
Послуги контролю за витоком даних у віддаленому режимі роботи 
Від аналізу до комплексного та розумного захисту конфіденційних даних

Червень 2020 року
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Чи є у вас загрози втрати конфіденційних даних і що з цим робити?

• Визначте та оцініть основні цілі, виклики 
й відповідність до регуляторних вимог

• Оцініть інструменти й методи, що вже 
використовуються

• Проаналізуйте підходи до управління 
ризиками даних 

• Визначте вимоги до співробітників

• Маркування інформації

• План управління ризиками даних

• Впровадження засобів захисту 
даних і конфіденційності 
(наприклад, управління 
доступом до даних, запобігання 
втраті даних (DLP), шифрування, 
токенізація)

• Оцініть поточні заходи щодо управління 
даними

• Розробіть стратегічний план з усунення 
виявлених недоліків

Інвентаризуйте та класифікуйте дані

• Ідентифікуйте дані, процеси, активи, 
потоки даних та визначте їхніх власників

• Оцініть та пріоритезуйте критичні активи

• Створіть схему класифікації даних: 
публічні, конфіденційні, чутливі тощо

Do now Do next Do later

Оцініть бізнес-середовище Оцініть процеси та методи 
управління ризиками даних

Реалізуйте план
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Підхід, заснований на оцінці вартості даних, визначає стратегію, виявлення, 
контроль, поточні операції та програму відповідно до бізнес-пріоритетів

Комплексний аналіз

• Аналіз бізнес-ініціатив та інформаційних 
активів

• Оцінка ризиків, пов’язаних із даними та їхнім 
впливом

• Оцінка відповідно до регуляторних норм 
(українських та
глобальних – GDPR)

• Розробка стратегії управління даними і 
дорожньої карти

• Пошук та інвентаризація всіх 
інформаційних активів і даних

• Створення схеми життєвого циклу даних, 
пріоритезація критичних даних

• Класифікація даних та ресурсів  на основі 
визначених політик

Ідентифікація та класифікація даних

Розробка та впровадження контролів даних

• Пріоритезація контролів на основі критичності даних

• Розробка й впровадження засобів управління з 
урахуванням поточних і майбутніх ризиків бізнесу

• Створення масштабованої операційної моделі

• Інтеграція системи та бізнес-процесів

Експлуатація та управління

• Розгортання інструментів та процесів моніторингу

• Визначення необхідних навичок і моделі 
компетенцій персоналу

• Регулярні моніторинг, сортування, сповіщення, 
звітування

• Включення додаткових елементів даних і варіанти 
використання на основі бізнес-пріоритетів

1

2

3

4



Presentation title
[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

Member firms and DTTL: Insert appropriate copyright
[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

4

Обирайте саме те, що потрібно вашому бізнесу сьогодні

Задачі управління даними

Класифікація 
інформаційних активів

Запобігання витоку 
інформації (DLP)

Засоби управління та 
контролю доступу

ІТ-аудит процесів 
управління даними

• Інвентаризація інформаційних 
активів та визначення власників 
цих активів 

• Класифікація та маркування 
інформаційних активів за рівнем 
критичності

• Вибір і налаштування 
автоматичних інструментів для 
маркування інформації та 
застосування політик і заходів 
захисту інформації  відповідно до 
визначеного класу інформації 

• Чи захищені дані за допомогою 
шифрування та контролю доступу?

• Як ви здійснюєте контроль за 
захистом даних?

• Оцінка наявних процесів, 
процедур та механізмів щодо 
захисту інформації

• Виявлення недоліків у наявних 
процесах управління й захисту 
даних

• Розробка рекомендацій для 
підвищення рівня захищеності 
даних за допомогою покращення 
процесів і механізмів управління 
доступом до даних та їхнього 
захисту

• Як запобігти витоку конфіденційної 
інформації?

• Як контролювати використання 
інформації та даних співробітниками 
компанії?

• Як зрозуміти в кожному випадку, чи 
необхідна передача даних?

• Аналіз вимог та розробка/оновлення 
DLP-політик 

• Вибір технічного рішення для імпле-
ментації DLP-системи (наприклад, 
Symantec, McAfee, Forcepoint)

• Налаштування правил моніторингу
та сповіщення щодо використання 
даних на кінцевих пристроях та  руху 
даних через мережу 

• Імплементація та застосування 
правил щодо запобігання витоку 
даних (блокування е-пошти, активно-
сті, месенджерів, шифрування даних, 
контроль за знімними носіями)

• Хто має доступ до критичних даних?

• Як визначити необхідність надання 
доступу?

• Як ефективно контролювати доступ?

• Оцінка процесів та процедур за 
контролем доступу до даних 

• Аналіз розділення прав та 
обов’язків користувачів у 
комплексних ІТ-системах (ERP, CRM 
тощо)

• Розробка рольових матриць 
доступу для ІТ-систем на основі 
аналізу організаційної структури 
компанії

• Автоматизація процесів управління 
доступом через ITSM-системи
(наприклад, ServiceNow, Maximo, 
OTRS тощо)  

• Як ви класифікуєте дані та 
визначаєте методи їхнього захисту?

• Як і чи маркуються дані під час 
створення та обробки?

• Де зберігаються та як передаються 
дані, поки працівники працюють 
віддалено?

Чим ми можемо допомогти
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Контакти
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