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Від імені Торгово-промислової палати України вітаю усіх із 

місячником кібербезпеки в Україні!

На сьогоднішній день кіберризикам належить друге місце 

серед ризиків для бізнесу. В Україні підвищення кібербезпеки 

за останні три роки набуло значного позитиву. Але минулоріч-

ні події  показали, що існує ще багато невирішених питань на 

рівні політики, технологій і ставлення до цієї проблеми грома-

дянського суспільства. Минулий 2017-й став для України роком 

так званої чорної кібербезпеки, незважаючи на те, що фактично 

прийняття Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» мало бути поштовхом до широкого впро-

вадження методів і засобів захисту кіберпростору.     

Торгово-промислова палата України надає великого значення 

питанням кібербезпеки наших членів. Після масштабної атаки ві-

русу-здирника Petya.A ми отримали рекордну кількість звернень від підприємців. 

Щоб виробити ефективний механізм захисту вітчизняних підприємців і підготува-

тися до нової хвилі атак ми провели для бізнесу круглий стіл «Наймасштабніша 

кібератака на український бізнес: як захиститися?». Його результатом стало ство-

рення на базі ТПП України Антикризового центру кіберзахисту бізнесу. Його мета 

– формування ефективного середовища і механізмів захисту інформаційних ресур-

сів та інформаційно-комунікаційних систем бізнес-сфери, а також забезпечення 

безперервності бізнес-процесів і надання послуг підприємствами, організаціями 

йустановами в сучасних умовах інформаційного протиборства і зовнішньої агресії. 

До складу центру увійшли понад 30 консультантів та експертів з кібербезпеки. Фа-

хівці Антикризового центру консультують бізнес, який постраждав від кібератаки, і 

допомагають запобігти можливим кіберзагрозаму майбутньому.

Кожна людина відіграє певну роль у своїй частині кіберпростору, включаючи 

пристрої та мережі, які вона використовує. Кіберризики – це те, над чим бізне-

су час задуматися в першу чергу. Світ уже в онлайн, і цифрове перетворення 

залежить не тільки від змін у технологіях, але й від людей, їхнього розуміння но-

вої культури ведення бізнесу, а також вирішальної ролі у забезпеченні безпеки 

мереж та інформаційних систем. Оскільки Торгово-промислова палата України 

є самоврядною організацією, що захищає інтереси бізнесу, вона може своїми 

діями заповнити цю прогалину в правовому полі і виробити певний підхід до нор-

мативів захисту інформаційної безпеки підприємств. Торгово-промислова палата  

свідомо взяла на себе роль «голосу» бізнесу до влади і запрошує всіх об’єднати 

зусилля в пошуку найефективніших рішень захисту кожної окремої компанії та 

держави в цілому.    

• Геннадій Чижиков, президент ТПП України.
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Питання безпеки ведення бізнесу у широкому розумінні завжди було 

у центрі уваги Торгово-промислової палати України. Коли трапилася си-

туація із кібератакою із вірусом Petya A, ми отримали тисячі звернень від 

бізнесу з усієї України. Коли я почав телефонувати нашим органам вла-

ди – Мінфіну, ДФС, Мінекономіки, секретаріату Кабміну, – чесно кажучи, 

більшість із них були у стані легкого паралічу, бо просто не розуміли, що 

відбувається і як на це реагувати. Треба було дуже швидко приймати рі-

шення, давати відповідь на питання, адже те, що стосується бізнесу, це 

завжди гроші, це завжди люди, це завжди їхня життєдіяльність. Тому для 

нас ситуація з Petya A була таким каталізатором, який змусив нас обрати 

більш практичний напрям захисту бізнесу від кіберзлочинності. До цього 

ми зверталися до кіберполіції, бо бренд ТПП час від часу використовували 

зловмисники. З одного боку, це тішило нас – люди довіряють нам, наш 

бренд викликає довіру. Але з іншого, коли це були лотереї та розіграші, 

проводилися різні акції і при цьому посилалися на Торгово-промислову 

палату, це, звичайно, викликало занепокоєння. Але такий радикальний 

варіант розвитку подій, який був із кібератакою Petya A, поставив все на 

свої місця і змусив нас повернутися до більш конкретної роботи з кібер-

безпеки. Тому ми створили Антикризовий центр, активно співпрацюємо 

з комітетом, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, 

з усіма зацікавленими бізнес-структурами, які цим займаються, з органами 

влади для того, щоб мінімізувати можливі втрати. Така наша ціль.

Інтернет запропонував споживачеві безмежний спектр 

продуктів, послуг та інформації, а бізнесу – вихід на нові ринки 

і нові групи клієнтів при мінімальних інвестиціях. Але зроста-

юче вміння і зухвалість кіберзлочинців становить загрозу для 

всіх власників бізнесу.

Сьогодні багато компаній виявили, що у їх співробітників 

немає необхідних навичок і компетенцій щоб захиститися від 

кіберзагроз, а економічні наслідки кіберзлочинності зроста-

ють шаленими темпами. Саме тому Кібербезпека має стати 

частиною культури кожної бізнес-одиниці чи установи.

В Україні тема кібербезпеки за останні 3 роки набула 

значних зрушень. Однак останні події виявили, що існує ще 

багато проблем на рівні політики, технологій відношення до цієї 

проблеми Громадянського суспільства, які потребують рішення. 

Наша місія, це модерація діалогу між бізнесом і владою, 

у форматі приватно-державного партнерства.

З цією метою ТПП України, через свої Комітети, Палати 

в регіонах намагається активізувати співпрацю, направлену 

на підвищення довіри між державним і приватним сектором у 

вирішення такого важливого питання, як кібербезпека.

• Микола ЗАСУЛЬСЬКИЙ, президент Київської ТПП:

Цифрові технології стрімко проникають в усі сфери жит-

тєдіяльності людини. Кабінет Міністрів України схвалив Кон-

цепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України 

• Володимир КОЛЯДЕНКО, віце-президент Київської ТПП, голова 
антикризового Центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України:

• Михайло НЕПРАН, перший віце-президент ТПП України:

на 2018–2020 роки, в якої Україна зобов’язалась розпочати масштабну 

цифровізацію всіх галузей економіки та базових сфер життєдіяльності. Але 

зростаюча цифровізація ставить Україну перед необхідністю протистояти 

все більшій кількості викликів і загроз в кіберпросторі.

Щодня групи досвідчених кіберзлочинців захоплюють контроль над 

чужими комп’ютерами та гаджетами, запускаючи серію руйнівних програм.  

Зростаюче вміння і зухвалість кіберзлочинців становить загрозу для всіх 

користувачів сучасних технологій і перш за все користувачів Інтернет. Вони  

використовують шифрування і легальні інтернет-сервіси, щоб приховувати 

свою діяльність і подолати традиційні системи захисту. 

Експерти компанії Cisco відмічають, що відповідно даних щорічного 

звіту Cisco з кібербезпеки, кількість штамів вірусів виросла з 10 мільйонів  

у 2016, до 100 мільйонів у 2017 році, а крадіжки цифрової інформації, пе-

ревершивши фізичну крадіжку. Сьогодні ще багато хто в Україні не відчуває 

достатньої обізнаності про кібер-загрози і не підготовлені до них. 

Чи можемо ми повністю захистити себе? – Ні, кіберзагрози будуть 

завжди. Це проблема щита і меча. Головне – постійна цілеспрямована ро-

бота на упередження, а не запізніле регування на подію. Саме тому ми 

проводимо місячник кібербезпеки в Україні.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Сьогодні Україна, як і багато країн Європи та світу, 

опинилася перед глобальними викликами кіберагресій, 

нечуваних раніше за розмахом і руйнівним потенціалом. 

Наша держава є однією з найгарячіших точок 

у цьому протистоянні й набуває унікального досвіду 

протидії інформаційному тероризмові.

Масштабні кібератаки на фінансову, енергетичну, транспорт-

ну інфраструктури, зростання кількості кіберзлочинів та 

випадків кібершахрайства – ці виклики нового цифрового 

світу спонукають до впровадження пропорційних заходів 

попередження кіберзагроз, до активної розбудови 

екосистеми кібербезпеки громадян, бізнесу, держави, 

до ефективної державно-приватної взаємодії, 

спрямованої на розвиток і захист кіберпростору. 

За останні три роки в Україні відбулися значні правові, 

технічні й технологічні зрушення в цих напрямах. 

У травні цього року набрав чинно-

сті Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». 

Закріплення на законодавчому рівні ос-

новних цілей, напрямів та принципів дер-

жавної політики у сфері кібербезпеки, а 

також повноважень і обов’язків держав-

них органів, підприємств, установ, ор-

ганізацій, осіб та громадян у цій сфері 

дає можливість розбудовувати в Україні 

сучасну цілісну національну систему кі-

бербезпеки.   

Цим Законом передбачено впрова-

дження таких сучасних європейських прак-

тик, як управління інформаційною безпе-

кою та її аудит, застосування галузевих 

стандартизованих вимог до кіберзахисту 

об’єктів критичної інфраструктури. Упер-

ше до правового поля України введено 

базовий понятійно-термінологічний апа-

рат сфери кібербезпеки, зокрема визна-

чення понять критичної інфраструктури 

та її комунікаційних/технологічних систем; 

кіберзагрози, кібератаки, кіберзахисту, 

кібертероризму, кібероборони тощо.

Також цим Законом урегульовано 

завдання основних суб’єктів забезпе-

чення кібербезпеки, якими є Держспец-

зв’язку, СБУ, Нацполіція, МОУ, ГШ ЗСУ 

та НБУ, і питання координації їх діяльно-
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розбудовується Національна телекому-

нікаційна мережа, відкрито Центр реагу-

вання на кіберзагрози, проведено доко-

рінну модернізацію Системи захищеного 

доступу до Інтернету. Ці рішення, упро-

ваджені Держспецзв’язку, відповідають 

найсучаснішим і найпотужнішим аналогам 

у світі, їх розроблення та реалізація відбу-

лися завдяки наявному потужному вітчиз-

няному науково-технічному потенціалу.

Масштабування системи кіберзахисту 

на всі регіони України та включення до 

неї ІТ-систем критичної інфраструктури, 

насамперед галузей енергетики, охоро-

ни здоров’я, фінансового й транспортно-

го секторів, а також створення галузевих 

центрів кібербезпеки та розвиток мережі 

команд реагування на комп’ютерні над-

звичайні події є пріоритетами держави, 

і виконання цього завдання неможливе 

без ефективної державно-приватної вза-

ємодії та партнерства.

