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ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрена сущность корпоративной культуры предприятия, исследованы 

основные составляющие корпоративной культуры, обосновано влияние корпоративной 

культуры на эффективность управления. 
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Corporate culture as an element of effective management of the personnel of the enterprise 

In the article the essence of corporate culture of the enterprise is considered, the main 

components of corporate culture are investigated, the influence of corporate culture on the 

effectiveness of management is substantiated.  
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АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ,  ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

ОБРАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ТЕХНІЧНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ ISO/TS 22317:2015 

ТА ISO/TS 22331:2018 

 

У статті описано два елементи процесу управління неперервністю діяльності 

організації: процес аналізування впливу на діяльність і процес визначення та обрання 

стратегії забезпечення неперервності діяльності. Розглянуто методологію проведення 

функціонального аналізування діяльності організації. 

Ключові слова: неперервність діяльності, процес управління неперервністю 

діяльності, система управління неперервністю діяльності, інцидент, порушення, 

аналізування впливу на діяльність, оцінювання ризику, стратегія забезпечення неперервності 

діяльності, функціональне аналізування. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. З проблемою забезпечення 

неперервності діяльності1 стикаються підприємства, установи, організації (далі – організації) 

незалежно від їхнього розміру, форми власності та сфери діяльності в усіх країнах світу. 

Актуальність цієї проблеми обумовлена почастішанням випадків виникнення різних 

інцидентів2, які: 

 
1
 Неперервність діяльності (business continuity) – спроможність організації продовжувати постачання продукції 

або надання послуг з дотриманням прийнятних строків на заздалегідь визначеному рівні під час порушення 

діяльності [1]. 
2
 Інцидент (incident) – подія, яка може являти собою порушення, втрати, надзвичайну ситуацію чи кризу або 

може призвести до них [1]. Надзвичайна ситуація (emergency) – раптовий, терміновий, зазвичай несподіваний 

випадок або подія, що потребує негайних дій [2]. Криза (crisis) – нестабільний стан, пов'язаний з майбутніми 
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– стають причиною порушення3 діяльності організацій, перешкоджаючи їм у 

нормальному режимі виконувати функції4, здійснювати процеси5, проводити операції6, 

постачати продукцію або надавати послуги; 

– не дають змоги організаціям відповідати вимогам7, яких організації мають 

дотримуватися або яких організації вирішили дотримуватися; 

– призводять до понесення організаціями фінансових та репутаційних втрат; 

– створюють загрозу життю та здоров’ю людей; 

– завдають шкоди довкіллю (навколишньому середовищу); 

– стають на заваді досягненню стратегічних цілей. 

Для завчасного виявлення потенційних загроз8, оцінювання їх впливу9 на діяльність та 

пом’якшення10 негативних наслідків11 інцидентів найвищому керівництву12 організації 

треба замислитися над упровадженням у свою загальну систему керування (управління) 

організацією системи керування (управління) неперервністю діяльності13 (далі – СКНД) та 

процесу управління неперервністю діяльності14. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему забезпечення неперервності 

діяльності організації розглядали у своїх публікаціях такі організації, як Інститут внутрішніх 

аудиторів [4, 5], Об’єднаний форум Базельського комітету з банківського нагляду [6], 

Національна асоціація протипожежного захисту [7], Міжнародна електротехнічна комісія [8], 

а також національні органи стандартизації країн світу [9, 10, 11]. 

Технічний комітет ISO/TC 223 Міжнародної організації зі стандартизації узагальнив 

підходи, викладені в публікаціях [4 – 11], у міжнародних стандартах ISO 22301:2012 [12] та 

ISO 22313:2012 [13] (в Україні прийняті як національні стандарти ДСТУ EN ISO 22301:2017 

 

різкими або значними змінами, що потребують невідкладної уваги та дій для захисту життя, активів, майна або 

довкілля (навколишнього середовища) [2]. 
3
 Порушення (disruption) – передбачуваний чи непередбачуваний інцидент, який спричиняє незаплановані 

негативні відхилення від очікуваних обсягів постачання продукції або надання послуг, передбачених цілями 

організації [1]. 
4
 Функція (function) – група процесів, спрямованих на досягнення конкретної стратегічної цілі [3]. 

5
 У стандартах Міжнародної організації зі стандартизації використовують різні визначення терміна «процес». В 

одних стандартах пропонують здійснювати декомпозицію процесів організації на операції (transactions), а в 

інших стандартах на види діяльності (activities). Процес (process) – одна або кілька послідовностей операцій, 

необхідних для досягнення результату, що відповідає встановленим правилам [3]. Процес (process) – набір 

взаємопов’язаних або взаємодійних видів діяльності, які перетворюють входи на виходи [1]. 
6
 Операція (transaction) – найменший елемент процесу, який полягає в обміні інформацією та/або іншими 

ресурсами між двома чи кількома учасниками або системами [3]. 
7
 Вимога (requirement) – встановлені потреба чи очікування, які зазвичай мають на увазі чи які є обов’язковими 

[2].  
8
 Загроза (threat) – можлива причина небажаного інциденту, який може спричинити завдання шкоди людям, 

активам, системі або організації, довкіллю (навколишньому середовищу) чи спільноті [2]. 
9
 Вплив (impact) – результат порушення, який впливає на цілі [1]. 

10
 Пом’якшення негативних наслідків (mitigation) – обмеження будь-яких негативних наслідків конкретного 

інциденту [2]. 
11

 Наслідок (consequence) – результат події, який впливає на цілі [2]. 
12

 Найвище керівництво (top management) – особа чи група осіб, яка спрямовує та контролює діяльність 

організації на найвищому рівні [1]. 
13

 Система керування (управління) неперервністю діяльності (business continuity management system) – частина 

загальної системи управління, яка встановлює, впроваджує, виконує, здійснює моніторинг, аналізує, підтримує 

та поліпшує неперервність діяльності [2]. 
14

 Керування (управління) неперервністю діяльності (business continuity management) – цілісний процес 

управління, який виявляє потенційні загрози для організації та вплив на ведення діяльності, який можуть 

спричинити ці загрози, якщо їх буде реалізовано, і який забезпечує основу для підвищення стійкості організації 

до мінливих зовнішніх умов з можливістю результативного реагування, яке захищає інтереси ключових 

зацікавлених сторін, репутацію, бренд та плідну діяльність [2]. 
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[14] та ДСТУ EN ISO 22313:2014 [15]). У жовтні 2019 року набула чинності нова редакція 

стандарту ISO 22301:2019 [1]. 

Cтандарт ISO 22301:2019 [1] визначає структуру системи керування (управління) 

неперервністю діяльності та вимоги до її впровадження й підтримування. 

У стандарті ISO 22313:2012 [13] наведено настанову, розроблену на основі кращої 

практики з планування, встановлення, впровадження, експлуатування, моніторингу15, 

аналізування,  підтримування та постійного поліпшення16 задокументованої системи 

керування (управління), яка дає змогу організаціям готуватися до руйнівних інцидентів, 

реагувати на руйнівні інциденти та відновлюватися після руйнівних інцидентів, якщо вони 

виникають. 

Відповідно до 8.1.1 ISO 22313:2012 [13] процес керування (управління) неперервністю 

діяльності складається з п’яти процесів (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 

Структура процесу керування (управління) неперервністю діяльності 

№ 

пор. 

Процеси, з яких складається процес керування 

(управління) неперервністю діяльності 

Документ, у якому наведено 

опис процесу 

1 2 3 

1 
Планування та контроль діяльності 8.1 ISO 22301:2019 [1] 

8.1 ISO 22313:201217 [13] 

2 

Аналізування впливу на діяльність18 організації 

(далі – BIA) та загальне оцінювання ризику19 

8.2 ISO 22301:2019 [1] 

8.2 ISO 22313:2012 [13] 

ISO/TS 22317:201520 [16] 

ISO 31000:2018 [17] 

ISO/TR 31004:2013 [18] 

ISO/IEC 31010:2019 [19] 

3 

Визначення та обрання стратегії забезпечення 

неперервності діяльності (далі – СЗНД) 

8.3 ISO 22301:2019 [1] 

8.3 ISO 22313:2012 [13] 

ISO/TS 22331:2018 [20] 

4 

Створення та впровадження планів і процедур 

забезпечення неперервності діяльності 

8.4 ISO 22301:2019 [1] 

8.4 ISO 22313:2012 [13] 

ISO/AWI TS 2233221 

5 

Випробування й тестування процедур забезпечення 

неперервності діяльності 

8.5 ISO 22301:2019 [1] 

8.5 ISO 22313:2012 [13] 

ISO 22398:201322 [21] 

 

У рамках процесу «Планування та контролювання діяльності» організація має 

 
15

 Моніторинг (monitoring) – визначення статусу системи, процесу або виду діяльності [1]. 
16

 Постійне поліпшення (continual improvement) – повторювана діяльність для поліпшення показників діяльності 

[2]. 
17

 На стадії “Approval” перебуває ISO/FDIS 22313 Security and resilience – Business continuity management 

systems – Guidance on the use of ISO 22301. 
18

 Аналізування впливу на діяльність (business continuity analysis) – процес аналізування впливу, який 

змінюється із часом і спричинений порушенням, на організацію [1].  
19

 Загальне оцінювання ризику (risk assessment) – загальний процес ідентифікування ризику, аналізування 

ризику та оцінювання ризику [2].  
20

 На стадії “Proposal” перебуває ISO/NP TS 22317 Security and resilience – Business continuity management 

systems – Guidelines for business impact analysis (BIA). 
21

 На стадії “Preparatory” перебуває ISO/AWI TS 22332 Security and resilience – Business continuity management 

systems – Guidance for developing business continuity procedures. 
22

 На стадії “Proposal” перебуває ISO/AWI 22398 Security and resilience – Emergency management – Guidelines for 

exercises. 
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визначати, планувати, впроваджувати та контролювати заходи, потрібні для реалізації 

політики
23

 забезпечення неперервності діяльності, досягнення цілей, задоволення потреб та 

вимог. Ці заходи може бути об’єднано в програму забезпечення неперервності діяльності24. 

Відповідно до 8.2.1 ISO 22301:2019 [1] організація має: 

1) впровадити та підтримувати: 

– систематичний процес BIA; 

– систематичний процес загального оцінювання ризику порушення; 

2) аналізувати результати процесу BIA та процес загального оцінювання ризику 

порушення через заплановані проміжки часу, а також після значних змін в організації або в 

середовищі організації25. 

