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ІТ-РИЗИКИ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З БІЗНЕС-РИЗИКАМИ 

 

У сьогоденні ІТ-технології відіграють важливу, інколи вирішальну 

роль у всіх сферах діяльності, зокрема і у бізнесі і тому потрібно приділяти 

увагу не тільки бізнес-ризикам, а також ІТ-ризикам, як їх невід’ємній 

частині. Беззаперечним є той факт, що застосування сучасних ІТ 

потенційно створює передумови ризику витоку, розкрадання, втрати 

інформації і, як наслідок, економічного, екологічного, соціального та 

інших видів шкоди [1]. 

Розглядаючи і вивчаючи бізнес-процеси, структуру бізнес-ризиків 

можна подати наступним чином (рис. 1). 

 

Рис. 1. Види бізнес-ризиків 

Джерело: Розроблено автором за [9]. 
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Важливо зауважити, що недостатня передбачуваність сфери ІТ є 

основним джерелом ризику ІТ-організацій. ІТ-ризик – це загроза для 

бізнес-даних, критичних систем та бізнес-процесів, які часто виникають 

через некоректне управління процесами та подіями і охоплюють цілий ряд 

важливих для бізнесу напрямків, зображені на рис. 2 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Категорії ІТ-ризиків, які застосовуються для бізнесу 

Джерело: Розроблено автором за [2]. 

 

Потенційний вплив ІТ-ризиків у бізнесі подано на рис. 3 [2, 3]. 

 

Рис. 3. Вплив ІТ-ризиків на бізнес-процеси 

Джерело: Розроблено автором за [2, 3]. 
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ІТ-ризиками необхідно управляти так само, як і традиційними бізнес-

ризиками. Управління ІТ-ризиками при функціонуванні бізнес-процесів 

породжує багато запитань, відповіді на які забезпечують розвиток і 

підвищення ефективності функціонування бізнесу (рис. 4).  

 

Рис. 4. Управління ризиками ІТ [4] 

 

Сучасний підхід до управління ІТ-ризиками дає можливість 

науковцям обирати одну із існуючих методик управління ІТ-ризиками в 

бізнес-проектах. Одними з найпоширеніших у світі методик управління ІТ-

ризиками є CRAMM, COBIT for Risk, FRAP, OCTAVE і Microsoft [5, 6]. 

Методика CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) 

базується на стандартах управління інформаційної безпеки та описує 

підхід до якісної оцінки ризиків. Оцінка ризику проводиться на основі 

аналізу цінності ІТ-активу для бізнесу, вразливостей, погроз і ймовірності 

їх реалізації [6-8]. Метод CRAMM містить зрозумілий формалізований 

опис методології, що мінімізує можливість виникнення помилок при 

реалізації процесів аналізу та управління ризиками. Наявність засобів 

автоматизації аналізу ризиків забезпечує мінімізацію трудовитрат і часу, 

який є виділений на виконання заходів з аналізу та управління ризиками.  

Чому?

•Забезпечує підгрунття для всієї діяльності в сфері ІБ

•Підтримує адекватне та завчасне реагування на вимоги регуляторів
ринку

Що?

•Визначити та своєчасно реагувати на загрози, уразливості та втрати

•Розуміти можливі збитки та потенційні наслідки порушення
властивостей інформації (активів)

•Забезпечує фундамент для розробки старегії зниження ризиків

•Допомагає визначити пріоритети при впровадженні заходів захисту

Як?

•Визначення існуючих ризиків

•Розуміння та документування можливих ризиків та наслідків
реалізації

•Підготовка фахівців з інформаційних ризиків



За наявності чітких переваг методу CRAMM існують і його недоліки, 

а саме, висока складність і трудомісткість збору вихідних даних, а також 

великі витрати ресурсів та часу на реалізацію процесів аналізу та 

управління ІТ-ризиками. 

Що стосується методики COBIT, то тут розглядаються ризики 

інформаційної безпеки стосовно ризиків основної діяльності організації, 

описуються підходи до реалізації функції управління ризиками 

інформаційної безпеки в організації та до процесів якісного аналізу ризиків 

інформаційної безпеки та управління ними [5]. 

З точки зору практичного застосування можна виділити такі 

переваги методології СOBIT: зв'язок із загальною бібліотекою COBIT і 

можливість використовувати підходи та «ІТ-контролі» (заходів щодо 

зниження ризиків) з суміжних областей; багаторазово апробований метод, 

за яким накопичені значний досвід і професійні компетенції, і результати 

якого визнаються міжнародними інститутами; наявність зрозумілого 

формалізованого опису методології дозволяє звести до мінімуму помилки 

при реалізації процесів аналізу та управління ризиками. 

При цьому методології СOBIT притаманні такі недоліки і 

обмеження: висока складність і трудомісткість збору вихідних даних 

вимагає залучення значних ресурсів або всередині організації, або ззовні; 

залученість великої кількості зацікавлених осіб вимагає значних витрат на 

організацію спільної роботи, виділення часу залучених осіб на комунікації 

всередині проектної команди і узгодження результатів з усіма 

зацікавленими особами. 

У разі якщо потрібно виконати тільки разову оцінку рівня ІТ-ризиків 

в компанії будь-якого розміру, доцільно застосовувати методологію 

COBIT. Для управління ІТ-ризиками на базі періодичних оцінок на 

технічному рівні найкраще підходить CRAMM. 



Висновки. Таким чином, розглянувши ІТ-ризики в бізнес-процесах, 

можемо стверджувати, що ІТ-ризики є основним джерелом бізнес-ризиків, 

оскільки основні процеси підприємства виконуються за допомогою 

інформаційних технологій. Управління ІТ-ризиками повинно ґрунтуватися 

на основі особливостей підприємства, що допоможе повністю мінімізувати 

ризики та забезпечити максимальну інформаційну безпеку.  
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