Державно-приватна взаємодія є 

ключовим питанням сьогодення, і од-

ним з її вже апробованих векторів є 

сті з виявлення кіберзагроз, запобігання 

та протидії їм, яку здійснює Національ-

ний координаційний центр кібербезпеки 

при РНБО. 

Слід зазначити, що близько 70% об-

сягу завдань і компетенцій, визначених 

Законом України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», є 

зоною відповідальності Держспецзв’язку. 

За останній період реалізовано ряд 

практичних рішень організаційно-техніч-

ної моделі кібербезпеки. Так, створено 

державний контур кіберзахисту, активно 

напрацювання проектів законодавчих 

і нормативно-правових актів. Сьогодні 

триває активна робота над урегулюван-

ням питань забезпечення кібербезпеки 

критичної інфраструктури, насамперед 

шляхом імплементації Директиви Єв-

ропейського Парламенту та Ради (ЄС) 

2016/1148 від 06.07.2016 «Про заходи 

для високого спільного рівня безпеки 

мережевих та інформаційних систем на 

території Союзу», упровадження стан-

дартів серії 27К, реалізації ефективних 

механізмів державно-приватного парт-

нерства для забез-

печення кіберзахисту 

національних електро-

нних інформаційних ресурсів.  

Україна активно впроваджує кращі 

світові практики кіберзахисту, співпрацює 

задля укріплення міжнародного співро-

бітництва у сфері кібербезпеки з такими 

партнерами, як ЄС, США, НАТО, взаємо-

діє з повноважними інституціями багатьох 

країн світу з питань захисту від кіберза-

гроз. Така міжнародна співпраця є одні-

єю з визначальних умов успішної протидії 

кіберзлочинності й безумовним фактором 

рівноправного входження України в євро-

пейський та світовий цифровий простір, 

надає нового імпульсу забезпеченню без-

пеки й незалежності в кіберпросторі на-

ших громадян, бізнесу та держави.  

У суспільстві формується свідоме 

ставлення до кіберзахисту – кіберзагро-

зи стали цілком реальними, їх наслід-

ки вже відчули на собі і підприємства, і 

пересічні громадяни. Підвищення обі-

знаності у кібербезпеці, поширення за-

гальних правил кіберзахисту й умов по-

всякденної кібергігієни, роз’яснювальні 

та навчальні кампанії на порядку денному 

сьогодні, і вирішенню цих питань сприя-

тиме приєднання України до щорічного 

проведення  European Cyber Security 

Month (ECSM). 

Державна служба 

спеціального зв’язку 

та захисту інформації України

www.cip.gov.ua, www.dsszzi.gov.ua

e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Євдоченко Леонід Олександрович

 Голова Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України
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У відповідь на широкомасштабні атаки на критичну інфраструктуру 

в Україні була прийнята в 2016 році Національна стратегія кібер-

безпеки, а 2017 році Верховною Радою України було прийня-

то Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», які визначили  правові та організаційні основи 

створення Національної кіберекосистеми. 

Але світ вже в Онлайн і цифрове перетво-

рення відбувається не тільки від змін в техно-

логіях, но і залежить від людей, їх поняття 

нової культури ведення бізнесу і вирі-

шальної ролі у забезпеченні безпеки мереж 

та інформаційних систем.

Все більше країн приходять до розуміння, що ні-

яка громадська, комерційна або державна організація не 

в змозі вирішити проблеми кібербезпеки самостійно. Кожна 

людина грає певну роль в забезпеченні своєї частини кіберпро-

стору, включаючи пристрої та мережі, які вони використовують.

Саме таку парадигму запропонували керівництво Департамен-

ту внутрішньої безпеки США і Національного альянсу з кібербезпеки, 

організувавши щорічно проведення Національного місяця обізнаності 

про кібербезпекі (NCSAM)¸ 

Цю ініціативу підтримали країни ЄС. На основі рішень саміту ЄС-США 

і дорожньої  карти Робочої групи ЄС-США по Кібербезпеці і кіберзлочинно-

сті, проведення Європейського Місяця кібербезпеки було підтримано ENISA і 

Європейською комісією і вперше в ЕС він відбувся у жовтні 2011 року. 

МІСЯЧНИК 
КІБЕРБЕЗПЕКИ 

В УКРАЇНІ  
Реалізація Концепції розвитку цифрової економіки 

та суспільства України на 2018–2020 роки, 

схваленою Кабінетом Міністрів України надає мож-

ливість Україні посилити протидію все більшій 

кількості викликів і загроз в кіберпросторі.
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В цьому році своєю Директивою  Президент Дональд Дж. Трамп проголосив жовтень  Наці-

ональним місяцем обізнаності про кібербезпеку і закликав народ, компанії і установи Сполуче-

них Штатів визнати важливість кібербезпеки в цьому місяці через заходи, навчання і освіту для 

забезпечення національної безпеки і стійкості  країни.

Прийняття світового і Європейського досвіду проведення Місячника кібернетичної безпеки 

в Україні, надасть дійсний поштовх в Українському суспільстві до щодо підвищення уваги до 

кібернетичних загроз та шляхів їх подолання. Суспільство повинно урозумити, Інтернет – це за-

гальний ресурс нашої спільної відповідальності,  кібербезпека – це механізм, який максимізує 

нашу здатність розвивати комерцію, спілкування і контент у зв’язаному світі.

А. Клікіч

Секретар Антикризового центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України

Тел. +380 50 469 5282

США ЕС Канада

Неділя1
1-5 Жовтня

Зробіть свій будинок притулком для онлайн-безпеки. Практика Базової кібер-гігієни. Наш інтернет; наша кібербезпека.

Неділя 2
8-12 Жовтня

Мільйонні винагороди за роботу: навчання, кар’єрний ріст в кібербезпеці. Розширте свої цифрові навички та 
освіту.

Купуйте Безпечні інформаційні технології.

Неділя 3
15-19 Жовтня

Щоденна робота  для забезпечення безпеки в  Інтернет в офісі. Визнання кібер-шахрайства. Безпека персональних даних.

Неділя 4
22-26 Жовтня

Захист критичної інфраструктури країни. Нові технології і конфіденційність. Наше майбутнє в кібербезпеці.

Порядок денний проведення «Місяця кібербезпеки» визначаються виходячи з ситуації, яка склалася в кіберпросторі

EUROPEAN CYBER SECURITY MONTH (ECSM)
2018

Сьогодні ця парадигма охопила споживачів, малий і середній бізнес, корпорації, освітні установи та молодь по всій країні, а 

2018 рік знаменує собою 15-й рік національного місяці обізнаності про кібербезпеку, який отримав міжнародне визнання.
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Інформаційна безпека – складне, багатогранне та мультикомпонентне поняття, яке, втім, часто є недо-

оціненим.  Це дещо набагато масштабніше, ніж рівень складності паролів для входу в систему, та на 

особистісному, суспільному і державному рівні вимагає значної уваги. В умовах сучасності, зневага до 

важливості даної теми може привести бізнес до краху. Тож ми вирішили пролити світло на інформаційну 

безпеку на сучасному ІТ-ринку України та поспілкуватись зі співзасновником компанії Betta Security – 

Феліксом Роголем, чий основний напрямок роботи стосується захисту інформації та даних.

НА УКРАЇНСЬКОМУ ІТ РИНКУ: 
НЕЗБАГНЕННА ТАЄМНИЦЯ 

ЧИ ДОСТУПНА ПОСЛУГА?

ІНФОРМАЦІЙНА 
БЕЗПЕКА 

– А якою є роль Вашої компанії 

у цих процесах? Як Ви можете вдо-

сконалити поточну ситуацію на рин-

ку інформаційної безпеки в Україні?

– Щиро кажучи, до певного моменту 

керівна частина українського бізнесу диви-

лась на інформаційну безпеку як на затрат-

ну, невигідну річ, як ось власник нерухомо-

сті може дивитись на витрати з охорони 

будинку або фізичного периметру об’єкту. 

Проте, віднедавна є помітним факт, що 

інформаційна безпека стає частиною стра-

тегії компанії і забезпечує збереження її 

дохідності. Зі зростанням активів зростає й 

необхідність захищати відповідну інформа-

цію. Забезпечуючи цілісність, доступність 

та конфіденційність інформації ми допома-

гаємо компанії розвиватись у потрібному 

напрямку. Також ми надаємо рішення, які 

інтегруються в бізнес-процеси компанії.

– А як все розпочалось? Чому Ви 

вирішили долучитись до цієї ІТ-сфери?

– Починалося все з досвіду, яким хо-

тілося поділитись. 

Маючи досвід роботи на ізраїль-

ському ринку безпеки, я запропонував 

своєму брату, Сергію Роголю, скориста-

тись знаннями про ізраїльські технології 

з кібербезпеки та спробувати запрова-

дити їх на українському ринку. Не секрет, 

що між цими країнами існує суттєвий 

технологічний розрив. Тож ми є перши-

ми, хто впровадив значну кількість пере-

дових рішень в Україні.

Ринок кібербезпеки в 2005 році фак-

тично зароджувався, не було статистики. 

– Фелікс, опишіть нам, будь ла-

ска, Ваше розуміння поняття “інфор-

маційна безпека”.

– Інформаційна безпека, у першу чер-

гу, невід’ємна частина бізнес-процесів 

компанії, яка включає в себе ряд методик 

та технологій, спрямованих на безпечне і 

ефективне досягнення поставлених цілей 

бізнесу. Визначень безліч, та ключовий 

зміст – завжди один.
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Тому вивчити ринок, оцінити вартість послуг було неможливо. Ми пішли на ри-

зик. І ризик виявився виправданим.

– У чому взагалі полягає діяльність Вашої компанії?

– Діяльність компанії полягає в наданні набору засобів, стратегій, принци-

пів, підходів для кібербезпеки. А також, у практичному втіленні теоретичних ві-

домостей про захист інформації.

Ми допомагаємо як з вибором стратегії компанії в цій сфері, так і з техно-

логічною частиною.

– З ким Betta Security співпрацює наразі?

– Співпраця – комплексне питання. 

З однієї сторони – це технологічні партнери, та вендори, з іншої – наші клі-

єнти. Ми ретельно обираємо постачальників, для нас має значення не тільки 

сама технологія, але і рівень забезпечення послуг і подальшої підтримки. Існу-

ють нові, зовсім свіжі технології та непротестовані рішення, тому важливо, щоб 

розробники та вендори не тільки постачали продукт, але і забезпечили необхід-

ний рівень його підтримки.