Згідно з 8.2.2 ISO 22301:2019 [1] організація має використовувати процес BIA для 

визначення пріоритетів щодо неперервності діяльності та вимог щодо неперервності 

діяльності. В рамках процесу BIA організація має: 

– визначити види впливу та критерії впливу з огляду на середовище організації; 

– виявити види діяльності26, які підтримують постачання продукції та надання послуг; 

– використати види впливу та критерії впливу для оцінювання впливу, який змінюється 

із часом і спричинений порушенням здійснення видів діяльності; 

– визначити час, після закінчення якого вплив, спричинений нездійсненням видів 

діяльності, стає неприйнятним для організації; 

– визначити час, протягом якого має бути поновлено діяльність на заздалегідь 

визначеному прийнятному рівні; 

– виявити пріоритетні види діяльності27; 

– визначити ресурси, необхідні для здійснення пріоритетних видів діяльності; 

– визначити залежності від ресурсів, зокрема партнерів та постачальників 

(провайдерів)28, а також взаємозалежності між пріоритетними видами діяльності. 

Процес загального оцінювання ризику порушення впроваджують, підтримують та 

здійснюють в організації відповідно до стандартів [17 – 19]. 

У рамках процесу загального оцінювання ризику порушення організація має (8.2.3 ISO 

22301:2019 [1]) здійснити: 

– ідентифікування ризиків29 порушень в пріоритетних видах діяльності та процесах 

організації, а також ризиків втрати ресурсів, необхідних для здійснення пріоритетних видів 

діяльності та процесів організації; 

– аналізування30 та оцінювання31 виявлених ризиків; 

 
23

 Політика (policy) – наміри та напрямки діяльності організації, офіційно сформульовані її найвищим 

керівництвом [1]. 
24

 Програма забезпечення неперервності діяльності (business continuity programme) – неперервний процес 

керування та прийняття рішень за підтримки найвищого керівництва та забезпечення відповідними ресурсами 

для впровадження й підтримання управління неперервністю діяльності [2]. 
25

 Середовище організації (context of the organization) – сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, які можуть 

мати вплив на підхід організації до розроблення й досягнення своїх цілей [22]. 
26

 Вид діяльності (activity) – завдання або набір завдань з визначеним результатом (виходом) [1]. 
27

 Пріоритетний вид діяльності (prioritized activity) – вид діяльності, для якого визначено терміновість для 

запобігання неприйнятному впливу на діяльність організації під час порушення [1]. 
28

 Постачальник, провайдер (supplier, provider) – організація, яка постачає продукцію чи надає послугу [22]. 

Провайдер (provider) – організація, яка пропонує продукцію або послуги клієнтові [23]. 
29

 Ідентифікування ризиків (risk identification) – процес виявляння, усвідомлювання та описування ризиків [2]. 
30

 Аналізування ризику (risk analysis) – процес, здійснюваний  для того, щоб зрозуміти характер ризику й 

визначити рівень ризику [2]. 
31

 Оцінювання ризику (risk evaluation) – процес порівнювання результатів аналізування ризику з критеріями 

ризику, щоб визначити, чи є ризик і/або його значення прийнятними чи допустимими  [2]. Критерії ризику (risk 

criteria) – вихідні вимоги, згідно з якими проводять оцінювання важливості ризику [2]. 
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– визначити, які ризики потребують обробляння32. 

Згідно з 8.3.1 ISO 22301:2019 [1] організація (з огляду на результати процесу BIA та 

процесу загального оцінювання ризику порушення) має визначити й обрати СЗНД, 

відповідно до яких вона має діяти до, під час та після порушення. 

Під час визначення СЗНД необхідно зважати на те, що СЗНД має забезпечувати: 

– виконання вимог щодо продовження діяльності та відновлення пріоритетних видів 

діяльності з дотриманням визначених часових рамок та на  прийнятному рівні; 

– захист пріоритетних видів діяльності організації; 

– зменшення ймовірності порушення; 

– скорочення тривалості порушення; 

– обмеження впливу порушення на постачання продукції та надання послуг 

організацією; 

– наявність необхідних ресурсів. 

На основі обраної СЗНД організація має визначити та задокументувати плани33 й 

процедури забезпечення неперервності діяльності (8.4.1 ISO 22301:2019 [1]). 

Організація має впровадити та підтримувати програму випробувань і тестувань для 

підтвердження результативності34 СЗНД (8.5 ISO 22301:2019 [1]). 

Метою цієї статті є ознайомлення фахівців у сфері керування неперервністю діяльності 

з передовим міжнародним досвідом щодо здійснення процесу BIA і процесу визначення та 

обрання СЗНД. 

 

1. Опис процесу BIA 

1.1. Підготовчі заходи щодо здійснення процесу BIA. До підготовчих заходів щодо 

здійснення процесу BIA належать: 

1) визначення середовища організації (умов, у яких перебуває організація); 

2) визначення та документування сфери застосування програми забезпечення 

неперервності діяльності з огляду на продукцію та послуги організації; 

3) визначення функціональних ролей, обов’язків та повноважень у рамках програми 

забезпечення неперервності діяльності; 

4) визначення функціональних ролей та компетентностей35 у рамках процесу BIA; 

5) підтримання найвищим керівництвом; 

6) виділення ресурсів; 

7) здійснення функціонального аналізування36. 

1.1.1. Визначення середовища організації. В рамках цього заходу необхідно 

визначити: 

– зовнішні умови, в яких здійснює діяльність організація, досягаючи своєї цілі 

постачанням продукції або наданням послуг замовникам37 (клієнтам38); 

 
32

 Обробляння ризику (risk treatment) – процес видозмінювання ризику [2]. 
33

 План забезпечення неперервності діяльності (business continuity plan) – задокументована інформація, якою 

керується організація для реагування на порушення, поновлення й відновлення постачання продукції та 

надання послуг з дотриманням цілей  забезпечення неперервності діяльності [1]. 
34

 Результативність (effectiveness) – ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих 

результатів [1]. 
35

 Компетентність (competence) – вміння застосовувати знання та навички для досягнення намічених результатів 

[2]. 
36

 Функціональне аналізування (functional analysis) – групування процесів  відповідно до конкретних 

стратегічних цілей організації, для досягнення яких їх здійснюють, яке виявляє взаємозв’язки між функціями, 

процесами, операціями, що впливають на управління записами [3]. 
37

 Замовник (customer) – особа чи організація, яка може отримати чи отримує продукцію чи послугу, 

призначену для цієї особи чи організації, або яку потребує ця особа чи організація [22]. 
38 Клієнт (client) – особа, організація чи група організацій, яка укладає угоду з провайдером щодо постачання 

продукції або надання послуг [23]. 
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– стан справ у середині організації, зокрема наявні процеси, види діяльності та ресурси; 

– як порушення постачання продукції або надання послуг замовникам (клієнтам) може 

вплинути на діяльність організації; 

– закони, нормативно-правові акти, нормативні документи, які зобов’язують 

(передбачають) здійснення процесу BIA та визначають порядок його проведення. 

Для визначення середовища організації можна скористатися настановою, викладеною в 

технічному звіті ISO/TR 26122:2008 [3]. Під час визначення середовища організації 

необхідно віднайти відповіді на такі питання: 

– яке саме законодавство та/або програмна заява безпосередньо регламентують 

розглядуваний процес організації; 

– які інші правові вимоги впливають на функцію або процес організації; 

– чи є обов’язкові стандарти або нормативно-правові акти, яким мають відповідати 

функція або процес організації; 

– чи є встановлені організацією правила, кодекси практики або поведінки, які 

стосуються функції або процесу організації; 

– які конкретно процедури регламентують розглядуваний процес організації; 

– які очікування суспільства можуть вплинути на функцію або процес організації; 

– як процеси локалізовані в організації (тобто чи є вони централізованими чи 

децентралізованими, виконуються всередині однієї організації або охоплюють кілька 

організацій, виконуються в умовах однієї чи кількох юрисдикцій); 

– кому звітує керівник, відповідальний за процес, і про які ключові результати; 

– хто в організації є учасником процесу і де ці учасники перебувають. 

1.1.2. Визначення та документування сфери застосування програми забезпечення 

неперервності діяльності з огляду на продукцію та послуги організації. Процес BIA може 

допомогти організації проаналізувати сферу застосування програми забезпечення 

неперервності діяльності. Після визначення сфери застосування програми забезпечення 

неперервності діяльності організація може визначити сферу застосування процесу BIA. 

1.1.3. Визначення функціональних ролей, обов’язків та повноважень у рамках 

програми забезпечення неперервності діяльності. 
Найвище керівництво має забезпечити розподіл обов’язків та повноважень між 

функціональними ролями в організації. 

1.1.4. Визначення функціональних ролей, обов’язків та повноважень у рамках 

процесу BIA. Найвище керівництво має розподілити такі функціональні ролі в рамках 

процесу BIA: 

– особа, яка є спонсором процесу BIA; 

– координаційний комітет BIA; 

– особа, яка здійснює керівництво процесом BIA; 

– особа, яка управляє проектом BIA (проектний менеджер39); 

– власники процесів40; 

– менеджери за видами діяльності. 

Особа, яка є спонсором процесу BIA, повинна: 

– представляти найвище керівництво організації; 

– мати уявлення про стан справ в організації загалом; 

– мати повноваження для того, щоб зобов’язати організацію вчинити певні дії; 

 
39

 Проектний менеджер (project manager) – особа, яку призначено для того, щоб вона очолювала проектну  

групу, відповідала за погоджені кінцеві результати проекту [24]. Кінцевий результат (deliverable) – унікальний, 

такий, що може бути перевірений, матеріальний чи нематеріальний результат планової діяльності [24]. 
40

 Власник процесу (process owner) – особа (чи група), відповідальна за визначення й підтримування процесу 

[25]. 
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– приймати остаточне рішення на певних етапах процесу BIA. 

Особу, яка є спонсором процесу BIA, мають поважати інші члени найвищого 

керівництва організації.  

Координаційний комітет BIA  повинен: 

1) представляти найвище керівництво організації; 

2) надавати на постійній основі рекомендації та вказівки з питань, що стосуються 

процесу BIA; 

3) погоджувати методи та результати; 

4) приймати рішення стосовно вимог щодо неперервності діяльності; 

5) надавати допомогу особі, яка здійснює керівництво процесом BIA, та проектному 

менеджеру під час визначення: 

– необхідних компетентностей та обов’язків для функціональних ролей у рамках 

процесу BIA; 

– кола питань, у яких мають бути обізнані особи, що виконуватимуть  функціональні 

ролі в рамках процесу BIA; 

– на чому мають розумітися особи, що виконуватимуть  функціональні ролі в рамках 

процесу BIA; 

– які знання, вміння, навички та досвід потрібні для виконання функціональних ролей.  

