болуы мүмкін);
• қадағалау тетіктерінің болмауы (мысалы, рүқсат етілмеген 

тэсілмен пайдалану қауіп-қатері болуы мүмкін);
• хабар алмасу үшін телекоммуникациялық жүйелерді дұрыс 

пайдалану саясатының болмауы (мысалы, желілік құралдарды рұқсатсыз 
пайдалану қауіп-қатері болуы мүмкін);

• кадрларды жинаудың сэйкессіз рәсімдері (мысалы, әдейі 
зақымдау қауіп-қатері болуы мүмкін);

• техникалық қызмет көрсету үшін адекватты емес жауапкершілік;
• АҚҚ үшін міндеттерді тиісінше бөлудің болмауы жэне т. б.

7. Жалпы осал орындар:
• бір элементтің істен шығуы салдарынан жүйенің істен шығуы 

(мысалы, байланыс қызметінің жүмыс істеуінде іркіліс қауіп-қатері болуы 
мүмкін);

• техникалық қызмет көрсетуді жүргізудің адекватты емес 
нәтижелері (мысалы, аппараттық істен шығу қауіп-қатері болуы мүмкін);

• АҚ-ға қатысты клиенттермен жэне/немесе үшінші тұлғалармен 
жасагтған шарттарда талаптардың болмауы немесе жеткіліксіз болуы;

• тұрақты аудиттердің болмауы;
• сервистер деңгейі турапы келісімнің болмауы немесе 

қанағаттанарлықсыз болуы;
• БҮҚ жоспарларының болмауы;
• АҚ жэне т. б. оқиғасы болған жағдайда келісілген тэртіптік 

үдерістің болмауы.
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

АҚ -  ақпараттық қауіпсіздік 

АЖ -  акпараттық жүйе

АТТ -  ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар

АТ -  акпараттық технологиялар

ХЭК -  халықаралық электротехннкалық комиссия

АҚЕ -  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

ОЖ -  операциялық жүйе

БҚ -  багдарламалық қамтамасыздандыру

АҚС -  ақпараттық қауіпсіздік саясаты

АӨЖ -  ақпаратты өңдеу жүйесі

АҚҚЖ -  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жүйесі

АҚТБЖ -  ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін баскару жүйесі

ЭЦҚ -  электронды-цифрлық қолтаңба

БҮҚ -  бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз ету

АӨҚ -  ақпаратты өңдеу қүралдары
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