Наші клієнти – це компанії, що працюють в різних сферах. Наприклад, банків-

ську сферу представляють Альфа-банк, Укрсоцбанк та ін. банки, телекомунікації – 

Київстар та Водафон, медіа та телебачення – телеканал “1+1”, Медіа Група Україна,

агросферу – Астарта та Мрія, індустріальні холдинги – Група “СКМ”. Більшість на-

ших клієнтів входять в ТОП-50 найкращих компаній України.

– Якими досягненнями Ви пишаєтесь за 13 років роботи на укра-

їнському ринку?

– Ключові досягнення – це першість та результативність. 

Ми стали першовідкривачами

нових технологій на ринку 

інформаційної безпеки України. Тепер наші 

партнери – це провідні українські компанії.

Вони обрали нас для найважливіших задач, 

і ми підтверджуємо свій професіоналізм.

– У чому вбачаєте власні переваги 

перед суперниками?

– Основна перевага – наш рівень компе-

тентності. Ми працюємо тільки з проектами, 

які в змозі впровадити.

Також, ми постійно підтримуємо і консуль-

туємо наших клієнтів.

Звісно, ми не претендуємо на весь україн-

ський ринок, і на даний момент наша спеціалі-

зація орієнтована на безпеку інфраструктури, 

побудову та автоматизацію Security Operation 

Center, управління подіями інформаційної без-

пеки. Крім того, ми орієнтуємось на мережеву 

безпеку (попередження DDos-атак, контроль 

web-трафіку), безпеку IT-сервісів (у т.ч. пошти, 

веб-додатків), захист кінцевих точок від шкідли-

вого ПО, невідомих, цільових та розумних атак, 

безпеку баз даних, навчання персоналу та мо-

делювання загроз, створення тренінг-центру та 

сервісу з емуляції фішингових атак та ін.

– Чи існують якісь особливі умови та про-

позиції для колишніх або ж нових клієнтів?

– Головним чином хочу зазначити, що ми ці-

нуємо абсолютно всіх наших клієнтів. Та як пра-

вило, всі умови обговорюються індивідуально.

– Як нашим зацікавленим читачам 

налагодити з вами контакт?

– Цілком просто! Можна зайти на сайт нашої 

компанії та залишити заявку, або зателефонува-

ти за вказаним на сайті номером та обговорити 

всі питання. Також ми можемо обговорити не-

обхідне рішення більше детально при зустрічі.

Взаємні подяки, потиск рук та безмежна кіль-

кість запитань в голові. Як захистити дані? Як вбе-

регтись від атак? Як забезпечити цифрову безпеку 

власного бізнесу? Якщо ці запитання оселились 

і у ваших думках, не ризикуйте справою всього 

свого життя. Контактуйте з професіоналами та 

переходьте на новий рівень захисту даних!

 

ТОВ «Бетта Сек’юріті»

web-сайт: https://betta-security.com.ua/

Конт. тел. +380 44  594 9404
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Приміщення на околиці Вишгорода нагадує інститут Академії наук, у 

всьому відчувається технологічна виваженість і домінування виробничої 

необхідності. Фасад вкритий рівними рядами великих сонячних батарей, 

видно, що іще більше їх на плоскому даху. Піднімаємося по сходах, помі-

чаємо невибагливі але яскраві світлодіодні світильники, кожен із систе-

мою контролю освітлення і руху, розуміємо, що тут новітні технології та 

економія – це не лише слова. У довгому академічному коридорі чистота і 

переважання світлих кольорів, назустріч із найближчих дверей виходить і 

проходить поруч з нами група людей у білих халатах. Поки пневмосисте-

ма повільно замикає за ними важкі металеві двері, встигаємо помітити 

величезні вікна та відблиски сонячних променів на якомусь складному 

обладнанні уздовж стіни. 

Кабінет генерального директора позбавлений пишноти і суто техно-

логічний, але затишний, мабуть через декілька світлих картин і незвич-

них артефактів, що створюють витончену інтелектуальну ауру. На стінах 

дипломи, грамоти і сертифікати, отримані від відомих у світі організацій 

і вендорів, на окремому місці – спортивні медалі і кубки, головним набу-

вачем яких, як несподівано виявилося, є головний інженер компанії Юрій 

Кулаковський.

ЗРОБИТИ 

Наш кореспондент попрямував на цю розмову до міста 

Вишгорода, що на півночі під Києвом, де розташований 

головний офіс відомої у галузі зв’язку і телекомунікацій 

компанії МКМ Сервіс, засновником і генеральним 

директором якої є відомий в Україні бізнесмен 

і підприємець, почесний доктор Одеської національної 

академії зв’язку України пан Вартан Сароян.

Кор.: Вартан Агванович, наша розмова буде 

стосуватися питань безпеки великих телекомуні-

каційних і комп’ютерних систем, як частини галузі 

кібербезпеки, але почати я би хотіла з Вашої роз-

повіді про компанію, як Вам прийшла ідея її ство-

рення і чим Ви зараз займаєтеся?

В. А.: Досвідчені професіонали галузі зв’язку 

пам’ятають фірму МКМ Телеком, яка була засно-

вана на початку 1990-х років як спільне підприєм-

ство німецької фірми Сіменс та СРСР. Я пропра-

цював там багато років, був головним інженером 

цього підприємства. Ми тоді випускали під маркою 

Сіменс одні із кращих телекомунікаційних станцій 

EWSD для галузі зв’язку. Проте у 2009 році Сіменс 

вивів свої активи з усіх спільних підприємств у сві-

ті, і нами було прийнято рішення зберегти напра-

цьований за довгі роки досвід, клієнтів, а головне 

людський потенціал. Так була створена компанія 

МКМ Сервіс, яка за час свого існування набагато 

БЕЗПЕЧНУ 
МЕРЕЖУ?

ЯК
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збільшила кількість працюючих і їх фахову підготов-

ку, значно розширила географію своєї присутності 

і спектр виконуваних робіт. Нами побудовані мере-

жі урядового зв’язку в Казахстані і Туркменії, вірту-

ального мобільного оператора в Чехії і багато чого 

іншого. В Україні ми є ключовим партнером відомої 

китайської компанії Хуавей, будуємо мережі 3-го і 

4-го покоління для мобільних операторів, мережі 

зв’язку для операторів телекомунікацій, інтернет 

мережі для провайдерів тощо. Разом із цим, МКМ 

Сервіс спільно із англійськими партнерами роз-

виває нові проекти, такі як електронне здоров’я 

eHealth та телемедицину, системи конфіденційного 

і захищеного цифрового радіозв’язку, розпізнаван-

ня і протидії дронам, системи управління безпілот-

никами і т.і. Ми приймаємо участь також у великих 

проектах побудови систем Smart City та Safe City, 

наприклад в проектах з відеоспостереження тут у 

місті Вишгород та Вишгородському районі, де до 

кінця року буде встановлено і об’єднано в систе-

му більше сотні сучасних відеокамер. Але голов-

не, чого ми намагаємося досягти – це реальне 

поєднання науки, сучасних технологій та бізнесу, 

системне впровадження цього у життя.
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Кор.: У чому полягає кібербезпе-

ка з точки зору активностей Вашої 

компанії?

В. А.: Головне у побудові телекомуні-

каційних мереж будь якого рівня – це гра-

мотний і правильно розроблений проект. 

Якщо на стадії проекту не будуть врахова-

ні, або знехтувані як малозначущі, всі мож-

ливі ризики для майбутньої системи, то 

вплив цих негативних факторів обов’язко-

во призведе до проблем у майбутньому, 

питання лише у часі. Другий за важливіс-

тю фактор – впровадження цього проекту, 

фізична побудова мережі. Якщо, напри-

клад, через бажання зекономити час та 

гроші допустити відхилення від проекту, а 

особливо знехтувати питаннями безпеки 

майбутньої мережі, сумні наслідки також 

не змусять себе довго чекати. 

Кор.: Ви кажете, що недолугі 

власники і недобросовісні будівники 

мереж економлять на питаннях без-

пеки, але чому? Невже вони не розу-

міють, що це одне із найважливіших 

питань і майбутні розкриті двері для 

кіберзлочинців?

В. А.: Справа у тому, що безпека – одне 

із самих дорогих питань якісно побудова-

ної телекомунікаційної системи. І інколи є 

велика спокуса істотно знизити вартість 

за рахунок протидії ризикам. А потім, поки 

проблем не видно і все працює, все зда-

ється добрим і гарним, відчуття небезпеки 

притуплюється, здається, що якщо загро-

зи не видно, то її і немає. Але це зовсім не 

так. І коли в один «гарний» момент все по-

чинає валитися, то інколи доводиться пла-

тити набагато більше, ніж якщо б все було 

зроблено від початку правильно.

Кор.: В своєму житті Ви побуду-

вали багато мереж, яку пораду Ви 

можете дати тим, хто зараз відкри-

ває свій бізнес, або розпочинає свою 

справу? Як вберегтися від кіберза-

гроз на своєму підприємстві?

В. А.: Звісно, це велика тема і у двох 

словах її описати складно, проте основне 

– не економтеся на питаннях розроблення 
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проекту і побудови своєї системи. У сучасному світі 

вже більша частина діяльності будь-якого підприємства 

переходить у кіберпростір, а у недалекому майбутньо-

му ця тенденція буде тільки зростати. А отже безпека 

Вашої системи – це фактично безпека всього Вашого 

бізнесу. Якщо на якомусь етапі це вважається склад-

но і дорого, зверніться до професіоналів, переходьте 

в хмарні мережі відомих датацентрів, як правило вони 

забезпечують належний рівень протидії кіберзагрозам. 

А коли почуєте себе більш впевнено і відчуєте необхід-

ність створити власну мережу, знаходьте тих фахівців, 

хто зробить Вам високопрофесійну систему.

Кор.: Де Ви знаходите професіоналів у 

Вашу компанію, адже МКМ Сервіс виконує 

роботи для найвибагливіших замовників в 

Україні і за кордоном?