Особа, яка здійснює керівництво BIA, повинна: 

– розумітися на продукції, послугах, процесах та видах діяльності організації; 

– мати досвід здійснення BIA. 

Особа, яка управляє проектом BIA, має: 

– планувати діяльність в рамках BIA та управляти BIA; 

– розумітися на проектному плануванні; 

– знати процес BIA. 

Власники процесів повинні мати достатньо чітке уявлення про процеси, власниками 

яких вони є, для того, щоб надавати допомогу проектному менеджеру під час визначення 

профільних експертів, структурних підрозділів та впливу від простою. 

Менеджери за видами діяльності мають: 

– глибоко розбиратися у тих видах діяльності, менеджерами яких вони є, зокрема в усіх 

ресурсах, потрібних для здійснення цих видів діяльності; 

– бути обізнаними в альтернативних процесах та ресурсах, які можуть бути доступні в 

разі втрати основних ресурсів. 

1.1.5. Забезпечення компетентності учасників процесу BIA 
Організація має забезпечити компетентність осіб, які керують процесом BIA або беруть 

у ньому участь. Необхідно, щоб особи, які керують процесом BIA або беруть у ньому участь, 

мали вміння, навички та здібності щодо: 

– планування проектів/програм та управління проектами/програмами; 

– збирання інформації; 

– аналізування; 

– результативної комунікації та співпраці; 

– перетворення цілей організації на вимоги щодо неперервності діяльності та потреби в 

ресурсах; 

– застосування методології BIA в конкретних умовах, у яких перебуває організація. 

Необхідно, щоб особи, які керують процесом BIA або беруть у ньому участь, зналися 

на продукції, послугах, процесах, видах діяльності та ресурсах організації. 

1.1.6. Отримання підтримки з боку найвищого керівництва. Підтримання 

найвищим керівництвом процесу BIA необхідне для забезпечення активної участі. Для 

отримання цієї підтримки організація може розглянути питання з доведення до найвищого 

керівництва інформації стосовно вигоди від процесу BIA, яка полягає у: 

– забезпеченні вибору найкращої та найбільш економічно вигідної стратегії 
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забезпечення неперервності діяльності завдяки визначенню коректних вимог щодо 

неперервності діяльності; 

– наданні менеджменту доказів відповідності вимог щодо неперервності діяльності 

цілям організації; 

– забезпеченні дотримання організацією правових вимог, договірних  вимог та вимог 

замовника (клієнта) під час руйнівного інциденту; 

– виявленні зв’язків між продукцією, послугами, процесами, видами діяльності та 

ресурсами; 

– проведенні огляду діяльності організації, результати якого може бути використано 

для поліпшення її ефективності або пошуку нових можливостей. 

1.1.7. Виділення необхідних ресурсів. Організація має виділити ресурси для процесу 

BIA, яких буде достатньо для: 

– дотримання політики забезпечення неперервності діяльності та досягнення цілей 

забезпечення неперервності діяльності; 

– задоволення потреб організації, що змінюються; 

– забезпечення постійного функціонування та постійного поліпшування програми 

забезпечення неперервності діяльності та процесу BIA. 

Організація має виділити достатні людські ресурси та ресурси, пов’язані з людьми, 

зокрема час для розподілу функціональних ролей та обов’язків, проведення навчання 

(тренінгів) та ознайомлення з методологією BIA. 

1.1.8. Функціональне аналізування. До початку BIA може бути проведено 

функціональне аналізування діяльності організації згідно з настановою, викладеною у 

технічному звіті ISO/TR 26122:2008 [3]. Функціональне аналізування дає змогу встановити 

взаємозв’язок між цілями, функціями, процесами, операціями та організаційною структурою 

організації, а також виявити залежність цілей, функцій, процесів організації від 

постачальників (провайдерів). Під час використання функціонального аналізування треба 

враховувати те, що: 

1) всі організації незалежно від їх розміру або характеру їхньої діяльності існують та 

діють для досягнення певних цілей і мети. Для досягнення власних визначених цілей та мети 

кожна організація визначає й використовує відповідні робочі процеси, які утворюють 

діяльність організації; 

2) функції організації виокремлюють відповідно до цілей організації. Функції 

організації можна визначити як згруповані разом процеси, спрямовані на досягнення 

конкретних стратегічних цілей (6.1 ISO/TR 26122:2008 [3]). 

Основними етапами проведення функціонального аналізу є (6.2.1 ISO/TR 26122:2008 

[3]): 

– визначення цілей та стратегій організації; 

– визначення функцій організації, за допомогою яких досягають цілей організації; 

– виявлення процесів організації, з яких складаються функції організації; 

– аналізування всіх складових елементів процесів для виявлення операцій, з яких 

складається кожний процес. 

Під час визначення функцій, процесів та операцій організації має бути отримано 

відповіді на такі питання (6.2.1 ISO/TR 26122:2008 [3]): 

– які є операційні функції організації (тобто ті, які відповідають унікальним цілям 

організації); 

– які є адміністративні функції організації, що підтримують виконання операційних 

функцій; 

– як операційні та адміністративні функції пов’язані між собою та структурою 

організації; 
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– які учасники задіяні у виконанні операційних та адміністративних функцій і де вони 

розташовані у структурі організації; 

– чи виконується функція або значна група процесів кількома організаціями, що діють в 

одній або різних юрисдикціях; 

– чи передавалася функція або значна група процесів на аутсорсинг41 в іншу 

організацію; 

– які основні процеси утворюють кожну операційну та адміністративну функцію; 

– як ці процеси пов’язані один з одним; 

– які операції утворюють кожний із процесів. 

Результатом функціонального аналізування є (6.2.2 ISO/TR 26122:2008 [3]): 

– розроблена та задокументована репрезентативна модель процесів організації, яка 

відображає як ієрархічні взаємозв’язки між процесами та функціями, так і взаємозв’язки між 

процесами; 

– документація42, що описує ієрархію функцій, процесів та операцій організації. 

1.2. Планування проекту BIA та управління ним. Незважаючи на те, що BIA є 

процесом, організації можуть використовувати методи проектного управління під час 

здійснення BIA (це дасть змогу організаціям координувати ресурси й контролювати 

дотримання строків). 

До завдань з планування проекту належать: 

– визначення обсягу етапів процесу BIA; 

– обговорення очікувань від процесу BIA з учасниками процесу; 

– визначення особи, яка буде спонсором процесу BIA, та найвищого керівництва 

організації, яке братиме участь у процесі BIA; 

– визначення функціональних ролей, обов’язків та компетентностей у рамках процесу 

BIA; 

– створення плану проекту43; 

– виділення ресурсів для проекту BIA; 

– отримання погодження проектного підходу та плану проекту; 

– залучення персоналу, який має вміння та навички, необхідні для досягнення цілей 

процесу BIA.  

До завдань з управління проектом належать: 

– упровадження процесу BIA; 

– моніторинг упровадження процесу BIA; 

– підготування періодичних звітів про статус проекту BIA, врахування очікувань щодо 

показників діяльності та рекомендацій (для поліпшування показників діяльності  відповідно 

до очікувань найвищого керівництва організації); 

– здійснення модифікацій підходу до процесу BIA та сфери застосування процесу BIA 

для виправдання очікувань найвищого керівництва організації та зовнішніх вимог 

(регламентувальних (нормативних), законодавчих, договірних вимог, вимог замовника 

(клієнта)); 

– узагальнення та аналізування здобутих знань; 

– надання рекомендацій щодо поліпшування процесу BIA для впровадження їх у 

подальшому. 

 
41

 Аутсорсинг (outsource) – укладання угоди, за якою частину функції чи процесу організації виконуватиме 

стороння організація [1]. Аутсорсинг (outsourcing) – бізнес-модель постачання продукції або надання послуг 

клієнту провайдером [23]. 
42

 Документація (documentation) – сукупність документів, що описують дії, інструкції, рішення, процедури та 

ділові правила, які стосуються певної функції, процесу або ділової операції [26]. 
43

 План проекту (project plan) – задокументований опис технічних та управлінських базових показників, яких 

необхідно дотримуватися в проекті [24]. Базовий показник (baseline) – контрольний показник, зі значенням 

якого порівнюють значення показника діяльності, що підлягає моніторингу та контролю [24]. 



Стандартизація, сертифікація, якість – №6 ( 118),2019  

 

 

39 

 
 

Одне з принципових питань, що має бути вирішено в рамках процесу «Планування 

проекту BIA та управління ним», полягає в обранні способу збирання інформації під час 

реалізації проекту BIA. В додатку C ISO/TS 22317:2015 [16] запропоновано використовувати 

один або кілька з таких п’яти способів: 

1. Аналізування документації. Організація має проаналізувати таку документацію: 

– документацію, в якій викладено стратегію/стратегії організації; 

– маркетингові матеріали; 

– річні звіти організації; 

– документацію, що стосується ключових показників діяльності організації; 

– документацію, в якій описано стандартні процедури, що використовують під час 

виконання повсякденних завдань в організації; 

– переліки обладнання/устатковання, яке використовує організація в своїй діяльності; 

– страхові поліси; 

– звіти щодо минулих інцидентів; 

– навчальні матеріали; 

– документацію з результатами попереднього BIA; 

– задокументовані описи процесів організації; 

– організаційну структуру організації; 

– документацію, в якій визначено ролі та обов’язки; 

– угоди про рівень обслуговування44; 

– договірні вимоги. 

2. Інтерв’ю. В інтерв’ю має бути охоплено такі теми: 

– огляд процесу BIA, цілі та очікувані результати процесу BIA, взаємозв’язок процесу 

BIA з іншими складниками процесу керування (управління) неперервністю діяльності; 

– огляд видів діяльності та їхніх зв’язків з продукцією, послугами та процесами з 

акцентом на ключових завданнях і часових рамках здійснення видів діяльності (зокрема, 

флуктуаціях у діяльності або періодах пікового навантаження); 

– залежність від ресурсів та вимоги до ресурсів, тимчасові рішення (обхідні шляхи) на 

випадок втрати ресурсів та допустимий час користування цими тимчасовими рішеннями 

(обхідними шляхами); 

– вплив, який здійснює простій процесу; 

– конкретні обов’язки, пов’язані зі здійсненням видів діяльності; 

– наступні кроки, зокрема  аналізування результатів інтерв’ю, надання коментарів та 

внесення правок до протоколу інтерв’ю, підписання протоколу інтерв’ю. 

