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1. ВСТУП 

1.1. Політика інформаційної безпеки розроблена відповідно до вимог чинного законодавства          
України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (зокрема          
постанови Правління Національного банку України від 28.09.2017 № 95 «Про затвердження           
Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській          
системі України»), ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології Методи захисту.         
Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги” (далі – ДСТУ ISO/IEC 27001:2015),          
ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 “Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо          
заходів інформаційної безпеки” (далі – ДСТУ ISO/IEC 27002:2015), з урахуванням          
міжнародних стандартів з питань інформаційної безпеки, загальноприйнятих у міжнародній         
практиці принципів забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту.  

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ  
2.1. Визначення та скорочення в цьому документі використовуються в таких значеннях: 

● Банк - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (АТ        
КБ «ПРИВАТБАНК»). 

● Конфіденційність – властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не           
може бути отримана неавторизованим користувачем та/або процесом. 

● Цілісність - властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути             
модифікована неавторизованим користувачем та/або процесом; цілісність системи –        
властивість системи, яка полягає в тому, що жоден її компонент не може бути             
усунений, модифікований або доданий з порушенням політики безпеки. 

● Доступність - властивість ресурсу системи, яка полягає в тому, що користувач та/або            
процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати ресурс        
відповідно до правил, встановлених політикою безпеки, не очікуючи довше заданого          
(малого) проміжку часу, тобто коли він знаходиться у вигляді, необхідному          
користувачеві, в місці, необхідному користувачеві, і в той час, коли він йому            
необхідний. 

● Спостережність - властивість системи, що дозволяє фіксувати діяльність користувачів         
і процесів, використання пасивних об’єктів, а також однозначно установлювати         
ідентифікатори причетних до певних подій користувачів і процесів з метою          
запобігання порушення політики безпеки та/або забезпечення відповідальності за        
певні дії. 

● Політика – Політика інформаційної безпеки. 
● Ризик - ймовірність шкідливого впливу на бізнес в результаті порушення          

конфіденційності, цілісності та доступності інформації. 
● Ризик-орієнтований підхід до забезпечення інформаційної безпеки - прийняття        

управлінських рішень на підставі аналізу порівняння поточних ризиків інформаційної         
безпеки з прийнятними. 

● СУІБ - система управління інформаційною безпекою. 
● Інформаційна безпека - багаторівневий комплекс організаційних заходів банку,        

програмних і технічних засобів, які забезпечують захист інформації від випадкових і           
навмисних загроз, у результаті реалізації яких можливе порушення доступності,         
цілісності, конфіденційності інформації, а також які забезпечують безперервність        
бізнес-процесів, зниження операційних ризиків і оптимізацію витрат банку. 

● Інцидент інформаційної безпеки - одна або серія небажаних або непередбачуваних          
подій інформаційної безпеки, що мають значну ймовірність компрометації        
функціонування бізнесу та ставлять під загрозу конфіденційність, цілісність і         
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доступність інформаційних активів. 
● Інформаційний актив - сукупність відомостей (інформації), що має цінність для банку           

та/або його клієнтів, ділових партнерів і працівників, а також будь-яка система           
обробки, обміну або фізичного місця зберігання інформації. 

● Інформація з обмеженим доступом - банківська таємниця, комерційна таємниця,         
персональні дані, інша конфіденційна інформація. 

● Критичний бізнес-процес - бізнес-процес діяльності банку, визначений банком        
критичним щодо інформаційної безпеки за результатом його оцінювання за         
критеріями: конфіденційність, цілісність, доступність. 

● Мінімальний рівень повноважень - повноваження та права доступу, мінімально         
необхідні для якісного виконання персоналом банку посадових обов'язків. 

● Інші терміни, що вживаються в Політиці, використовуються в значеннях, визначених          
законами України, нормативно-правовими актами Національного банку та ДСТУ        
ISO/IEC 27000:2015. 

 

3. ЦІЛЬ ДОКУМЕНТА 
3.1. Ціллю Політики є впровадження та ефективне функціонування системи управління          
інформаційною безпекою, яка забезпечує: захист інформаційних активів банку від реальних          
та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз, у тому числі пов'язаних з навмисними та             
ненавмисними діями працівників банку; безперервну роботу банку; зменшення ризиків         
операційної діяльності банку та підтримання його доброчесної ділової репутації. 