В. А.: Відомо, що зараз поширюється тенденція 

міграції високопрофесійних спеціалістів всіх рівнів на 

західні ринки праці, адже вони можуть запропонувати 

сіюмінутні кращі умови. Разом із цим, людина знахо-

диться там як правило тимчасово, працює в гірших 

умовах ніж місцеві спеціалісти навіть нижчого рівня, 

відсутній кар’єрний зріст тощо. У нас же на підпри-

ємстві працюють справжні сімейні династії, ми дуже 

відповідально відносимося до наших фахівців. Крім 

цього, ми також намагаємося системно підходити до 

питання підготовки спеціалістів галузі. Працюємо із 

Одеською національною академією зв’язку України, 

Київським коледжем зв’язку, іншими учбовими закла-

дами та вендорами для розвитку їхньої учбової бази, 

заохочення молодих спеціалістів. Створюємо у себе 

умови праці та соціальної захищеності на високому 

професійному рівні, намагаємося підтримувати пози-

тивний морально-психологічний клімат в колективі. 

Кор.: І на останок, як Ви бачите майбутнє 

своєї компанії МКМ Сервіс?

В. А.: Майбутнє МКМ Сервісу буде невідривно 

пов’язано із майбутнім України. Я оцінюю його опти-

містично, на 5 за п’ятибальною шкалою. Вірю у те, 

що Україна нарешті посяде гідне місце в Європі і 

Світі, адже наше основне багатство і в країні і в ком-

панії – це люди, а вони у нас найкращі!

ТОВ «МКМ Сервіс ЛТД»

07300, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19

Тел.: +380 44 354 3199, факс: +380 44 354 3162

e-mail: mkmoffice@mkm.ua
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Компанія має ліцензію Держспецзв’язку України від 

15.02.2017 р. на провадження господарської діяльності з на-

дання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту 

інформації (у тому числі і інформації, що становить державну 

таємницю).

У складі компанії створені дві групи експертів, що здій-

снюють експертні дослідження комплексів і засобів крипто-

графічного захисту інформації, комплексів технічного захисту 

інформації та засобів захисту від НСД. Компанія має дозвіл на 

здійснення діяльності, яка пов’язана з державною таємницею.

Основні напрямки діяльності компанії:

– захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних 

системах: створення комплексних систем захисту інформації 

(КСЗІ); розробка та впровадження комплексів і засобів крип-

тографічного захисту інформації (КЗІ); впровадження засобів 

захисту від несанкціонованого доступу (НСД); 

– створення засобів та комплексів технічного захисту інфор-

мації (ТЗІ);

– експертиза та аудит інформаційної безпеки: спеціальні 

дослідження комплексів технічного захисту інформації; експер-

тиза комплексних систем захисту інформації та аудит інформа-

ційної безпеки.

Один із основних напрямків діяльності компанії - створення 

центрів сертифікації ключів та впровадження засобів крипто-

графічного захисту інформації.

Акціонерне товариство 

“ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ” (АТ “ІІТ”) 

спеціалізується на наданні послуг 

в області проектування, розробки 

і впровадження рішень щодо забезпечен-

ня безпеки інформації у інформаційно- 

телекомунікаційних системах різного 

призначення та різного рівня складності.

АТ “ІНСТИТУТ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ”
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Засоби криптографічного захисту 

інформації, що розроблені компанією, 

інтегровані у різні прикладні системи, 

серед яких:

– системи електронної пошти;

– офісні пакети;

– системи електронного документообігу;

– системи подання звітності у електронному вигляді до 

Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду 

України, ДКФМ України, МВС України та ін.;

– автоматизовані та інтегровані банківські системи;

– автоматизовані інформаційні системи бюро кредит-

них історій;

– більше 80 корпоративних та внутрішньовідомчих 

систем.

Більше 100 державних та комерцій-

них організацій довірили АТ “ІІТ” вико-

нання робіт із забезпечення безпеки 

інформації своїх відомчих та корпоратив-

них систем.

Найбільшими замовниками компанії є: 

– Державна фіскальна служба України;

– Укрзалізниця (Державна адміністра-

ція залізничного транспорту України);

– Міністерство внутрішніх 

справ України;

– Міністерство оборони України;

– Міністерство юстиції України;

– Міністерство освіти України;

– НАК “Нафтогаз України”;

– ПАТ “Укрсоцбанк”, АТ “УкрСиб-

банк”, ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” та інші 

банківські, державні і комерційні струк-

тури.

АТ “Інститут інформаційних технологій”

Україна, м. Харків, вул. Бакуліна, 12

Тел./факс: (057) 714 2205

web-сайт: www.iit.com.ua

e-mail: iit@iit.kharkov.ua

Криптографічний модуль “Гряда-61” 

(“ІІТ Криптомодуль Гряда-61”)
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ЕКОНОМІЯ 
ЦІНОЮ В БІЗНЕС

ЕКОНОМІЯ 
ЦІНОЮ В БІЗНЕС

Цифрові трансформації 

сьогодні відбуваються в багатьох 

компаніях в усіх сегментах економіки. 

Це створює необмежені можливості для розвитку нових 

напрямків бізнесу, множення інновацій та застосування 

сучасних форм взаємодії із партнерами та споживачами з 

використанням здобутків технологічного прогресу. 

І це формує нові виклики щодо захисту інформаційних ре-

сурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем 

в цілому. Висока цінність інформації, яку генерують та 

акумулюють державні органи та бізнес структури, визначає 

необхідність  постійного  удосконалення програм кіберза-

хисту та посилення протидії існуючим загрозам.

В сучасному світі показник кіберстійкості визначає рівень 

захищеності держави та її здатність протистояти зовнішнім за-

грозам. Для України питання ІТ-безпеки стало фактично синоні-

мом виживання, адже наша країна останні кілька років є об`єктом 

потужних кібератак на свої інформаційні ресурси. Значні збитки, 

що понесли комерційні та державні структури від втрати частини 

даних, змусили всіх переглянути своє ставлення до їх зберігання 

та безпеки. Але забезпечення захисту ІТ-ресурсів не тривіальна 

задача. ЇЇ вирішення полягає у побудові складної багатоступе-

невої ІТ-архітектури на основі вузькоспеціалізованих продуктів 

від провідних світових вендорів. Рівень сучасних кіберзагроз 

визначає необхідність впровадження нових рішень в області 

управління ризиками, дублювання критичних даних, можливості 

швидкого відновлення ресурсів, що піддалися атаці тощо. Це 

потребує не аби яких фінансових вкладень на придбання ПЗ та 

обладнання, навчання ІТ спеціалістів, супровід рішень та інше. 

Для роботи із обладнанням та системами необхідно мати висо-

кокваліфікованих ІТ-спеціалістів в галузі кібербезпеки, що мають 

відповідні компетенції. Тому в умовах прогресуючої кількості кі-

берінцидентів все більше структур вважають за краще довіряти 

свої ресурси професіоналам в сфері безпеки.

Датацентр «Парковий» є одним із найкращих експертів 

у сфері безпеки інформаційних ресурсів, що підтверджено 

міжнародним сертифікатом ISO 27001 та Атестатом відпо-

відності на КСЗІ (комплексна система захисту інформації) від 

Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації. 

В силу природи бізнесу рівень безпеки – це найважливіший 

фактор розвитку дата-центру. Враховуючи напрацювання та 

досвід провідних світових гравців ринку інформаційної безпе-

ки, було створено єдиний ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ПАРКОВИЙ. Це 

хмарна платформа, що забезпечує комплексний захист сер-

верних операційних систем і робочих місць співробітників від 

сучасних загроз інформаційній безпеці. По суті це конструктор 

IT-рішень, який дозволяє, в залежності від потреб конкретного 

клієнта, сформувати пакет необхідних послуг.

Ключові компоненти ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ ПАРКОВИЙ:

• Firewall (Мережевий екран)

• DDoS protection (Захист від DDoS атак)

• MaaS (Моніторинг як послуга)

• Malware Protection (Захист від шкідливого ПО і репутаційна 

фільтрація ВЕБ трафіку)

• Intrusion Detection & Protection (Захист від мережевих атак і 

вторгнень, віртуальний патчінга)

• Integrity Monitoring (Контроль цілісності операційної систе-

ми, контроль доступу до системних файлів і модулів, кон-

троль змін в реєстрі)

• Application Control (контроль виконуваних додатків)

• Log Inspection (обробка журналів безпеки операційних систем)



15

Платформа побудована на програм-

но-апаратних рішеннях провідних світових 

вендорів таких, як: Fortinet, WatchGuard, 

Cisco, Trend Micro, Claudflare, Grey Wizard, 

Symantec, Zabbix та інші. 

Захист інформаційних ресурсів – це, 

перш за все, процес забезпечення ос-

новних властивостей інформації, а саме, 

конфіденційності, цілісності, доступності. 

Важливим елементом також є можливість 

спостереження за інформаційними по-

токами. Для своєчасного інформування 

про активність мережевого трафіку в 

ДАТА-ЦЕНТР ПАРКОВИЙ 

єдиний в Україні, побудований 

у відповідності до документації, 

яка була спеціально розроблена 

відповідно до вимог рівня надійності 

датацентру TIER III, про що свідчить 

сертифікат на сайті Uptime institute. 

Надійність захисту ресурсів підтвер-

джена міжнародним сертифікатом 

ISO / IЕС27001: 2013 і Атестатом 

відповідності на комплексну систему 

захисту інформації, виданим Держав-

ною службою спеціального зв’язку 

та захисту інформації України. 

IТ-інфраструктурі Парковий запровадив для своїх клієнтів безкоштовну послугу «Легкий 

моніторинг» (MaaS Light). Вона надає можливість  контролювати стан своїх IT-систем. 

ПОСЛУГИ ВІД «ПАРКОВОГО» ЦЕ:

• Індивідуальний підхід до потреб і можливостей клієнта

• Великий список партнерів-розробників рішень з безпеки

• Готові рішення, можливість стати під захист за лічені хвилини

• Можливість гнучко вибрати необхідні послуги і програмно-апаратні рішення

• Захист «під ключ» (всі види послуг - повний супровід)

• Послуги з «одних рук»

МИ НАМАГАЄМОСЯ ЗРОБИТИ ІТ-СВІТ БІЛЬШ БЕЗПЕЧНИМ!.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ПРОСТОРУ БЕЗПЕКИ «ПАРКОВИЙ»!
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За статистикою лише 5% підприємців стурбовані надійністю ІТ-рішень і кібербезпекою своїх компаній 

або рішень. А що з іншими? Інших не турбує це питання, доки не припече. Припікає по-різному: зла-

муються крипто-біржі, піддаються атаці вірусу, публікуються дані клієнтів на просторах інтернету.