3. Опитування/анкетування. Зміст опитувальника/анкети може стосуватися такого: 

– підтвердження впливу, пов’язаного з руйнівним інцидентом (зокрема, змін впливу з 

часом); 

– виявлення додаткових правових, регламентувальних (нормативних) та договірних 

обов’язків (вимог), що стосуються конкретного виду діяльності; 

– визначення залежності від ресурсів та вимог до ресурсів, а також строків відновлення 

діяльності після настання руйнівного інциденту. 

4. Робочі наради. Робочі наради з учасниками різних видів діяльності або процесів 

можна використовувати для збирання тієї самої інформації, що й під час  інтерв’ю, а також 

для поширення в групах отриманих результатів з метою: 

– отримання додаткової, повнішої інформації; 

– виявлення очікувань, які суперечать одне одному або є нереалістичними.  

 
44

 Угода про рівень обслуговування (service level agreement) – задокументована угода між клієнтом та 

провайдером, у якій визначено послуги й цільові показники надання послуг, зокрема рівні обслуговування та 

ключові показники діяльності [23]. 
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5. Виконання вправ за сценарієм. Виконання вправ за сценарієм дає змогу учасникам 

визначитися з пріоритетами продукції та послуг, процесів та/чи видів діяльності в рамках 

зімітованого (змодельованого) руйнівного інциденту.  

Вправа за участі найвищого керівництва організації має бути достатньо складною 

(зокрема, однією з умов вправи може бути перебування організації на межі розриву відносин 

з клієнтами) і передбачати виявлення та оцінювання впливу й прийняття складних рішень 

щодо пріоритетів продукції та послуг, процесів та/чи видів діяльності. Увагу учасників 

вправи має бути сконцентровано на визначенні пріоритетів в умовах здійснення зовнішнього 

тиску на організацію (скарги замовників/клієнтів, негативні публікації в засобах масової 

інформації).    

1.3. Визначення пріоритетів для продукції та послуг. На першому етапі процесу BIA 

найвище керівництво організації має погодити пріоритети для продукції та послуг на 

випадок виникнення руйнівного інциденту, який може нести загрозу для досягнення цілей 

організації. 

Якщо організація постачає дуже багато продукції та надає дуже багато послуг, то вона 

може згрупувати продукцію й послуги, що мають однакові пріоритети. З іншого боку, 

можливо організації буде необхідно визначити замовників (клієнтів), яким постачають 

однакову продукцію та надають однакові послуги, проте: 

– у них різні очікування щодо часу постачання продукції та надання послуг; 

– їхня цінність для організації різна. 

Для кожної групи продукції та послуг організація має з’ясувати вплив, який може бути 

результатом руйнівного інциденту: 

– визначенням очікувань замовника (клієнта) та обов’язків і санкцій за недотримання 

них; 

– беручи до уваги погляди інших зацікавлених сторін45 під час оцінювання впливу. 

У таблиці 2 зазначено інших можливих зацікавлених сторін та пов’язаний із ними 

вплив руйнівного інциденту. 

 

Таблиця 2 

Зацікавлені сторони та пов’язаний із ними вплив руйнівного інциденту 

№ 

пор. 
Зацікавлена сторона Вплив руйнівного інциденту 

1 2 3 

1 Організації-партнери Вплив на готовність продовжувати співпрацю 

2 Засоби масової інформації Вплив на цінність бренду та суспільну думку 

3 
Потенційні замовники 

(клієнти) 

Втрата поточної та майбутньої частки ринку 

4 Акціонери Вплив на вартість акцій та майбутні інвестиції 

5 Конкуренти Спроби скористатися ситуацією 

6 
Персонал Необхідність вжиття заходів для утримування 

персоналу 

7 
Регуляторні органи та 

уряд 

Санкції та зміна правил 

Організації можуть використовувати приклади, наведені в таблиці 3, для з’ясування 

впливу руйнівного інциденту на організацію. 

 

 

 

 
45

 Зацікавлена сторона (interested party) – особа чи організація, які можуть впливати, на які можуть вплинути 

або які можуть вважати себе підданими впливу внаслідок рішення чи діяльності [1]. 
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Таблиця 3 

Види впливу руйнівного інциденту на організацію 

№ 

пор. 
Вид впливу Приклади впливу 

1 2 3 

1 
Фінансовий Фінансові втрати через штрафи, санкції, втрачену 

вигоду, зменшення частки ринку 

2 Репутаційний Негативна думка або нанесення шкоди бренду 

3 
Правовий  

та регуляторний 

Позови до суду та позбавлення ліцензії на торгівлю 

4 

Договірний Порушення умов договорів, укладених між 

організаціями, або невиконання організацією взятих на 

себе обов’язків 

5 Стратегічний Недосягнення цілей або невикористання переваг 

 

 По кожній групі продукції чи послуг найвище керівництво має прийняти рішення та 

задокументувати: 

– максимально допустимий час простою46; 

– цільовий час відновлення47; 

– цільову точку відновлення48; 

– мінімальну ціль забезпечення неперервності діяльності49. 

1.3.1. Входи. Найвище керівництво може розглянути таку інформацію стосовно 

встановлення вимог щодо неперервності діяльності для продукції та послуг: 

– поточна місію50, цілі та стратегічний напрям розвитку організації; 

– обсяг (периметр) поточної програми забезпечення неперервності діяльності; 

– оцінку пріоритетності продукції та послуг за результатами попереднього 

аналізування з боку найвищого керівництва; 

– перелік правових та регламентувальних (нормативних) вимог51, що стосуються 

організації, визначеної продукції чи послуг (а також оцінку наслідків порушення кожної з 

вимог); 

– договірні вимоги, зокрема штрафи в разі порушення постачання продукції або 

надання послуг; 

– оцінку репутаційного, фінансового або іншого впливу, зумовленого порушенням 

постачання продукції або надання послуг; 

– нещодавні звіти щодо минулих інцидентів, у яких описано вплив, пов'язаний із 

руйнівним інцидентом. 

 
46

 Максимально допустимий час простою (максимально допустимий період порушення діяльності) (maximum 

acceptable outage, maximum tolerable period of disruption) – час, після закінчення якого негативні чинники, які 

можуть бути результатом непостачання продукції, ненадання послуг, нездійснення діяльності, стають 

неприйнятними [2]. 
47

 Цільовий час відновлення (recovery time objective) – час після виникнення інциденту, протягом якого має бути 

відновлено постачання продукції або надання послуг або діяльність або ресурси [2]. 
48

 Цільова точка відновлення (recovery point objective) – момент часу, станом на який може бути відновлено 

інформацію, що використовують у діяльності, для забезпечення відновлення цієї діяльності [2]. 
49

 Мінімальна ціль забезпечення неперервності діяльності (minimum business continuity objective) – мінімальний 

рівень обслуговування (мінімальний рівень надання послуг) чи мінімальний рівень постачання продукції, який 

є прийнятним для досягнення організацією ділових цілей під час порушення діяльності [2]. 
50

 Місія (mission) – сенс існування організації, сформульований найвищим керівництвом [22]. 
51

 Регламентувальна вимога (regulatory requirement) – обов’язкова вимога, установлена органом, що його 

уповноважив законодавчий орган [22]. 
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1.3.2. Виходи. Результатом процесу визначення пріоритетів для продукції та послуг 

мають бути: 

– задокументований перелік продукції та послуг, для яких визначено пріоритет 

(максимально допустимий час простою, цільовий час відновлення, цільова точка 

відновлення, мінімальна ціль забезпечення неперервності діяльності); 

– визначені правові, регламентувальні (нормативні) та договірні вимоги (обов’язки), 

яких організація має дотримуватися або яких організація вирішила дотримуватися; 

– оцінка впливу, який змінюється з часом і спричинений порушенням постачання 

продукції або надання послуг; 

– визначені процеси, в рамках яких постачають продукцію та надають послуги; 

– підтверджена чинність програми забезпечення неперервності діяльності організації 

або модифікація її обсягу (периметра); 

– призначений провідний персонал для надання допомоги у визначенні процесів, у 

рамках яких постачають продукцію та надають послуги. 

Організація може зберігати документацію, в якій описано рішення, прийняті під час 

процесу визначення пріоритетів для продукції та послуг. 

1.4. Визначення пріоритетів для процесів. Пріоритет процесу визначають за 

пріоритетом продукції та послуг, які є виходом процесу. 

Залежно від складності організації може бути прийнято рішення не визначати 

пріоритетів для процесів та перейти безпосередньо до визначення пріоритетів для видів 

діяльності. 

Якщо організація прийме рішення визначити пріоритети для процесів, вона має 

визначити види діяльності, з яких складаються ці процеси. 

1.4.1. Входи. До інформації, необхідної для визначення пріоритетів для процесів, 

належить інформація щодо: 

– обсягу (периметра) BIA; 

– вимог до постачання продукції та надання послуг (зокрема, це можуть бути вимоги до 

часу, якості, кількості, рівня надання послуг, спроможності); 

– процесів, у рамках яких постачають продукцію та надають послуги; 

– впливу, який змінюється з часом і спричинений порушенням постачання продукції 

або надання послуг; 

– визначення правових, регламентувальних (нормативних) та договірних вимог 

(обов’язків). 

1.4.2. Виходи. Результатами процесу визначення пріоритетів для процесів є: 

– задокументований перелік процесів (зокрема, тих, у рамках яких постачають 

продукцію та надають послуги), для яких визначено пріоритет (максимально допустимий час 

простою, цільовий час відновлення, цільова точка відновлення, мінімальна ціль забезпечення 

неперервності діяльності); 

– задокументований перелік видів діяльності, з яких складаються процеси (зокрема, ті, 

в рамках яких постачають продукцію та надають послуги); 

– оцінка впливу, який змінюється з часом і спричинений порушенням здійснення 

процесів (зокрема, тих, у рамках яких постачають продукцію та надають послуги); 

– виявлені взаємозв’язки між продукцією та послугами, процесами й видами 

діяльності; 

– виявлені взаємозалежності між процесами (зокрема, між процесами, в рамках яких 

постачають продукцію та надають послуги). 

1.5. Визначення пріоритетів для видів діяльності. Вид діяльності – це одне завдання 

або набір із кількох завдань з визначеним виходом. Пріоритет виду діяльності визначається 

пріоритетом процесу, частиною якого є вид діяльності. 

Організація має визначити пріоритети для видів діяльності, щоб визначити ресурси, 

необхідні для здійснення кожного з видів діяльності після настання руйнівного інциденту, та 
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підтвердити потенційний вплив, пов’язаний з руйнівним інцидентом.   