 

4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

4.1. Політика розповсюджується на банк у цілому і повинна використовуватися для всіх            
критичних бізнес-процесів / банківських продуктів банку. 

 
5. ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТА ТА ОПИС ДІЙ 

5.1. Основним принципом інформаційної безпеки є підтримання належного захисту         
інформації (насамперед інформації з обмеженим доступом) із забезпеченням її цілісності,          
конфіденційності, доступності та спостережності. 
5.2. Принципами забезпечення інформаційної безпеки є: 

● системний (комплексний) підхід до забезпечення інформаційної безпеки банку; 
● безперервність процесу удосконалення та розвитку інформаційної безпеки та його         

здійснення шляхом обґрунтування та реалізації раціональних засобів, методів, заходів         
із застосуванням найкращого міжнародного досвіду; 

● своєчасність та адекватність заходів захисту від реальних та потенційних загроз          
інформаційній безпеці банку; 

● підтримка та контроль з боку керівників банку забезпечення належного рівня          
інформаційної безпеки; 

● забезпечення достатності ресурсів, у тому числі фінансових, для сталого розвитку          
систем інформаційної безпеки. 

5.3. Банк використовує ризик-орієнтований підхід до забезпечення інформаційної безпеки та          
процесний підхід до діяльності. 
5.4 Банк здійснює процес управління ризиками інформаційної безпеки в рамках системи           
управління ризиками банку. Банк самостійно визначає підходи (методики) оцінювання та          
оброблення ризиків інформаційної безпеки. 
5.5. Банк здійснює процес управління інцидентами безпеки інформації. 
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5.6. Банк підтримує програму підвищення обізнаності/навчання працівників банку з питань          
безпеки інформації з урахуванням досвіду, отриманого за результатами вирішення         
інцидентів безпеки інформації. 
5.7. Банк розробляє внутрішні документи, які визначають, зокрема:  

● вимоги щодо використання, надання, скасування та контролю доступу до         
інформаційних систем банку;  

● вимоги щодо безпеки інформації під час використання змінних носіїв інформації;  
● вимоги до забезпечення захисту від зловмисного коду та організації захисту від           

зловмисного коду;  
● політику використання криптографічних засобів для захисту інформації;  
● процес управління ключами; 
● процес управління оновленнями; 
● вимоги щодо безпеки інформації, технічного обслуговування, експлуатації       

факсимільних апаратів, багатофункціональних пристроїв, телефонів та/або      
телефонних систем; 

● вимоги щодо використання електронної пошти; 
● вимоги до безпеки інформації для інформаційних систем банку під час їх           

розроблення, модернізації (у тому числі їх компонентів) або в разі придбання, а також             
порядок виведення з експлуатації обладнання інформаційних систем банку; 

● вимоги щодо процесу управління інцидентами безпеки інформації. 
5.8. У банку діє принцип надання мінімального рівня повноважень під час надання доступу             
до інформаційних систем банку (уключаючи доступ привілейованих користувачів). 
5.9. В інформаційних системах банку, які безпосередньо забезпечують автоматизацію         
банківської діяльності, забороняється суміщення в межах однієї функції (ролі) таких          
повноважень: розроблення та супроводження (адміністрування), розроблення та       
експлуатація, супроводження (адміністрування) та експлуатація, виконання операцій в таких         
системах та подальшого контролю за їх виконанням. 
5.10. Банк використовує стандарти, документи та настанови відкритого проекту захисту          
веб-додатків "Open web application security project" (OWASP) для розроблення безпечних          
веб-додатків. 
5.11. Зміст Політики доводиться до відома всього персоналу банку та, за необхідності,            
представникам третіх сторін. Банк зобов'язаний ознайомити з Політикою працівників під час           
прийому на роботу. Кожен працівник банку зобов'язаний ознайомитися з Політикою під           
підпис та надати зобов'язання про дотримання конфіденційності. 
5.12. Під час розроблення, впровадження та функціонування програмно-технічних        
комплексів враховуються вимоги інформаційної безпеки. 
5.13. Публічні сервіси банку та внутрішні мережі банку мають відповідати вимогам           
стандартів з інформаційної безпеки. 
5.14. Банк забезпечує виконання вимог з інформаційної безпеки, які наявні в угодах з третіми              
сторонами стосовно участі у міжнародних платіжних системах та системах переказу коштів. 
5.15. У банку розроблено та затверджено план забезпечення безперервності діяльності банку,           
у якому враховано безперервність функціонування заходів інформаційної безпеки в рамках          
процесу управління безперервністю діяльності банку. 
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6. РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

6.1. У банку функціонує колективний керівний орган, який наділено повноваженнями з           
питань впровадження та функціонування СУІБ (далі - керівний орган), рішення якого є            
обов'язковими для виконання всім персоналом Банку.  