 Лише минулого року від численних хакерських атак постраждало близько 100 укра-

їнських компаній різних сфер діяльності, таких як медицина (клініка «Борис», компанія 

«Фармак»…), банки («Ощадбанк», «Приватбанк»…), комунальні (НАК «Укренерго» 

та «Київенерго», КП «Водоканал».) та транспортні інфраструктури підприєм-

ства (аеропорт «Бориспіль», Київський метрополітен, «Укрзалізниця»), ме-

режa АЗС («ОККО», «WOG», «KLO»), мережа гіпермаркетів («Епіцентр», 

«GoodWine»), поштові компанії («Укрпошта», «Нова пошта»), державні 

установи (Міністерство Фінансів України, Чорнобильська АЕС, 

сайт Кабінета Міністрів) та ЗМІ (Український медіахолдинг 

«Комсомольская правда в Украине», «Кореспондент”). 

Така хвиля кіберзлочинності сколихнула не лише нашу 

країну, але й цілий світ. Міжнародні експерти вияви-

ли низку вразливих місць в системах кібербез-

пеки більшості країн, до яких увійшли Індія, 

Німеччина, Китай та інші. Лише Сінгапур 

згідно зі звітом Міжнародного союзу 

телекомунікацій, наразі залиша-

ється єдиною країною з прак-

тично досконалою систе-

мою захисту.

Ця стаття не про те, що таке «кібербезпека», а про те, які помилки 
призводять до того, що підприємства і компанії втрачають мільйони. 
Ми розглянемо реальні приклади з реального бізнесу нашого часу.

*Приклади надані компанією Innovations Development Lab Ukraine

ПОМИЛОК 
НА МІЛЬЙОН

«Не помиляється той, хто нічого не робить. 

Однак не виправляти своїх помилок і не робити 

висновки – це найдурніша помилка». 

© СТО Innovations Development Lab Дмитро Ганжело

5
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КЕЙС №1 

«Ображений програміст/проджект 

менеджер»

З програмістами працювати нелегко. 

Якщо образити програміста, тоді він і нерви 

тріпати буде і код «замінує» так, що будь-яке 

доповнення або виправлення його буде май-

же неможливим.

Дуже часто програмісти і розробники ма-

ють доступ до серверів, на якому функціону-

ють ІТ-продукти.

Звільняючись за власним (або не зовсім) 

бажанням, програміст «вчасно» заходить на 

сервер і видаляє всі дані там.

  Як діяти якщо таке сталося?

Діяти треба швидко. Вам необхідно обме-

жити доступ до серверів. Після цього потрібно 

приступити до відновлення даних.

Це можна відновити через резервні копії 

на серверах або у адміністраторів. Після того, 

як наслідки проблеми вирішені, у Вас буде до-

статньо часу знайти того, хто це зробив і вирі-

шити, як з цією людиною поводитися надалі.

  Як запобігати?

Все це вирішується згідно з полі-

тикою прав доступів. А саме «як», 

«кому», «коли» і «куди» вони ви-

даються за добу. А також 

за яких обставин і якою 

процедурою вони 

вилучаються.

 

КЕЙС №2 

«Зламали і вивели всі кошти”

Часто з’являється у новинах інформація про зломи бірж, фінансових ін-

струментів, платіжних систем. Наслідки часто одні і ті ж самі – знайшли не-

справність в ІТ-інфраструктурі або коді, отримали доступ, вивели всі гроші.

  Як діяти якщо таке сталося?

Виведені кошти Ви вже не повернете. Натомість можете врятувати 

кошти, які ще залишилися і дані користувачів. Тому негайно обмежте 

функціонування Вашого продукту і доступ. З історії логів Ви зрозумієте, 

де саме був пролом в безпеці. А далі – знаходити і усувати.

  Як запобігати?

Не пошкодуйте коштів і часу на повний аудит безпеки. Повний аудит 

сторонніх фахівців дасть об’єктивну оцінку продукту або системі. Повний 

аудит повинен складатися з перевірки коду, інфраструктури, пен-тестів 

(білого хакерства), аудиту бізнес процесів. Тільки так Ви зрозумієте, 

де у Вас є слабкі місця в безпеці.

 

КЕЙС №3 

«Хтось злив бази даних клієнтів 

в загальний доступ»

Неприємно дізнаватися від своїх підлеглих 

або з прес-релізів, що дані про клієнтів Вашої 

компанії гуляють вже по всіх просторах інтернету, 

диванні тролі в уже сотий раз поливають компанію 

брудом, а ЗМІ дзвонять і просять прокоментувати ситу-

ацію, що склалася.

Завдано шкоди репутації, йдуть клієнти, падає дохід.

  Як діяти, якщо таке сталося?

Обмежувати, знаходити і карати – це перші три завдання, які Ви 

повинні вирішити. Після цього, Вам необхідно докласти всіх зусиль аби 

таке більше не повторилося. Якщо в перший раз Вам ще пробачать таку 

помилку, то вдруге вже навряд чи.

  Як запобігати?

Повністю зберегти базу даних не вдасться. Але можна розподілити 

базу даних клієнтів і доступи до неї так, щоб вона не зберігалася 

в одному місці. А також видавати доступи таким чином, щоб у 

однієї людини не було доступу до всієї бази.
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КЕЙС №4 

«Мене «поклали» конкуренти»

Боротьба конкурентів або чиясь помста може вилити-

ся в повноцінну DDos-атаку, яка може призвести до не-

справності ресурсу, зупинки роботи, численних збитків і 

втрати клієнтів.

  Як діяти якщо таке сталося?

Перевірити навантаження, яке йде на ресурс. Це може 

й справді виявитись несправністю.

Якщо це справді DDos, то необхідно встановити ін-

струменти проти таких атак і збільшити кількість серверів, 

які будуть обробляти велику кількість запитів.

  Як запобігати?

Ви не можете спрогнозувати, коли раптом піде велике 

навантаження або DDos-атака. А тримати велику кількість 

серверів як у великих ІТ-гігантів – це нерозумно і неви-

гідно. Правильне рішення з точки зору кібербезпеки і фі-

нансів – це інструмент швидкого автоматичного масшта-

бування кількості серверів в залежності від навантажень.

КЕЙС №5 

«Вірус, який проник в систему»

Написання вірусів – це дуже дорого і довго. Але вони 

працюють. Тому що бухгалтер Світланка відкрила сум-

нівного листа на пошті і скачала незрозумілий файл. Або 

хтось знайшов у себе на столі незнайому флешку. Головне 

відкрити його на пристрої, який приєднано до системи, а 

там вже половина справи зроблена: дані зібрані, система 

зупинена, збій стався.

  Як діяти якщо таке сталося?

Негайно відключіть доступ до зовнішнього світу всіх пристро-

їв: до інтернету, до зв’язку, до телефонних ліній. Таким чином Ви 

не дасте вірусу проникнути далі на незаражені пристрої.

Після цього проведіть повну перевірку пристроїв і робочих 

комп’ютерів, щоб зрозуміти куди він проник. А далі Ваше завдан-

ня – усунути вірус і його наслідки.
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  Як запобігати?

Як би смішно це не звучало, варто задуматися над тим, щоб проводити нав-

чання співробітників на предмет кібербезпеки. Тому що віруси з кожним днем 

все більш технологічні і витончені. Через бухгалтера Світланку робота Ваших 

системних адміністраторів буде пущена коту під хвіст.

Повна перевірка ІТ-інфраструктури, політики прав доступів, бізнес процесів, 

коду та інструментів безпеки буде Вам тільки на руку.

Матеріал підготовлений на основі кейсів і рекомендацій технічних фахівців компанії Innovations Development Lab Ukraine.

Інновейшенз Девелопмент Лаб Україна

вул. Казимира Малевича 86П, офіс 507

Тел. +38 044 223 8497

https://indevlab.com/en/, e-mail: info@indevlab.com

Аби вберегтись від потенційних мережевих 

загроз у 2017 году було прийнято новий Законопроект 

№ 2163 – VIII «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України». 

У ньому вперше йде мова про забезпечення захисту 

життєво важливих інтересів людини, державних 

органів, підприємств та громадян у кіберпросторі.

«У ньому також йдеться про те, щоб кожне 

підприємство розпочало заходи щодо забезпечення 

кібербезпеки своїх ІТ-ресурсів та інструментів, шляхом 

впровадження процесів кібербезпеки 

за допомогою Повторюється “за допомогою” 

внутрішніх або зовнішніх сил». 

CCO Innovations Development Lab Дмитро Чорнощокий

А ВИ ВИСТОЇТЕ 
ПЕРЕД 
НОВОЮ ФОРМОЮ
ВІРУСУ 

PETYA?

Innovations Development Lab 
Ukraine –

українська ІТ-компанія, одним із напрямів якої 

є забезпечення кібербезпеки 

на підприємствах і в ІТ-продукти
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РОЛЬ 
БАГАТОФАКТОРНОЇ 

АУТЕНТИФІКАЦІЇ 
В СУЧАСНОМУ 

ЦИФРОВОМУ СВІТІ
гроза атаки інсайдера» в новому виконанні, 

коли зловмисник діє від імені підконтроль-

ного йому облікового запису користувача 

або технічної служби. Особливим ризикам 

піддаються компанії, які займаються роз-

робкою ПЗ та надання послуг в сфері IT.

ПЕРЕВАГИ БАГАТОФАКТОРНОЇ 

АУТЕНТИФІКАЦІЇ

Уникнути вищезазначених загроз до-

поможе багатофакторна аутентифікація. 

ПРОБЛЕМАТИКА 

ОДНОФАКТОРНОЇ АУТЕН ТИФІКАЦІЇ

80% кібератак відбуваються шляхом 

крадіжки облікових даних користувача. 

При застосуванні однофакторної аутен-

тифікації («логін» + «пароль») зробити це 

досить легко. Адже сучасний користувач, 

намагаючись полегшити процес запам’я-

товування паролів, тим самим полегшує 

задачу шахраям. Про це говорять наступні 

цифри: 61% користувачів створюють один 

і той самий пароль для декількох сайтів, і 

лише 44% – хоча б раз на рік його зміню-

ють. Як результат, маємо невтішну статис-

тику – 76% мережевих атак стали можли-

вими через ненадійні або викрадені паролі. 