До інформації, що стосується ресурсів, належить інформація щодо: 

– людей (персоналу)/умінь та навичок/ролей; 

– інфраструктури: будівель, робочих місць, інженерних систем та мереж; 

– обладнання/устатковання, машин/механізмів, запасних частин й витратних 

матеріалів; 

– записів52; 

– фінансування; 

– систем (активів) інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема, прикладних 

систем, даних, телефонного зв’язку та мереж); 

– постачальників (провайдерів), ланцюгів постачання53 та партнерів; 

– залежностей від інших процесів та видів діяльності; 

– спеціального інструментарію, запасних частин, витратних матеріалів; 

– обмежень, що накладають на ресурси через матеріально-технічне забезпечення або 

нормативно-правові акти. 

Як доповнення до вже розглянутих впливів (див. таблицю 3) організація може 

розглянути оцінювання операційного впливу, такого як затримка через: 

– накопичені обсяги роботи; 

– ручне оброблення даних; 

– впливи взаємопов’язаних видів діяльності. 

1.5.1. Входи. До інформації, необхідної для визначення пріоритетів для видів 

діяльності, належить інформація щодо: 

– обсягу (периметра) BIA; 

– пріоритетів процесів; 

– організаційної структури; 

– видів діяльності в рамках процесів. 

1.5.2. Збирання інформації. Для визначення пріоритетів на рівні видів діяльності 

організація має зібрати: 

– докладну інформацію стосовно видів діяльності; 

– інформацію щодо потреб у ресурсах; 

– інформацію щодо взаємозв’язків. 

1.5.3. Докладна інформація стосовно видів діяльності. Під час визначення 

пріоритетів для видів діяльності організація може зібрати інформацію щодо: 

– процесів, які підтримує вид діяльності; 

– методів, які використовують у виді діяльності; 

– тривалості або часу розгортання виду діяльності; 

– флуктуацій у діяльності або періодів пікового навантаження; 

– ще не виявлених факторів, що можуть впливати на визначення вимог щодо 

неперервності діяльності (наприклад, накопичених обсягів роботи або правових та 

регламентувальних (нормативних) вимог до виду діяльності). 

1.5.4. Вимоги до ресурсів. Під час визначення пріоритетів для видів діяльності можна 

зібрати таку інформацію щодо ресурсів: 

– вимоги до кількості та кваліфікації персоналу (зокрема, вимоги до знань, умінь та 

навичок персоналу); 

– вимоги до інформації та даних (зокрема, вимоги щодо зберігання записів в 

електронному вигляді або на жорсткому носії); 

 
52

 Запис (record) – документ, у якому наведено отримані результати чи докази здійсненої діяльності [26]. 
53

 Ланцюг постачання (supply chain) – послідовність дій сторін, яка забезпечує постачання продукції або 

надання послуг організації [27]. 
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– вимоги до інфраструктури (зокрема, будівель, робочих місць, інженерних систем та 

мереж); 

– вимоги до обладнання/устаткування (зокрема, офісного й виробничого), 

машин/механізмів, запасних частин й витратних матеріалів, компонентів й сировини54; 

– вимоги до систем (активів) інформаційно-телекомунікаційних технологій, 

прикладного програмного забезпечення (програмно-технічних комплексів); 

– вимоги до транспортного забезпечення; 

– вимоги до фінансів; 

– вимоги до партнерів та постачальників (зокрема, інформація щодо мінімального 

прийнятного рівня надання необхідної послуги). 

1.5.5. Взаємозв’язки. Під час визначення пріоритетів для видів діяльності необхідно 

зібрати таку інформацію щодо взаємозв’язків: 

– залежність певного виду діяльності від інших внутрішніх видів діяльності та ресурсів 

або ланцюгів постачання; 

– залежність інших внутрішніх видів діяльності від певного виду діяльності. 

Для визначення вимог до систем (активів) інформаційно-телекомунікаційних 

технологій може бути зібрано таку додаткову інформацію щодо: 

– назви системи (активу) інформаційно-телекомунікаційних технологій, розташування 

та конфігурації (наприклад, пам’яті, ємності, швидкості процесора, місця на жорсткому 

диску); 

– залежності від інших систем (активів) інформаційно-телекомунікаційних технологій; 

– профілі кінцевих користувачів та характеристики користування; 

– специфічних правових або регламентувальних (нормативних) вимог щодо 

використання системи (активу) інформаційно-телекомунікаційних технологій.  

1.5.6. Виходи. Результатами процесу визначення пріоритетів для видів діяльності є: 

– задокументований перелік видів діяльності (зокрема, тих, у рамках яких постачають 

продукцію та надають послуги), які підтримують процеси та для яких визначено пріоритет 

(максимально допустимий час простою, цільовий час відновлення, цільова точка 

відновлення, мінімальна ціль забезпечення неперервності діяльності); 

– задокументований перелік ресурсів, необхідних для здійснення кожного з видів 

діяльності (зокрема, тих, у рамках яких постачають продукцію та надають послуги). Такими 

ресурсами є, зокрема: люди (персонал), інформація та дані, інфраструктура (будівлі, робочі 

місця, інженерні системи та мережі), обладнання/устатковання, машини/механізми, запасні 

частини й витратні матеріали, компоненти й сировина, системи (активи) інформаційно-

телекомунікаційних технологій, прикладне програмне забезпечення (програмно-технічні 

комплекси), транспортне забезпечення, фінанси, партнери та постачальники. Для кожного 

ресурсу має бути визначено пріоритет (максимально допустимий час простою, цільовий час 

відновлення, цільова точка відновлення, мінімальна ціль забезпечення неперервності 

діяльності); 

– оцінка впливу, який змінюється з часом і спричинений порушенням здійснення видів 

діяльності (зокрема, тих, у рамках яких постачають продукцію та надають послуги); 

– виявлені залежності одних видів діяльності від інших видів діяльності, ланцюгів 

постачання, партнерів та інших зацікавлених сторін. 

1.6. Аналізування та консолідація. Організація має здійснити остаточне аналізування 

(або консолідувати результати аналізування). Це передбачає здійснення аналізування 

результатів пріоритезації та формулювання висновків, на основі яких буде визначено вимоги 

щодо неперервності діяльності. 

Організація має обрати відповідний якісний та/або кількісний аналітичний підхід 

(підходи). На вибір підходу можуть впливати тип, розмір та характер організації, а також 

 
54

 Сировина (raw material) – первинна чи вторинна речовина, використовувана для виробництва продукції [28]. 
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обмеження в ресурсах, зокрема в персоналі з необхідними уміннями та навичками. Вибір 

підходу (підходів) може також залежати від типу зібраної інформації. 

Незалежно від підходу організація має критично оцінити й перевірити інформацію для 

того, щоб переконатися у її: 

– коректності: точності та надійності; 

– достовірності: правдоподібності та достатності; 

– узгодженості: чіткості та повторюваності; 

– свіжості: актуальності та своєчасності. 

1.6.1. Входи. Для здійснення аналізування організація має отримати підтверджену й 

затверджену інформацію, зібрану на всіх рівнях процесу BIA. 

1.6.2. Методи. Для здійснення аналізування зібраної інформації організація може 

використовувати комбінацію якісних та кількісних методів. У таблиці 4 наведено приклади 

аналітичних методів.  

 

Таблиця 4 

Кількісні та якісні методи аналізування інформації 

Кількісні методи  Якісні методи 

1 2 

Аналізування взаємозалежності 

Підходи з позиції фінансового аналізування 

Здоровий глузд та перехресне перевіряння 

Стрес-тестування 

Аналізування результатів аналізування 

минулих інцидентів та рекомендацій 

Постачальник – Вхід – Процес – Вихід – 

Замовник (SIPOC) 

«Риб’ячий кістяк» (діаграма Ісікави) 

 

1.6.3. Результати. Результатами процесу аналізування та консолідації є проаналізована 

й консолідована інформація, зазначена в 1.3.2, 1.4.2 та 1.5.6. 

1.7. Схвалення результатів BIA найвищим керівництвом організації 

Організація має отримати схвалення результатів BIA (зокрема, визначених пріоритетів 

для продукції та послуг, процесів, видів діяльності та ресурсів), отриманих після проведення 

одного чи кількох окремих BIA. 

Перед поданням результатів BIA на схвалення найвищому керівництву організація має 

впорядкувати результати BIA, щоб забезпечити зберігання й оновлення зібраної інформації. 

Презентацію результатів BIA можна здійснювати за допомогою різних засобів поширення 

інформації і вона повинна мати різні рівні деталізації  залежно від аудиторії. 

Перед тим як перейти до подальших кроків, організація має надати найвищому 

керівництву такі ключові результати процесу BIA для їх аналізування, внесення поправок (за 

потреби) та схвалення: 

– визначені пріоритети для продукції та послуг (якщо їх  змінено після завершення 

процесу «Визначення пріоритетів для продукції та послуг»); 

– визначені пріоритети для процесів; 

– визначені пріоритети для видів діяльності (зокрема й для ресурсів та взаємозалежних 

видів діяльності). 

1.7.1. Входи. Особа, відповідальна за процес BIA, має використовувати виходи 

процесів «Планування проекту та управління проектом», «Визначення пріоритетів для 

продукції та послуг», «Визначення пріоритетів для процесів», «Визначення пріоритетів для 

видів діяльності», «Аналізування та консолідація» як входи для процесу «Схвалення 

результатів BIA найвищим керівництвом організації». 
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1.7.2. Методи. Організація має долучити до остаточного звіту про результати BIA 

щонайменше такі теми: 

1) огляд процесу BIA, зокрема цілі та обсяг (периметр); 

2) види впливу руйнівних інцидентів; 

3) рекомендовані часові рамки відновлення: 

– постачання продукції та надання послуг; 

– здійснення процесів та видів діяльності; 

– ресурсів; 

4) висновки та подальші кроки. 

Після закінчення звіту про результати BIA організація може розробити презентаційні 

матеріали для найвищого керівництва. 

1.7.3. Результати. Схвалення найвищим керівництвом результатів BIA має бути 

задокументовано відповідно до створених практик управління документацією. Результати 

BIA можна у подальшому використовувати в процесі визначення обрання стратегії 

забезпечення неперервності діяльності. 

1.8. Моніторинг та перегляд (повторне здійснення) процесу BIA. Організація має 

переглядати/здійснювати процес BIA на періодичній основі (зазвичай щорічно) або в рамках 

організаційних змін, які можуть вплинути на точність вимог щодо неперервності діяльності. 

Найвище керівництво може опублікувати річний стратегічний план чи огляд, який 

підтверджує або переглядає стратегічні цілі організації. Зміна стратегічних цілей організації 

може бути: 

– відображена у політиці забезпечення неперервності діяльності (зміна обсягу 

(периметра) програма забезпечення неперервності діяльності, додавання або видалення 

певної продукції або певних послуг; 

– зміною пріоритетів продукції та послуг, що може обумовити потребу переглянути 

результати BIA на рівні процесів та видів діяльності. 

