Тест для аналізу захищеності ІС підприємства (організації)
Назва підприємства (організації) ____________________________________
1. Чи існує в організації відділ (служба) інформаційної
Так  Ні 
(економічної) безпеки?
2. Чи існує положення з організації політики безпеки у
Так 
вигляді окремого юридичного документа?

Ні 

3. Чи передбачені окремі статті витрат на інформаційну
Так 
(економічну) безпеку?

Ні 

4. Чи були випадки мережевих
несанкціонованого доступу (НСД) і т.д.?

Так 

Ні 

5. Чи проводилося внутрішнє розслідування при виявленні
Так 
витоку інформації, НСД?

Ні 

6. Чи використовуються програмні засоби інформаційної
Так 
(економічної) безпеки?

Ні 

7. Чи оцінювалися економічні (фінансові) витрати при
Так 
виникненні витоку інформації, НСД?

Ні 

(вірусних)

атак,

8. Економічні витрати при виникненні витоку інформації, НСД не
враховувалися тому, що (при негативній відповіді на 7 запитання):





Ні 
Ні 
Ні 
Ні 

Так 

Ні 

10. Чи виділені в окрему посадову категорію функції
Так 
спеціаліста з інформаційної безпеки?

Ні 

не довіряють методиці
не знають методик
немає необхідності
не ставилась задача
9. Чи є потреба в ефективнішій методиці оцінюваня
економічних (фінансових) витрат при виникненні витоку
інформації, НСД?

Так
Так
Так
Так

11. Чи враховується ІС, яка використовується захищеною від усіх загроз?
Абсолютно
Ніколи не замислювались над цим

Так 
Так 

Ні 
Ні 

Замислювались, але не знають як оцінити

Так 

Ні 

12. Яке антивірусне ПЗ використовується на підприємстві?



Kaspersky Antivirus



Symantec

Dr. Web 

Trend Micro

Eset 

Avast



UNA





eSafe



Не використовується,
але припускається 

Не використовується і
не припускається 

Інше 

13. Яке антиспамове ПЗ використовується на підприємстві?
Kaspersky Antivirus 
Dr. Web



eSafe



Не використовується,
але припускається 

Eset 

Не використовується і
не припускається 
14. Які сканери безпеки використовуються на підприємстві?
XSpider 
Nessus 
Не використовується,
але припускається 
MS Analyzer 
Internet Scanner 
Інше



LANGuard (GFI)
NetRecon





Retina Network Scanner
Не використовується і

не припускається 
SSS 

15. Які використовуються засоби контролю (та/або моніторингу) за діями
користувачів?
Lan-Console



LANGuard (GFI)

RAdmin




Infowatch

Не використовується,
але припускається 



Відеоспостереження

Вважається неетичним та невірним 
Інше



Не використовується і
не припускається 

16. Які використовуються засоби контролю доступу та аутентифікації?
Парольний захист 
Смарт-карти



Одноразові паролі 
USB-токени



Не
використовується,
але припускається 

Біометрія



iButton



Інше



RFID мітки

Не використовується і
не припускається 



17. Чи проводиться аудит ІБ на підприємстві?
Регулярно
Ні



1 раз на рік 



Не знають, що це таке

Не вважають за
необхідне 



Проводили, але безрезультатно



Не проводиться,
припускається 

але

Не проводиться і
припускається 

не

18. Чи існують нормативні документи в галузі ІБ?


Інструкція для користувачів
Інструкція для ІТ-відділу



Інструкція для IT Security



Не існують, але припускаються

Не існують і не припускаються


19. Чи описуються дії персоналу при інциденті?



Керівництва
ІТ-менеджера
IT Security

Не описуються,
але припускаються 



Користувачів

Не описуються і
не припускаються






20. Чи існує класифікація інформації в ІС?
21. Чи регламентоване
забезпечення?

використання

апаратного

22. Чи регламентоване використання ПЗ та службової
інформації?

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

23. Які проблеми та/або недоліки бачать в ІТ-структурі підприємства?
Повна відсутність організації та структуризації

Так 

Ні 

Прибутковість пріоритетніша, ніж ІБ

Так 

Ні 

ІБ важлива, але це не моя справа

Так 

Ні 

ІБ – справа особисто кожного співробітника

Так 

Ні 

24. Які проблеми та/або недоліки бачать в антивірусному захисті?
АВ захист занадто навантажує систему

Так 

Ні 

Не має достатньої кількості сигнатур

Так 

Ні 

Не достатня евристика

Так 

Ні 

Відсутність об’єктивної картини

Так 

Ні 

АВ суцільно надійна та достатня

Так 

Ні 

Рідко обновлюється

Так 

Ні 

Трапляються пропускання відомих вірусів

Так 

Ні 

Погана система централізованого керування

Так 

Ні 

Відсутність реакції на вірусні атаки

Так 

Ні 

25. Які проблеми та/або недоліки бачать в антиспамовому захисті?
Відсутній повністю

Так 

Ні 

Велика кількість пропусків спамів

Так 

Ні 

Захист суцільно надійний

Так 

Ні 

Велика кількість хибних спрацювань

Так 

Ні 

Відсутність режиму навчання

Так 

Ні 

26. Які проблеми та/або недоліки бачать у захисті серверів та ПК від
вторгнень у захисті?
Сервери не захищені від вторгнень

Так 

Ні 

ПК не захищені від вторгнень

Так 

Ні 

Не знаю, як усунути вразливість

Так 

Ні 

Не знаю, як виявити вразливість

Так 

Ні 

Сумніви в об’єктивності перевірок

Так 

Ні 

Сервери та ПК не мають вразливості

Так 

Ні 

27. Які проблеми та/або недоліки бачать у захисті від інсайдерів (витоку
інформації всередині підприємства)?
Повна довіра своїм співробітникам

Так 

Ні 

Немає інформації від витоків

Так 

Ні 

Інсайдери – не загроза для підприємства

Так 

Ні 

Часто чи регулярно трапляються витоки

Так 

Ні 

Витоків немає, але вони можливі

Так 

Ні 

Знов прийнятим співробітникам

Так 

Ні 

Співробітникам, які збираються звільнитися

Так 

Ні 

Співробітникам, які невдоволені своєю зарплатнею

Так 

Ні 

Конфліктним та запальним співробітникам

Так 

Ні 

Усі співробітники у повній довірі

Так 

Ні 

28. Кому недовіри більше?

29. Як реалізовано розмежування доступу співробітників у приміщенні
підприємства та ІТ-інфраструктуру?
Співробітники та відвідувачі вільно переміщуються
Так 
територією підприємства

Ні 

Дії співробітників не контролюються та немає можливості
Так 
що-небудь доказати у випадку інциденту

Ні 

Співробітник може без перешкод виконати що-небудь від
Так 
імені іншого співробітника

Ні 

Співробітники часто залишають своє робоче місце,
Так 
залишаючи ПК без догляду

Ні 

Співробітники іноді використовують ПК та робочий час
Так 
не за призначенням

Ні 

Співробітники можуть самостійно встановлювати будьТак 
яке ПЗ

Ні 

30. Які причини інцидентів та проблемних ситуацій у процесі роботи?
Недостатня кваліфікація користувачів

Так 

Ні 

Недостатня кваліфікація адміністраторів

Так 

Ні 

Користувачі не знають, що робити та намагаються
Так 
вирішити проблеми самостійно

Ні 

Адміністратори не спроможні розслідувати інциденти та
Так 
запобігати їх повторенню

Ні 

Відсутні правила роботи з ІТ-інфраструктурою та система
Так 
санкцій за порушення

Ні 