Особливе місце сьогодні займають 

кібератаки із застосуванням соціальної 

інженерії, коли хакер виступає не стільки 

IT-спеціалістом, скільки психологом. Такі 

злодії виманюють дані аутентифікації шля-

хом спілкування з користувачем, граючи на 

його почуттях тривоги та страху.

Звіт Федерального бюро розслідувань 

США свідчить, що американські компанії що-

річно втрачають близько півмільярда доларів 

внаслідок застосування шахраями соціальної 

інженерії. Трендом вважається так звана «за-

У сучасному світі спостерігається тенденція 

до збільшення масштабів кіберзагроз. Звичну для нас аутентифікацію 

користувача «логін-пароль» вже давно не можна назвати надійною, 

адже з кожним роком вдосконалюються методи крадіжки паролів хакерами.  

Саме тому компанії-лідери та уряди країн світу впроваджують стандарти 

багатофакторної аутентифікації. Україна на черзі?

До неї відносять: SMS, OTP, біометричні 

методи та процедури з апаратними токе-

нами (USB-токени, смарт-карти). 

Більшість спеціалістів визнають за-

стосування апаратних токенів із вико-

ристанням криптографічних алгоритмів 

єдиним варіантом ефективно захищеної 

процедури аутентифікації. 

Саме тому на сьогоднішній день най-

більш ефективним методом багатофак-

торної аутентифікації у світі вважається 
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стандарт U2F (Universal Second Factor), 

розроблений у 2013 році FIDO (Fast 

IDentity Online) альянсом, який заснували 

спеціалісти Кремнієвої долини. В процеду-

рі такої аутентифікації застосовується апа-

ратний токен. Користувач вводить логін та 

пароль, вставляє U2F пристрій, натискає 

кнопку та швидко і безпечно проходить ау-

тентифікацію. Таким чином, першим факто-

ром виступає сам апаратний пристрій, що 

містить ключ користувача, який не можна 

скопіювати. Другий фактор – це натискан-

ня кнопки на токені користувачем у момент 

здійснення аутентифікації. Обидва фак-

тори аутентифікації – взаємозалежні, по 

окремості ними користуватися не можна.

Більшість компаній-лідерів світу вже 

впровадили стандарт U2F, серед них: 

IBM, Google, Facebook, Twitter, Яндекс, 

Microsoft, Visa, Amazon, Samsung  тощо. 

Уряд Великобританії ввів підтримку U2F 

для своїх державних сайтів

Протягом останніх п’яти років даний 

метод багатофакторної аутентифікації до-

вів свою ефективність при захисті від кі-

берзагроз. 

По-перше, така процедура аутенти-

фікації захищає від застосування методів 

соціальної інженерії. Коли користувачу 

пише або телефонує хакер, він, в процесі 

розмови, може отримати практично будь-

яку особисту інформацію. Апаратний то-

кен стає тим самим каменем спотикання, 

який не дозволить злодію отримати до-

ступ до даних.

По-друге, багатофакторна аутентифі-

кація – це захист від несанкціонованого 

доступу, крадіжки конфіденційних даних 

та інсайдерської атаки. 

ЗАКОН НА ЗАХИСТІ ІНФОРМАЦІЇ?

Втрати країн світу від кіберзагроз об-

числюються не лише мільярдами євро. 

Вони загрожують здоров’ю та життю насе-

лення, як у випадку з WannaCry, який бло-

кував не лише аеропорти, банки, заводи 

тощо, але й ряд британських лікарень, зму-

сивши їх відкласти термінові операції. На 

рівні держави це загрози підривання про-

відних галузей економіки, а також розв’я-

зання та інтенсифікація інформаційних війн.

В Європейському Союзі у травні 2018 

року вступив у силу Загальний регламент 

по захисту даних, з допомогою якого уряди 

посилюють та уніфікують захист персональ-

них даних всіх осіб в Європейському Союзі. 

Даний регламент значним

 чином вплинув на підвищення

 рівня захисту особистих даних та, відповід-

но, підвищив рівень відповідальності за їх 

порушення (за невиконання передбачаєть-

ся штраф до 20 млн. євро). Україна повинна 

повторити цей шлях.

Більше того, однією з умов діючої 

Угоди про асоціацію між Україною та Єв-

ропейським Союзом є зобов’язання з ви-

конання вимог щодо європейських норм і 

стандартів, в тому числі й у сфері захисту 

інформації.

Нормативна база України, яка регу-

лює сферу захисту інформації, на жаль, не 

містить вимог щодо обов’язкового засто-

сування багатофакторної моделі аутенти-

фікації користувачів. Поки що лідерами із 

захисту інформації в нашій країні є банки. 

Адже Постановою НБУ №95 «Про за-

твердження Положення про організацію 

заходів із забезпечення інформаційної 

безпеки в банківській системі України» 

вимагається обов’язкове використання 

багатофакторної аутентифікації для за-

безпечення захисту критично вразливих 

елементів банківської системи.

Разом з тим, впровадження стан-

дартів багатофакторної аутентифіка-

ції не повинне обмежуватись банків-

ським сектором. 

Спеціалісти в сфері інформаційної 

безпеки компанії «АВТОР» вважають за 

необхідне об’єднати зусилля держави 

та бізнесу з метою посилення захисту 

інформації. Зокрема, держава разом із 

бізнесом повинна впровадити стандар-

ти багатофакторної аутентифікації в 

усіх стратегічно важливих галузях, роз-

робити шляхи підвищення обізнаності 

громадян у сфері захисту інформації 

та розробити дорожню карту по імпле-

ментації в Україні європейських норм 

та стандартів у сфері захисту інформа-

ції, враховуючи тенденції розвитку су-

часних інформаційних технологій.

ТОВ «АВТОР»

вул. Смоленська, 31-33, Київ, 03005, Україна

Тел.:+380 44 538 0089, +380 67 856 6331

e-mail: avtor@avtor.ua

web-сайт: www.avtor.ua

Вячеслав Татьянин

Директор компанії «АВТОР», 
представник антикризового Центру 

кібернетичного захисту 
бізнесу при ТПП України
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К сожалению, в большинстве случаев наш би-

знес начинает совершенствоваться после болез-

ненных пинков: успешные атаки хакеров побужда-

ют компании задумываться о защите. К счастью, в 

Украине уже есть зрелые компании, которые вне-

дряют подходы риск-менеджмента и управляют 

киберрисками, не только приобретая программное 

и аппаратное обеспечение, но и выстраивая планы 

по киберустойчивости бизнеса. 

Для простоты понимания безопасность бизнеса 

и, в частности, кибербезопасность можно сравнить 

со здоровьем человека или техническим состоя-

нием автомобиля. Их статус будет положительным 

(человек здоров, а машина – на ходу), если при-

держиваться элементарных правил: профилакти-

ка, периодические проверки (осмотры) и быстрое 

принятие мер в случае возникновения проблем. 

В кибербезопасности все так же. Бизнес должен 

понимать, какие риски для него несет киберпро-

странство, делать периодические аудиты и иметь 

план на случай возникновения киберугроз.

Почему так?

Как говорят, рыба гниет с головы. Большинство 

руководителей компаний и владельцев считают 

кибербезопасность уделом ИТ-специалистов. Од-

На пути к успеху бизнес сталкивается со множеством рисков, преодолев ко-

торые, получает рост и бесценный опыт. О риск-менеджменте не слышали разве 

что незрелые компании, которые в работе полагаются только на удачу. 

С учетом стремительного роста технологий и новых подходов ведения бизнеса 

киберриски так же на слуху, как и финансовые, стратегические, операционные. 

На сегодняшний день киберриски занимают почетное 2 место среди 

бизнес-рисков и стремятся возглавить этот рейтинг в скором времени. 

Увы, реальность такова, что компании продолжают ставить во главу угла полу-

чение прибыли, построение команды и еще сотню важных задач, что логично, 

но при этом предпочитают жертвовать кибербезопасностью. Такая расстановка 

приоритетов приводит к печальным последствиям – финансовым, 

репутационным потерям, приостановке работы или полному закрытию компании. 

КИБЕРУСТОЙЧИВОСТЬ 
БИЗНЕСА 
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нако установка антивируса, покупка дорогого оборудования 

и политика информационной безопасности, которая так и 

остается на бумаге в большинстве случаев, к сожалению, не 

являются гарантией безопасности. Любая компания – это 

люди. Люди – это человеческий фактор. То есть если вы 

защитили ИТ-инфраструктуру, но не научили сотрудников 

соблюдать правила кибергигиены, скорее всего, киберпре-

ступники смогут нанести вред вашей компании.  Согласи-

тесь, что не от ИТ-директора зависит, например, попадутся 

ли ваши сотрудники на фишинговую атаку. Это не он перехо-

дит по незнакомым ссылкам, загружает непонятные файлы, 

отвечает на поддельные письма, делится личной информа-

цией в социальных сетях. Потому так важно проводить не 

только аудит всей инфраструктуры компании и постоянно 

поддерживать необходимый уровень ее безопасности, но 

также проводить обучение, а затем и тестирование персо-

нала по кибергигиене. 

Соблюдение правил кибербезопасности для компании 

– это как соблюдение правил гигиены человеком с самого 

рождения – ежедневный рутинный процесс, в котором за-

действованы все участники вашего бизнеса.

Первое, что нужно сделать собственникам бизнеса – оп-

ределиться, какая информация и какие бизнес-процессы яв-

ляются жизненно важными для компании, без каких данных 

Виталий Якушев,

операционный директор консалтинговой компании 
по кибербезопасности 10Guards

для нас важно, чтобы был соблюден баланс между защитой 

и гибкостью, динамичностью работы компании. Мы помога-

ем компании эффективно инвестировать в её киберзащиту и 

кибер устойчивость.

10Guards | cybersecurity company

Круглоуниверситетская, 3-5, Киев, Украина

Тел.: +380 44 393 9000

Моб: +380 67 770 2661

e-mail: besecure@10guards.com

дальнейшая работа невозможна или будет затруднена. Кон-

салтинг в сфере кибербезопасности поможет выстроить биз-

нес-процессы так, чтобы снизить риск потери жизненно важных 

данных, нарушения критичных бизнес-процессов и при этом 

продолжать полноценную работу. 

Быть киберустойчивым! 