Перегляд різних компонентів процесу BIA може бути зумовлено такими чинниками: 

1) річний огляд; 

2) стратегічні зміни напряму розвитку; 

3) зміна продукції чи послуг; 

4) зміни регламентувальних (нормативних) документів; 

5) зміни, пов’язані із замовниками (клієнтами) та договірними обов’язками; 

6) зміни в операційній діяльності, зокрема нові/модифіковані: 

– прикладне програмне забезпечення (програмно-технічні комплекси)/системи (активи) 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

– ланцюгів постачання (інсорсинг55/аутсорсинг); 

7) структурні зміни; 

8) проведення випробувань процедур забезпечення неперервності діяльності; 

9) руйнівний інцидент. 

У сферах діяльності організації, в яких сталися невеликі зміни з часу проведення 

останнього BIA, замість проведення повторного BIA доцільно перевірити й підтвердити  

попередні результати. 

 

2. Опис процесу визначення та обрання СЗНД 

2.1. Підготовчі заходи щодо здійснення процесу визначення та обрання СЗНД. 

Згідно з 4.1 ISO/TS 22331:2018 [20] до підготовчих заходів щодо здійснення процесу 

визначення та обрання СЗНД належать: 

1) визначення середовища організації. В рамках цього заходу необхідно визначити: 

 
55

 Інсорсинг (insource) – укладання угоди, за якою послуги/функції, які надавалися/виконувалися 

постачальником/провайдером, надаватимуться/виконуватимуться  штатним персоналом клієнта [29]. 
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– зовнішні чинники, які впливають на діяльність організації, зокрема на її здатність 

відновлювати постачання продукції або надання послуг замовникам (клієнтам);    

– закони, нормативно-правові акти, нормативні документи, які встановлюють 

обов’язкові вимоги щодо неперервності діяльності; 

2) визначення потреб та очікувань зацікавлених сторін. У рамках цього заходу 

необхідно визначити зацікавлені сторони, здійснити аналізування їх потреб та очікувань і 

визначити їхні вимоги щодо неперервності діяльності; 

3) визначення функціональних ролей, обов’язків та повноважень; 

4) забезпечення компетентності учасників процесу; 

5) отримання підтримки з боку найвищого керівництва; 

6) виділення необхідних ресурсів; 

7) закінчення процесу BIA; 

8) закінчення процесу загального оцінювання ризику. 

2.1.1. Визначення функціональних ролей, обов’язків та повноважень у рамках 

процесу визначення та обрання СЗНД. Найвище керівництво має визначити функціональні 

ролі в рамках процесу визначення та обрання СЗНД для того, щоб розподілити обов’язки й 

надати повноваження.  

Необхідно розподілити такі функціональні ролі: 

– спонсорування програми забезпечення неперервності діяльності та процесу 

визначення й обрання СЗНД; 

– здійснення контролю та постійного моніторингу за впровадженням програми 

забезпечення неперервності діяльності; 

– управління процесом визначення та обрання СЗНД; 

– управління проектами,  пов’язаними з СЗНД. 

Необхідно розподілити спеціальні завдання: 

– надання на постійній основі рекомендацій та вказівок з питань, що стосуються 

процесу визначення й обрання СЗНД; 

– обрання методів та визначення потрібних результатів; 

– прийняття рішень з питань виділення ресурсів та обробляння ризику; 

– визначення компетентностей, необхідних у процесі визначення та обрання СЗНД; 

– забезпечення дотримання всіх вимог щодо неперервності діяльності. 

2.1.2. Забезпечення компетентності в рамках процесу визначення та обрання 

СЗНД. Група осіб, відповідальних за визначення та обрання СЗНД, повинна мати повну 

підтримку з боку найвищого керівництва. У групі осіб, відповідальних за визначення та 

обрання СЗНД, мають бути особи, які: 

– мають уявлення про стан справ в організації загалом; 

– мають знання про поточну та майбутню бізнес-стратегію організації (стратегію 

діяльності організації)56; 

– мають повноваження на прийняття рішень; 

– добре знаються на продукції, послугах, процесах, видах діяльності та ресурсах 

організації; 

– ознайомлені з вимогами організації щодо прийняття рішень та капітальних витрат; 

– розбираються в результатах BIA та результатах загального оцінювання ризику; 

розуміють процес визначення й обрання СЗНД. 

Організація має забезпечити компетентність осіб, які керують процесом визначення та 

обрання СЗНД або беруть у ньому участь. Необхідно, щоб особи, які керують процесом 

визначення та обрання СЗНД або беруть у ньому участь, мали вміння, навички та здібності 

 
56

 Стратегія (strategy) – план досягнення довгострокової чи загальної цілі [22]. 
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щодо: 

– планування проектів/програм та управління проектами/програмами; 

– збирання інформації; 

– аналізування, зокрема вирішення проблем та аналізування рентабельності; 

– результативної комунікації та співпраці; 

– перетворення цілей організації, вимог щодо неперервності діяльності та потреб у 

ресурсах у СЗНД; 

– застосування принципів неперервності діяльності під час визначення СЗНД з оглядом 

на умови, в яких перебуває організація. 

Необхідно, щоб особи, які керують процесом визначення та обрання СЗНД або беруть у 

ньому участь, зналися на продукції, послугах, процесах, видах діяльності та ресурсах 

організації, розбиралися в результатах BIA та результатах загального оцінювання ризику. 

2.1.3. Отримання підтримки з боку найвищого керівництва. Підтримання 

найвищим керівництвом має важливе значення для: 

– обрання організацією найкращих СЗНД на основі затверджених керівництвом вимог 

щодо неперервності діяльності; 

– виконання організацією всіх її правових, регламентувальних (нормативних) та 

договірних обов’язків до та після настання руйнівного інциденту. 

Прикладами того, як найвище керівництво може продемонструвати підтримку, є: 

– забезпечення виділення необхідних ресурсів; 

– участь в обранні найкращих СЗНД. 

2.1.4. Виділення необхідних ресурсів. Організація має визначити й виділити необхідні 

ресурси для процесу визначення та обрання СЗНД, що створить можливості для: 

– дотримання політики забезпечення неперервності діяльності та досягнення цілей 

забезпечення неперервності діяльності; 

– забезпечення моніторингу та постійного поліпшення СЗНД. 

 Ресурси й порядок їх розподілу має бути визначено у планах діяльності й періодично 

аналізуватися для забезпечення їх адекватності. До такого аналізування доцільно залучати 

найвище керівництво організації. 

2.1.5. BIA та загальне оцінювання ризику. Організація має завершити процес BIA та 

процес загального оцінювання ризику для визначення вимог щодо неперервності діяльності 

для продукції, послуг, процесів, видів діяльності. Зокрема, для них має бути визначено: 

– пріоритетність; 

– максимально допустимий час простою, цільовий час відновлення, цільову точку 

відновлення; 

– мінімальну ціль забезпечення неперервності діяльності; 

– потребу в ресурсах; 

– взаємозалежність; 

– залежність від зовнішніх постачальників (провайдерів). 

Для пріоритетних видів діяльності за допомогою BIA та загального оцінювання ризику 

має бути визначено: 

– вимоги до процедури резервного копіювання даних57, зокрема вимоги до 

актуальності даних; 

– ризики для видів діяльності та від чого вони залежать; 

– вже виконане обробляння ризику. 

2.2. Планування проекту «Визначення та обрання СЗНД» та управління ним. 
Планування проекту «Визначення та обрання СЗНД» та управління ним дає змогу організації 

 
57

 Процедура резервного копіювання (backup procedure) – процедура, яка дає змогу забезпечити відновлення 

даних у разі відмови або катастрофи (стихійного лиха) [30]. Відновлення даних (data restoration) – відтворення 

даних, які втрачено або цілісність яких порушено [30]. 
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оптимізувати й координувати ресурси та часові рамки. Організація має визначити широкий 

спектр варіантів СЗНД, а потім впровадити обрані варіанти СЗНД в рамках одного або 

кількох проектів. 

До завдань з планування проекту належать: 

– визначення обсягу етапів процесу визначення та обрання СЗНД; 

– обговорення очікувань від процесу визначення та обрання СЗНД з учасниками 

процесу; 

– визначення особи, яка буде спонсором процесу визначення та обрання СЗНД, та 

найвищого керівництва організації, яке братиме участь у процесі визначення та обрання 

СЗНД; 

– визначення функціональних ролей, обов’язків, повноважень та компетентностей у 

рамках процесу визначення та обрання СЗНД; 

– створення плану проекту «Визначення та обрання СЗНД»; 

– виділення ресурсів для проекту «Визначення та обрання СЗНД»; 

– отримання погодження проектного підходу та плану проекту; 

– залучення персоналу, який має вміння та навички, необхідні для досягнення цілей 

процесу визначення й обрання СЗНД. 

До завдань з управління проектом належать: 

– підготування періодичних звітів про статус проекту «Визначення та обрання СЗНД», 

врахування очікувань щодо показників діяльності та рекомендацій (для поліпшування 

показників діяльності  відповідно до очікувань найвищого керівництва організації); 

– здійснення модифікацій підходу до процесу визначення й обрання СЗНД та сфери 

застосування процесу визначення й обрання СЗНД для виправдання очікувань найвищого 

керівництва організації та зовнішніх вимог (регламентувальних (нормативних), 

законодавчих, договірних вимог, вимог замовника (клієнта)); 

– узагальнення й аналізування здобутих знань; 

– надання рекомендацій щодо поліпшування процесу визначення й обрання СЗНД для 

впровадження їх у подальшому. 

2.3. GAP-аналізування. Після завершення BIA та загального оцінювання ризику 

організація має виконати GAP-аналізування, порівнюючи затверджені вимоги щодо 

неперервності діяльності з поточною спроможністю до реагування та поточною 

спроможністю до відновлення. 