6.2. До повноважень керівного органу відноситься: 

1) погодження та перегляд політики інформаційної безпеки, положення щодо застосовності          
та стратегії розвитку інформаційної безпеки банку; 

2) узгодження впровадження нових проектів, напрямів, стратегічних завдань з питань          
інформаційної безпеки банку та заходів інформаційної безпеки; 

3) розгляд, затвердження та контроль за виконанням проектів щодо розроблення,          
упровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримання та вдосконалення       
СУІБ банку; 

4) визначення необхідних оптимальних ресурсів для впровадження заходів інформаційної         
безпеки; 

5) організація практичних заходів щодо підвищення обізнаності/навчання персоналу банку з          
питань інформаційної безпеки; 

6) забезпечення своєчасного моніторингу стану впровадження та ефективності        
функціонування СУІБ банку з подальшою оцінкою можливостей вдосконалення та потреби          
проведення коригувальних дій. 

6.3. У банку призначено відповідальну особу за інформаційну безпеку банку (Chief           
information security officer, CISO), яка забезпечує: 

1) стратегічне керівництво з питань інформаційної безпеки банку; 

2) визначення напрямів розвитку інформаційної безпеки банку, їх відповідність стратегії          
розвитку банку; 

3) відповідність заходів безпеки інформації потребам бізнес-процесів/банківських продуктів; 

4) контроль за впровадженням заходів безпеки інформації в банку. 

6.4. Підрозділ з інформаційної безпеки банку безпосередньо підпорядковується        
відповідальній особі за інформаційну безпеку банку. 

6.5. Підрозділ з інформаційної безпеки банку здійснює: 

1) розроблення вимог щодо налаштувань безпеки інформаційних систем банку; 

2) розроблення або участь у розробленні документів банку щодо інформаційної безпеки; 

3) контроль за виконанням заходів щодо забезпечення безпеки інформації на всіх стадіях            
життєвого циклу інформаційних систем банку; 

4) розслідування інцидентів безпеки інформації; 
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5) спільно з підрозділами інформаційних технологій (інформатизації, автоматизації) банку         
відновлення функціонування інформаційних систем банку після збоїв у роботі внаслідок          
інцидентів безпеки інформації. 

6.6. Документи з питань інформаційної безпеки розробляються підрозділом з інформаційної          
безпеки та іншими підрозділами за відповідними напрямками діяльності. Постійний         
контроль впровадження, виконання, вдосконалення та підтримки Політики в актуальному         
стані покладений на підрозділ з інформаційної безпеки. 

6.7. Керівництво банку всіляко підтримує впровадження інформаційної безпеки та         
забезпечує її фінансування на достатньому рівні. 

6.8. Стратегія розвитку інформаційних технологій, проекти, які пов'язані з інформаційними          
технологіями, узгоджуються з Політикою.  

6.9. Відповідальність структурних підрозділів банку в частині інформаційної безпеки         
визначається внутрішніми документами банку. 
6.10. Кожен працівник банку під час виконання своїх посадових обов'язків і повноважень            
повинен забезпечувати виконання вимог інформаційної безпеки банку. Працівники банку         
несуть відповідальність за невиконання вимог інформаційної безпеки, встановлених        
внутрішніми документами банку та нормами чинного законодавства. 

 

7. ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТА 

7.1. Політика підтримується в актуальному стані та переглядається не рідше ніж один раз на              
рік. Якщо за результатами перегляду зміни до Політики не вносяться, то повторне її             
затвердження не потрібно.  

7.2. Підставами внесення змін до Політики є зміни в інформаційній інфраструктурі та/або            
впровадження нових інформаційних технологій, зміни в законодавстві, стандартах з         
інформаційної безпеки та інших нормах.  

7.3. Зміни та доповнення до Політики затверджуються керівним органом - Правлінням банку. 
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