Что же такое киберустойчивость бизнеса и почему без 

неё никак? Киберустойчивость – это способность компании 

функционировать до кибератак, устоять во время кибератак с 

минимальной потерей эффективности и максимально быстро 

восстановиться с минимальными потерями после кибератак 

(иногда даже с повышением эффективности бизнеса после 

«работы над ошибками»). 10Guards помогает бизнесу на всех 

этих этапах. До атаки – оцениваем, категоризируем, а потом и 

устраняем, минимизируем или компенсируем существующие 

и потенциальные риски. Во время атаки – помогаем устоять 

и уменьшить потери. После атаки – помогаем компаниям мак-

симально быстро и безболезненно восстановиться. При этом 
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Компанія Integrated Technology Laboratory (Intela) запро-

понувала вирішити ці проблеми за допомогою Штучного Інтелекту, 

побудувавши освітній портал «Intela-Eduction». Цей портал допома-

гає студентам краще засвоювати матеріал завдяки персональному 

підходу до кожного, хто навчається,  зважаючи на його звички. «Intela-

Eduction» пропонує скорегувати персональну навчальну програму, 

враховуючи пропущений або погано засвоєний матеріал. Портал 

здатний реагувати на проблеми в режимі реального часу і надава-

ти додаткові заняття до тих пір, поки не буде досягнуто необхідного 

результату. Кожен студент отримує свого персонального помічника, 

спортивною мовою – тренера (персональний віртуальний асистент – 

«ПВА» / Personal virtual assistant – «PVA»), який намагається зрозуміти  

його індивідуальні можливості та уподобання та привести до кращих 

результатів, добираючи для студента індивідуальні завдання.

Система також дозволяє знайти відповідь на дуже важливі за-

питання – куди піти навчатися, зважаючи на  свої здібності, таланти  

та уподобання; де краще вчитися;  які компетенції я у результаті от-

римую;  які перспективи обраної спеціальності; у який спосіб по-

трібні результати здобути найбільш ефективно. Система пропону-

ється і школам, щоб максимально підготувати дитину до навчання в 

обраному навчальному закладі, і вишам, щоб підготувати студента 

до максимально кращої роботи. 

Роль освіти в сучасному світі, мабуть, складно переоцінити. 

Інформаційний вибух впливає на всі сфери життя, зокрема і на освіту.

Кількість інформації в Інтернеті зростає з кожним днем. Технології змінюються 

настільки швидко, що університети не встигають адаптувати свої навчальні 

програми і помітно відстають від тих, які пропонуються  на різноманітних 

освітніх онлайн-порталах. Викладачеві часом дуже важко встигнути за всіма 

інноваціями, а студентам важко  бути конкурентоспроможними на ринку праці.

ОСВІТА 
В СУЧАСНОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІ
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Personal virtual assistant може супро-

воджувати вас і на робочому місці, під-

казуючи що найбільш популярно і затре-

буване в світі, допомагаючи вам завжди 

залишатися конкурентоспроможним. Ці 

розробки компанія Intela привнесла зі 

своєї автоматизованої системи управлін-

ня персоналом, яка теж є однією з перших 

в своїй галузі кадрових систем з викорис-

танням штучного інтелекту.

Портали Intela Education дозволяють поєднати усі ланки освіт-

нього процесу в Україні в єдину електронну Еко-систему, розпочи-

наючи від початкової (дошкільне і шкільне навчання) і завершуючи 

керівними структурами (МОН України).  Доступ до різноманітних 

загальнонаціональних  і  приватних навчальних курсів,  чисельні 

можливості для аналітики процесу навчання, що надається  як для 

самих учнів і їхніх батьків, так і для учителів, керівництва школи, 

районних, обласних і загальнодержавних органів освіти.

В учня/студента є можливість не тільки віртуально прослухати 

найкращі лекції світу, а й отримати персонального електронно-

За допомогою інтегрованого 
месенджера портал дозволяє 
краще організувати учбовий і 
позашкільний росклад, 
та спілкуватися учням, батькам, 
студентам, викладачам.
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го репетитора-викладача, з яким мож-

на буде вибудовати свій індивідуальний 

освітній маршрут. Такий робот-помічник 

буде не тільки  постійно моніторити про-

цес навчання, а й за потреби вносити 

у нього зміни, залежно від результатів 

навчання і індивідуальних можливостей 

учнів/студентів відшукувати для нього до-

датковий матеріал, зважаючи на його тип 

мислення, темпи засвоєння інформації  та 

індивідуальні уподобання. Таким чином, 

це дозволяє практично реалізувати та-

кий важливий принцип сучасної освіти, як   

персоналізація навчання. 

В учителя / викладача натомість за до-

помогою такої системи навчання з’явля-

ється надійний помічник, що бере на себе 

такі функції, які, зазвичай, забирають ба-

гато часу, наприклад: оцінювання, аналіз 

письмових робіт, виявлення типових / не-

типових помилок, добір додаткового на-

вчального матеріалу тощо. Все це і багато 

іншого сьогодні приймає на себе такий 

робіт-помічник. А в учителя/викладача,  

звільнившись від цієї роботи, з’являються 

додаткові можливості і час для творчої ді-

яльності і  самоудосконалення.  

Крім того, навчальний портал від Intela 

надає можливість ефективно боротися з 

плагіатом і швидко виявляти усі факти по-

рушення авторських прав, що є дуже акту-

альним для викладачів вищих навчальних 

закладів у ході роботи зі студентами над 

курсовими/бакалаврськими/магістерськ-

ми роботами.

Для навчального закладу онлайн-плат-

форми з використанням штучного інтелек-

ту надають можливість залучити якомога 

більше учнів/студентів, автоматизувати 

звітність, завдяки мобільним додаткам 

узгодити шкільний розклад, фіксувати від-

відування, планувати контрольні роботи 

та екзамени тощо. А ще у керівників на-

вчальних закладів з’являється можливість 

дізнатися реальні результати навчання, 

проаналізувати  ефективність дій співро-

бітників свого закладу і внести, за потре-

би,  необхідні корективи. 

  Якщо ж говорити про переваги, які 

надає  система Intela Education для  за-

гальнодержавного керівництва навчаль-

ним процесом, то це, насамперед,  від-
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стежування у реальному часі  і аналітика 

усіх освітніх  процесів  в усіх навчальних 

закладах (від дитячих садків до універси-

тетів), можливості  онлайн-спілкування   

з усіма учасниками навчального процесу, 

за потреби корекція освітніх планів і дій.  

Крім того, на відміну від інших освіт-

ніх онлайн-платформ, Intela Education 

Platform надає можливість всю необхідну 

інформацію фіксувати в системі блокчейн 

(кількість реально проведених навчальних 

годин і відвідуваних занять, результати 

контрольних робіт  і екзаменів тощо), а це 

унеможливлює будь-які маніпуляції і ко-

рупційні складові освітнього середовища. 

Компанія Intela також багато працює з технологіями Blockchain і 

розробила систему електронних запрошень для іноземних студен-

тів, які приїжджають на навчання в Україну, Ця система була впрова-

джена в цьому році і отримала назву «Study Pass». Також на даний 

час кілька університетів вже стали випускати електронні дипломи за 

технологією Documentorum, створеною цією ж компанією.

Таким чином, онлайн-платформи, побудовані  на основі Intela 

Education Platform, реально можуть сприяти підвищенню рівня 

довіри до національної освіти в Україні,  надають можливість 

зробити її конкурентоздатною серед інших прогресивних освіт-

ніх систем в світі. 

Олександр БІЛОУС

Integrated Technology Laboratory

www.intela.io, www.intela-edu.com

e-mail: info@intela.io
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У календарі цьогорічного місячника кібербезпеки є подія, потрапити на яку 

виявилось вдвічі більше бажаючих, ніж змогли уявити організатори. Конференція зібрала близько сотні 

представників закладів освіти з регіонів України і столиці, що зацікавлені у розвитку кібербезпекової освіти. 

Проте це не завадило провести захід на високому рівні, а учасники виявили бажання зробити 

такі зустрічі регулярними. Щоб дізнатись більше ми звернулись до головного 

організатора заходу, директора Української Академії кібербезпеки, Андрія ПАЗЮКА.

КІБЕРБЕЗПЕКОВА 
ОСВІТА 

МАЄ БУТИ ДОСТУПНОЮ 
ДЛЯ ВСІХ!

– Пане Андрію, чим викликано 

такий інтерес до кібербезпеки з 

боку закладів освіти?

– А.П.: Кібербезпека і захист інфор-

мації є життєве важливими як для обо-

рони нашої держави, так і потреб циф-

рової економіки. Відчувається нестача 

робітничої сили і молодших спеціалістів, 

які можуть вже за два роки навчання у 

професійно-технічних училищах та ко-

леджах здобути базову кваліфікацію і по-

чати працювати. Адже попит на цю спе-

ціалізацію зростає швидкими темпами. 

За даними нашого дослідження, в якому 

взяли участь 67 представників професій-

но-технічних училищ і коледжів кількість 

вступників у цьому році на 43% вище 

за кількість випускників. Молодь прагне 

опанувати перспективну спеціальність і 

здобути престижну професію широких 

кваліфікацій у галузі кібербезпеки з мож-

ливістю подальшого розвиту через систе-

му сертифікованих курсів.

– А чи не є більш цікавим і вигід-

ним здобувати кваліфікацію бакалав-

ра і магістра, адже від цього залежить 

рівень оплати праці, чи не так?

– А.П.: Роботодавці шукають сертифі-

кованих фахівців, що мають підтверджен-

ня рівня знань і навичок від провідних 

асоціацій, що працюють за міжнарод-

ними стандартами. Дипломи бакалавра 

і магістра не є таким підтвердженням. 

А тривалий час теоретичного навчання 

у форматі відірваному від технологічно-

го прогресу і реальних потреб ринку, на 

мою думку не є виправданим. До того ж, 

специфіка професії передбачає широ-

ку спеціалізацію. Згідно з Професійним 

стандартом Національного інституту 

стандартів і технологій США, кібербез-

пекова професійна кваліфікація охоплює 

52 робочі ролі, кожна з яких потребує 

опанування специфічними знаннями і 

навичками. Саме тому дворічна програ-

ма у професійно-технічних училищах і ко-

леджах є тим, що так потребує економіка 

нашої держави. Вона становить базову 

ланку професійного навчання, на якій по-

трібно розбудовувати професійний ланд-

шафт, і вона є значно доступнішої як за 

ціною, так і за вимогами до рівня знань 

вступників.  За даними нашого опитуван-

ня 85% професійно-технічних закладів та 

коледжів зацікавлені збільшувати ліцен-

зований обсяг для підготовки робітників 

і молодших спеціалістів з кібербезпеки.