Організація має підтвердити, що поточна спроможність до реагування та поточна 

спроможність до відновлення відповідають вимогам щодо неперервності діяльності, за 

допомогою таких дій: 

– упорядкування результатів BIA за цільовим часом відновлення постачання продукції, 

надання послуг, цільовим часом відновлення процесів, діяльності, ресурсів; 

– узагальнення результатів застосування поточних СЗНД, зокрема в частині 

виправдання очікувань щодо спроможності до реагування та спроможності до відновлення; 

– порівняння результатів застосування поточних СЗНД з вимогами щодо неперервності 

діяльності. Результати застосування поточних СЗНД може бути визначено за результатами 

руйнівних інцидентів і вправ; вони можуть ґрунтуватися на угодах про рівень 

обслуговування або договірних обов’язках, якщо третя сторона охоплена СЗДН; 

– визначення випадків, у яких поточна спроможність до реагування й поточна 

спроможність до відновлення є нижчими за вимоги щодо неперервності діяльності, що може 

вказати на недоліки у задоволенні очікувань зацікавлених сторін; 

– визначення випадків, у яких поточна спроможність до реагування та поточна 

спроможність до відновлення є вищими за вимоги щодо неперервності діяльності, що може 

свідчити про надлишкове інвестування у задоволення очікувань зацікавлених сторін; 



Стандартизація, сертифікація, якість – №6( 118) ,2019 

 

 

50  

– подання результатів GAP-аналізування керівництву й отримання від нього 

підтвердження наявності недоліків та надлишкового інвестування. У разі виявлення 

недоліків керівництво має поставити завдання щодо перегляду СЗНД з огляду на чинники, 

які можуть вплинути на організацію. У разі виявлення надлишкового інвестування 

керівництво може поставити завдання щодо пошуку альтернативних СЗНД; 

– визначення пріоритетів під час впровадження СЗНД, зважаючи на рішення 

керівництва щодо виявлених недоліків чи надлишкового інвестування. 

2.4. Визначення СЗНД. Організація має визначити доступні варіанти СЗНД для 

забезпечення: 

1) усунення виявлених під час GAP-аналізування недоліків, зменшення надлишкового 

інвестування й, за можливості, створення додаткових переваг у повсякденній діяльності; 

2) неперервного постачання продукції та надання послуг, здійснення пріоритетних 

видів діяльності та процесів згідно з вимогами щодо неперервності діяльності; 

3) наявності ресурсів, необхідних для неперервного постачання продукції та надання 

послуг, здійснення пріоритетних видів діяльності та процесів згідно з вимогами щодо 

неперервності діяльності. До таких ресурсів, зокрема, належать: 

– люди (персонал); 

– інформація та дані; 

– інфраструктура: будівлі, робочі місця, інженерні системи та мережі; 

– обладнання/устатковання, машини/механізми, запасні частини й витратні матеріали, 

компоненти й сировина; 

– системи (активи) інформаційно-комунікаційних технологій, прикладне програмне 

забезпечення (програмно-технічні комплекси); 

– транспортне забезпечення; 

– фінанси; 

– партнери та постачальники. 

Якщо конкретний ресурс (наприклад, програмне забезпечення/програмно-технічний 

комплекс) використовують у кількох видах діяльності, то організація може розробити 

консолідовану СЗНД для виконання вимог щодо неперервності діяльності для виду 

діяльності, який має найвищий пріоритет (і найменший цільовий час відновлення). 

Аналогічно, якщо до кількох видів діяльності застосовують однакову СЗНД, то 

організація може розробити консолідовану СЗНД замість повторення СЗНД кілька разів. 

Також може виникнути потреба у виборі різних СЗНД для різних проміжків часу після 

настання інциденту. Наприклад, після настання інциденту працівники можуть протягом 

кількох днів працювати віддалено, але потім організація може створити новий робочий 

майданчик. 

2.5. Обрання СЗНД. Обрання СЗНД передбачає порівняння різних рішень, що дають 

змогу виконати вимоги щодо неперервності діяльності, та обрання тих рішень, які є 

найприйнятнішими для організації (у короткостроковій та далекостроковій перспективі) з 

огляду на витрати, пов’язані з упровадженням та підтриманням цих рішень. На цьому етапі 

процесу можливий перегляд вимог щодо неперервності діяльності.  

2.5.1. СЗНД для захисту пріоритетних видів діяльності та ресурсів. Під час обрання 

СЗНД для захисту пріоритетних видів діяльності та ресурсів має бути винайдено відповіді на 

такі ключові питання: 

1) чи є реальна можливість зменшити ймовірність порушення в діяльності та 

постачанні ресурсів, необхідних для постачання продукції чи надання послуг; 

2) чи є в інфраструктурі організації єдині точки відмови, у разі виникнення порушення 

в яких може бути порушено здатність організації постачати продукцію чи надавати послуги; 

3) чи є в інфраструктурі організації єдині точки відмови, в яких імовірність порушення 

може бути зменшено за рахунок надлишковості (резервування). Прикладами можуть бути 

мережі електропостачання, паливопостачання, водопостачання, телекомунікаційні мережі, 
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системи кондиціонування повітря; 

 4) чи треба організації створювати альтернативні джерела ресурсів (наприклад, 

дизельні електростанції) або територіально рознесені резервні робочі майданчики; 

5) чи є ресурси, постачання або відновлення яких може бути ускладнено через тривалі 

строки постачання або застарілість об’єктів, для функціонування яких необхідні ці ресурси. 

Для забезпечення своєчасного постачання таких ресурсів можна організувати зберігання 

запасів ресурсів або завчасно виконати підготовчі дії, що мають пришвидшити постачання 

ресурсів; 

6) чи забезпечують запобіжні заходи отримання організацією вигоди. 

2.5.2. СЗНД для відновлення пріоритетних видів діяльності та ресурсів. Під час 

обрання СЗНД для відновлення пріоритетних видів діяльності та ресурсів організації мають 

насамперед відповісти на два стратегічних питання, що стосуються методу відновлення: 

– чи треба організації перекласти обов’язки щодо постачання продукції або надання послуг 

на третю сторону після  настання руйнівного інциденту (при цьому організація продовжує 

відповідати за постачання продукції або надання послуг); 

– чи треба організації продовжувати постачання продукції або надання послуг власними 

силами. 

Після прийняття рішення щодо продовження постачання продукції або надання послуг 

силами третьої сторони або власними силами організація має віднайти відповіді на додаткові 

питання для того, щоб обрати СЗНД для відновлення пріоритетних видів діяльності та ресурсів 

(розглядаючи ці питання, організація може прийняти рішення про повторний розгляд зазначених 

вище стратегічних питань): 

– чи потрібно використовувати внутрішні ресурси для реалізації СЗНД або можна 

відновити пріоритетні види діяльності й ресурси за допомогою третьої сторони 

(постачальника/провайдера). (розглядаючи це питання, треба виходити з міркувань безпеки, 

показників діяльності та гарантованої доступності ресурсів, потрібних для відновлення); 

– чи узгоджуються показники способу/засобу забезпечення неперервності діяльності з 

вимогами щодо неперервності діяльності; 

– чи узгоджуються витрати на первинне впровадження та довгострокову підтримку 

способу/засобу забезпечення неперервності діяльності з наявними фінансовими можливостями; 

– чи має організація навички та досвід для того, щоб результативно використовувати 

спосіб/засіб забезпечення неперервності діяльності; 

– чи міститься засіб забезпечення неперервності діяльності на достатній відстані від 

основного ресурсу, але, водночас, достатньо близько, щоб його можна було використати після 

виникнення руйнівного інциденту; 

– чи є достатньо часу для того, щоб привести спосіб/засіб забезпечення неперервності 

діяльності у відповідність до значення цільового часу відновлення; 

– чи надає спосіб/засіб забезпечення неперервності діяльності переваги у повсякденній 

діяльності; 

– чи узгоджується спосіб/засіб забезпечення неперервності діяльності з внутрішніми та 

зовнішніми обов’язками, зокрема з регламентувальними (нормативними), договірними та 

законодавчими обов’язками; 

– чи є спосіб/засіб забезпечення неперервності діяльності достатньо гнучким для того, щоб 

враховувати очікувані та можливі зміни ділового середовища (такого, як технології) та вимог 

щодо неперервності діяльності загалом. 

Під час обрання найкращої СЗНД організація має відповісти на питання, зазначені в 

таблиці 5. 
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Таблиця 5 

Питання, на які організація має відповісти під час обрання найкращої СЗНД 

№ 

пор. 
Ресурси Питання 

1 2 3 

1 

Люди (персонал) – Чи є персонал на інших робочих майданчиках чи в інших 

частинах організації, який може виконувати пріоритетні види 

діяльності? 

– Чи є гарантовано у третьої сторони вільні людські ресурси та 

чи забезпечать вони дотримання вимог до значення цільового 

часу відновлення? 

– Чи задокументовано функції та обов’язки так, щоб дати 

можливість перетворити некомпетентний персонал на 

компетентний, дотримуючись вимог до значення цільового часу 

відновлення? 

2 

Інформація  

та дані 

– Чи є інші джерела для відновлення інформації (на фізичному 

носії чи в електронній формі)? 

– Чи може інформація бути відтворена своєчасно, точно та 

повністю? Якщо так, то чи є вільний власний персонал чи 

персонал третьої сторони для виконання роботи з відновлення 

інформації? 

– Чи є технічні аспекти або обмеження, які визначають метод 

резервування чи відновлення інформації? 

3 

Інфраструктура: 

будівлі, робочі 

місця, інженерні 

системи та 

мережі 

– Чи можна діяльність результативно здійснювати на іншому 

робочому майданчику, який не піддається таким самим 

загрозам? 

– Чи може менш термінова робота бути призупинена для того, 

щоб виконати терміновішу роботу з використанням 

внутрішнього робочого простору? 

– Чи є угода про взаємодопомогу58, згідно з якою третя сторона 

може надати робочий простір для забезпечення можливості 

відновлення діяльності? Якщо так, то чи передбачено цією 

угодою про взаємодопомогу гарантійні зобов’язання? 

– Чи має персонал можливість працювати з дому способом, що 

забезпечує мінімальний рівень показників діяльності та 

дотримання обов’язків щодо охорони праці та безпеки? 

– Чи можна реально розраховувати на те, що відповідний 

альтернативний робочий простір може бути забезпечено та 

облаштовано з дотриманням вимог до значення цільового часу 

відновлення? 

– Чи забезпечено альтернативний робочий простір такими 

самими інженерними системами та мережами, як і основний 

робочий простір? 

– Чи має альтернативний робочий простір відповідне місце для 

паркування та відповідні входи (для розміщення обладнання та 

персоналу зі спеціальними потребами)? 
 

 
58

 Угода про взаємодопомогу (mutual aid agreement) – попередньо підготовлена домовленість між двома чи 

більше суб’єктами стосовно надання допомоги один одному [2]. 
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1 2 3 

 

 –  Чи реально піддається альтернативний робочий простір таким 

самим кліматичним загрозам, загрозам щодо якості довкілля 

(навколишнього середовища) або геологічним загрозам? 

– Чи може організація скористатися альтернативною 

інженерною системою/мережею замість пошкодженої 

інженерної системи/мережі після настання руйнівного 

інциденту? 

4 

Обладнання/ 

устатковання, 

машини/механіз

ми, запасні 

частини та 

витратні 

матеріали 

– Скільки потрібно часу для постачання 

обладнання/устатковання, машин/механізмів, запасних частин 

та витратних матеріалів і приведення обладнання/устатковання, 

машин/механізмів у стан готовності59 та чи менший цей час за 

цільовий час відновлення? 

– Чи є в наявності відповідний безпечний склад для того, щоб 

усунути різницю між часом, необхідним для придбання 

обладнання/устатковання, машин/механізмів, запасних частин і 

витратних матеріалів, та цільовим часом відновлення? 

– Чи доступні обладнання/устатковання, машини/механізми, 

запасні частини або витратні матеріали  у більше ніж в одній 

географічно відокремленій області? 

– Чи готова проектна документація та інші специфікації для 

здійснення замовлення обладнання/устатковання, 

машин/механізмів, запасних частин або витратних матеріалів 

після настання руйнівного інциденту? 

– Чи є тимчасові рішення (обхідні шляхи) для дотримання 

вимог щодо неперервності діяльності у разі відсутності 

обладнання/устатковання, машин/механізмів, запасних частин 

або витратних матеріалів? 

– Чи є треті сторони, що можуть продовжити здійснення 

діяльності, для виконання якої потрібно втрачене 

обладнання/устатковання, машини/механізми, запасні частини 

або витратні матеріали, доти, доки не відновиться внутрішня 

спроможність організації? 

– Чи є впроваджені угоди про підтримку для здійснення 

обслуговування, ремонту або заміни втраченого 

обладнання/устатковання, машин/механізмів або витратних 

матеріалів з дотриманням затверджених вимог до значення 

цільового часу відновлення? 

5 

Системи 

(активи) 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

– Чи є прийнятною стратегія резервного копіювання даних? 

– Чи беруть до уваги під час вибирання способу та місця 

відновлення систем (активів) інформаційно-комутаційних 

технологій технічні вимоги (тобто спеціальні вимоги до 

серверів та час очікування60)? 

– Чи здійснюється під час вибору місця відновлення 

аналізування місця розташування кінцевих користувачів? 

 
59

 Стан готовності (up state) – стан, у якому об’єкт здатний виконувати потрібну функцію за умови постачання 

(за потреби) зовнішніх ресурсів [31]. 
60

 Час очікування (latency) – часовий проміжок між моментом, коли блок формування команд ініціює запит 

даних, та моментом, коли фактично починається передавання даних [25]. 
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 – Чи оцінила організація технологічні тенденції під  час обрання 

найкращої СЗНД та чи забезпечила наявність відповідних умінь, 

навичок, досвіду та компетентностей у сфері, що стосується 

обраної технології? 

– Чи розглядала організація майбутній розмір та архітектуру 

виробничого середовища під час обрання стратегії технічного 

відновлення? 

– Чи розглядалися засоби, за допомогою яких організація  

комунікуватиме із зацікавленими сторонами (внутрішніми та 

зовнішніми) під час повсякденної діяльності, а також чи 

розглядалося питання щодо забезпечення результативної 

комунікації після настання руйнівного інциденту, що впливає на 

комунікаційні ресурси? 

6 

Транспортне 

забезпечення 

– Чи має організація визначити альтернативні види транспорту 

для того, щоб доставити персонал на робочий майданчик 

(беручи до уваги спосіб,  яким персонал щоденно добирається 

до роботи)? 

– Чи має організація визначити альтернативного постачальника 

(провайдера) послуг з транспортування для доставлення 

сировини або готової продукції на склад або замовнику 

(клієнту)? 

– Чи має організація визначити альтернативні транспортні 

маршрути (наземні, повітряні, морські) для постачання 

продукції? 

– Чи має організація визначити джерела пального для 

транспортних засобів? 

7 

Фінанси – Яке є найрезультативніше джерело фінансування на випадок 

потреби у відновленні видів діяльності та ресурсів, на які 

вплинув руйнівний інцидент? 

– Хто має доступ до джерел фінансування на випадок 

непередбачуваних обставин? 

– Чи є кілька джерел фінансування на випадок 

непередбачуваних обставин, зокрема корпоративні кредитні 

картки, кредитні лінії та інші юридичні особи (бізнес-партнери, 

замовники (клієнти), материнські організації)? 

8 

Партнери та 

постачальники  

– Чи є в організації час наразі  кілька партнерів та 

постачальників? 

– Чи може організація визначити альтернативного партнера та 

постачальника, які забезпечать дотримання  вимог до значення 

цільового часу відновлення в разі настання руйнівного 

інциденту? 

– Чи готові альтернативні партнери та постачальники 

(провайдери) до вирішення проблеми простою з дотриманням 

вимог до значення цільового часу відновлення? 

– Чи є резервні запаси на випадок виникнення простою у 

партнера постачальника (провайдера)?  

– Чи укладено угоди про рівень обслуговування для 

забезпечення неперервності постачання продукції або надання 

послуг  у разі настання руйнівного інциденту? 
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 – Чи визнає організація, що вона несе відповідальність перед 

замовником (клієнтом) за результати діяльності постачальника 

(провайдера) та партнера, а також за наслідки невиконання 

ними їхніх обов’язків? 

 

2.6. Затвердження обраних СЗНД. Керівництво організації має затвердити обрані 

СЗНД для того, щоб забезпечити узгодженість їх із цілями забезпечення неперервності 

діяльності, належне фінансування та підтримку під час їх упровадження. Для проведення 

відповідного аналізування керівництву має бути надано щонайменше: 

– узагальнений перелік варіантів СЗНД; 

– рекомендовані варіанти СЗНД, що ґрунтуються на вимогах щодо неперервності 

діяльності; 

– відхилені варіанти СЗНД з обґрунтуванням відхилення; 

– залишкові недоліки (за наявності). 

З огляду на вартість, ризик апетиту або інші критерії керівництво організації має 

прийняти рішення щодо того, чи потрібно впроваджувати запобіжні заходи. Має бути 

задокументовано причини та визначено подальші кроки. 

Керівництво організації має прийняти рішення щодо того, чи потрібно впроваджувати 

можливості для відновлення пріоритетних видів діяльності після настання руйнівного 

інциденту. Однак, якщо керівництво організації прийме рішення не впроваджувати 

відповідних можливостей і ця бездіяльність перешкоджатиме постачанню продукції або 

наданню послуг після закінчення цільового часу відновлення, цю продукцію та послуги має 

бути вилучено з обсягу (периметра) системи керування неперервністю діяльності. 

2.7. Подальші кроки після визначення та обрання СЗНД. Обрані СЗНД мають 

впроваджуватися та підтримуватися протягом часу. При цьому організації можуть 

дотримуватися принципів управління проектами та змінами для того, щоб забезпечити 

виділення необхідних ресурсів і контролювання. Процес та всі прийняті рішення має бути 

задокументовано. 

Поняття «впровадження стратегії» у цьому контексті означає впровадження: 

– запобіжних заходів щодо пріоритетних видів діяльності та ресурсів; 

– можливостей та механізмів відновлення. 

 Після обрання СЗНД керівництво має бути залучено до обрання ресурсів, необхідних 

для забезпечення непевності діяльності (зокрема, робочі майданчики, люди, обладнання та 

постачальники). Необхідно забезпечити, щоб ці ресурси були готові (доступні) під час 

руйнівного інциденту. 

Для того щоб забезпечити здійсненність стратегій відновлення та пом’якшення 

наслідків, організація має визначити й  упровадити всі необхідні можливості та механізми до 

настання руйнівного інциденту. 

Після завершення визначення, обрання та впровадження СЗНД організація має 

розробити плани та процедури для реалізації можливостей забезпечення неперервності 

діяльності, визначених у СЗНД, для їх використання у разі виникнення руйнівного 

інциденту. 

2.8. Моніторинг та аналізування виконання СЗНД  

Організація має здійснювати моніторинг та аналізування виконання СЗНД. Процедури 

моніторингу й аналізування СЗНД мають передбачати таке: 

– встановлення показників діяльності в режимі звичайної (нормальної) діяльності та в 

режимі імітації (моделювання) під час проведення випробувань; 

– оцінювання здійснення процесів, виконання процедур та функцій, що захищають 
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пріоритетні види діяльності; 

– підтвердження дотримання правових, законодавчих та регламентувальних 

(нормативних) вимог; 

– моніторинг відмов (збоїв), інцидентів, випадків недотримання вимог (зокрема, 

потенційно небезпечних випадків та хибних сигналів тривоги) та інших недоліків діяльності; 

– збирання даних, отриманих у результаті моніторингу та вимірювання, та виконання 

дій, зважаючи на них.  

Дії, що виконують під час аналізування діяльності, та результати аналізування 

діяльності має бути задокументовано. 

Офіційне аналізування з боку керівництва має охоплювати оцінювання подальшої 

придатності, відповідності та результативності СЗНД. 

Після виникнення руйнівного інциденту (незалежно від його наслідків) має 

здійснюватися аналізування результативності СЗНД. 

Якщо за результатами моніторингу та аналізування СЗНД буде виявлено, що СЗНД не 

забезпечує дотримання вимог щодо неперервності діяльності, то необхідно повторно 

здійснити процес визначення та обрання СЗНД для коригування СЗНД (щоб СЗНД 

забезпечувала дотримання вимог щодо неперервності діяльності). 

 

Висновки. В результаті аналізування міжнародних стандартів [1, 13], технічних 

специфікацій [16, 20] і технічного звіту [3] отримано нові знання про сучасні підходи до: 

– проведення функціонального аналізування діяльності організації; 

– аналізування впливу, який змінюється з часом і спричинений порушенням, на 

організацію; 

– визначення та обрання СЗНД. 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ 

ISO/TS 22317:2015 ТА ISO/TS 22331:2018 

В статье описаны два элемента процесса управления непрерывностью деятельности 

организации: процесс анализа воздействия на деятельность и процесс определения и выбора 

стратегии обеспечения непрерывности деятельности. Рассмотрена методология 

проведения функционального анализа деятельности организации. 
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BUSINESS IMPACT ANALYSIS, DETERMINING AND SELECTING BUSINESS 

CONTINUITY STRATEGY OF ORGANIZATION ACCORDING TO TECHNICAL 

SPECIFICATIONS ISO/TS 22317:2015 AND ISO/TS 22331:2018 
Two elements of business continuity management process (business impact analysis process and 

business continuity strategy determination and selection process) are described. The methodology 

of functional analysis of organization’s business is investigated. 
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