– Ви згадали Професійний стан-

дарт з кібербезпеки Сполучених 

Штатів Америки. Цікаво дізнатись 

про світовий досвід: що варто було б 

запозичити нашій системі освіти для 

підвищення рівня підготовки кадрів в 

галузі кібербезпеки?

– А.П.: Хочу наголосити, що Україна 

має достатньо високий світовий рейтинг 

за рівнем підготовки зв’язківців, програ-

містів, системних аналітиків, інженерів та 

інших суміжних із кібербезпекою спеціаль-

ностей. Бракує системності і стратегічного 

планування для реалізації ефективної ка-

дрової політики на державному, регіональ-

ному і місцевому рівнях. Візьмемо приклад 

США, які для себе визначили пріоритет-

ність кібербезпекової освіти і реалізують 

її, починаючи з програми К12 – для шкіл, 

дворічної програми і сертифікаційний кур-

сів – в коледжах, чотирьохрічних бакалавр-

ських програм у коледжах та університе-

тах, курсів перепідготовки для ветеранів 

Збройних сил, курсів підвищення квалі-

фікації з кібергігієни для держслужбовців 
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Б І О Г Р А Ф І Ч Н А   Д О В І Д К А

ПАЗЮК 

АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, 

народився у м. Запоріжжя, здобув вищу 

юридичну освіту в Запорізькому державному 

університеті у 1996 році. Захистив перші в 

Україні: кандидатську дисертацію за темою 

міжнародно-правового захисту 

персональних даних у 2004 році і доктор-

ську дисертацію з міжнародного інформа-

ційного права у 2016 році в Київському 

Національному університеті імені Тараса 

Шевченка. З 2012 року доцент кафедри 

міжнародного Інституту міжнародних 

відносин КНУ ім. Т. Шевченка, керівник 

проекту «Кафедра кібермиру» і академічної 

секції міжнародного інформаційного права 

Української Асоціації міжнародного права. 

За наукового керівництва Пазюка захищено 

дві кандидатські дисертації з міжнародного 

інформаційного права. У 2017-2018 роках 

проходив наукове стажування в Уошинг-

тонському коледжі права Американського 

університету за Програмою Губерта Гамфрі. 

З червня 2018 року призначений на посаду 

директора Української Академії кібербез-

пеки, громадської професійної організації в 

місті Києві. Одружений, має трьох синів.

тощо. Національний інститут стандартів 

і технологій (NIST) адмініструє програму, 

яка називається Національна ініціати-

ва з кібербезпекової освіти (NICE), що 

охоплює різні напрямки освітньої і про-

світницької діяльності у цій галузі. Саме 

ця установа розробила і впроваджує 

Професійний стандарт з кібербезпеки 

(NICE Framework), з яким мали можли-

вість ознайомитись і отримати в дру-

кованому вигляді українською мовою 

учасники нашої конференції. 

– А що пропонує Українська Ака-

демія кібербезпеки для наших осві-

тян? Які проекти наразі Ви здійсню-

єте і які є плани на майбутнє?

– А.П.:  Крім видання Професійно-

го стандарту з кібербезпеки, ми також 

зробили переклад і видання Рамкової 

Програми із захисту критичної інфра-

структури (NIST Framework), а також 

Посібника-рекомендації з розробки 

навчальних програм післяшкільної осві-

ти у галузі кібербезпеки, що розміще-

но на нашому сайті у вільному доступі 

(uacs.kiev.ua). Маємо впевненість, що 

професійно-технічні училища і коледжі 

використають ці методичні матеріали 

для підготовки навчальних програм і в 

якості освітнього ресурсу для навчаль-

них модулів. Крім того, в рамках конфе-

ренції нами проведено тренінг-вебінар 

із залученням американських фахівців, 

а практичні заняття для адміністрато-

рів і викладачів професійно-технічних 

училищ і коледжів заплановано на кі-

нець листопада. Наша 

подальша діяльність 

буде сприяти якомога 

ширшому залученню до 

кіберосвіти досі незадіяних верств на-

селення, осіб з особливими потребами, 

а також ветеранів Збройних Сил України 

на базі доступних освітніх програм у про-

фесійно-технічних училищах і коледжах. 

Кібербезпекова освіта має бути доступ-

ною для всіх!

– Що з Вашої точки зору треба 

зробити в першу чергу, щоб все ж 

таки наздогнати світових лідерів і 

мати власну потужну систему підго-

товки кадрів у галузі кібербезпеки?

– А.П.: Нам потрібно об’єднати зусил-

ля держави, індустрії і освітян в розбудо-

ві такої системи. Саме тому, цей проект 

і став можливим, коли ми об’єднались. 

Партнерами Української Академії кібер-

безпеки в цьому проекті є Інститут модер-

нізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки, Антикризовий центр кіберзахисту 

бізнесу при Торгово-промисловій палаті 

України і Центр кращого Інтернету. Хоче-

мо також висловити нашу вдячність Про-

грамі малих грантів публічної дипломатії 

Посольства Сполучених Штатів в Україні 

за підтримку і організаційну допомогу! 

– Дякуємо за відверту розмову і 

бажаємо успіхів в реалізації Ваших 

планів!

– А.В.: Щиро дякую і сподіваюсь на 

продовження співпраці!

ГО «Українська академія кібербезпеки»

01021, Україна, м. Київ,
вул. М. Грушевського, 28/2, офіс 43
https:// uacs.kiev.ua  |  e-mail: uacs@uacs.kiev.ua
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КІБЕРБЕЗПЕКА –
СКЛАДОВА 

ВИХОВАННЯ
Основним завданням Київської МАН є організація 

і забезпечення навчально-виховного процесу 

учнівської молоді міста Києва з дослідно-експери-

ментальним напрямами позашкільної освіти, коорди-

нація науково-дослідної діяльності учнів, створення 

умов для їх інтелектуального, духовного, 

творчого розвитку та професійного самовизначення, 

сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.

Життєдіяльність суспільства все більше стає залеж-

ною від інформаційних технологій. Лавина технологічних 

розробок та цифрових сервісів накриває наше життя, 

руйнуючи умовні кордони та межі можливостей. Разом з 

тим, зростає рівень вразливості кожного з нас як з точ-

ки зору доступності приватної інформації та збільшен-

ня ризику стати жертвою злочинців, так й з точку зору 

глобальної кібербезпеки. Користування смартфонами, 

ноутбуками, платіжними терміналами  та картками – все 

це несе потенційні загрози, якщо не вживати необхід-

них заходів безпеки. Адже незмінно зростає кількість та 

різноманітність шкідливого ПО, що спрямовано на отри-

мання контролю над гаджетом, через який можна отри-

мати паролі доступу до приватних рахунків чи інформації 

на службових терміналах.

Сьогодні поняття кібербезпеки не має ознак приват-

ності чи державності. Це загальне питання, що із роз-

витком нового ІТ-світу лише ускладняється. Здатність 

суспільства його вирішувати визначає його зрілість та 

готовність до викликів часу. 

Одним із головних запобіжників діям кіберзлочинцям є обізна-

ність та цифрова грамотність громадян. Кібербезпека має стати 

частиною культури та складовою виховання. І це виховання має по-

чинатися з дитинства: в школі, ліцеї, закладах позашкільної освіти 

тощо. Ми маємо навчити наших дітей азам інформаційної безпеки, 

надати їм достатньо інформації щодо використання паролів, нала-

штування телефонів та комп`ютерів, застосування запобіжних захо-
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КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
утворена в 2010 році за ініціативою 

Президії МАН України 
та Головного управління освіти і науки м. Києва, 
згідно з рішенням сесії Київської міської ради

пейського досвіду має на меті збільшити 

увагу українського суспільства до питань 

інформаційної безпеки, кібернетичних 

загроз та шляхів їх подолання.

Цього року Київська МАН започатку-

вала нове наукове відділення «Безпеки та 

оборони», в якому одне з провідних місць 

займатимуть питання інформаційної та кі-

бербезпеки. Діяльність відділення буде 

спрямовано на залучення дітей до вирі-

шення актуальних проблем кіберзахисту, 

формування необхідних для сучасної лю-

дини навичок аби убезпечити себе та сус-

пільство від наслідків зовнішніх кібератак.  

Київська МАН – це спільнота найтала-

новитіших та найрозумніших дітей столиці, 

що мають хист до наукової та дослідниць-

кої діяльності. Рівень їх бажання пізнання 

значно перевищує середній: вони знахо-

дяться у постійному пошуку нових знань та 

інформації. Надати можливість цим дітям 

розвити свої природні таланти, реалізувати 

свої задуми за підтримки досвідчених нау-

кових керівників, залучити їх до вирішення 

реальних проблем міста та країни – це мі-

сія Київської МАН, яку вона вже десятки 

років наповнює реальними перемогами та 

досягненнями своїх вихованців. 

В структурі закладу функціонує 15 

наукових відділень, в яких працює 62 

наукових секції. Щорічно Київська МАН 

залучає до 10 тис. учнів до наукових до-

сліджень у різноманітних галузях при-

родничих, технічних, гуманітарних і со-

ціально-економічних наук, надаючи їм 

можливість поглиблювати свої знання, 

експериментувати, набувати вмінь та на-

вичок винахідницької роботи, що сприяє 

професійному самовизначенню, розвит-

ку інноваційного мислення, формуванню 

всебічно розвиненої особистості.    

Сьогодні багато випускників Київ-

ської МАН просувають українську науку, 

займають високі посади в державному 

управлінні, творять сучасну історію Укра-

їни. Серед них Іван Чекман, член-ко-

респондент Національної академії наук 

України, доктор медичних наук, профе-

сор, лауреат Державної премії України, 

заслужений діяч науки і техніки, член Між-

народного союзу фундаментальної фар-

макології, завідувач кафедри фармаколо-

гії Національного медичного університету 

ім. О.О. Богомольця, який на всіх зустрі-

чах з молоддю підкреслює: «Мій науковий 

шлях починався в Київській МАН». 

Сучасні МАНівці – це передовий загін 

учнівської молоді, який формує тренди 

свого покоління. Саме тому є вкрай важ-

ливим залучення вихованців Київської 

МАН до пошуку рішень, спрямованих на 

протидію чи пом’якшення кіберзагроз, 

які щодня стають більш витонченими та 

небезнечними.

Творимо майбутнє разом! 

КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

01010, Київ, вул. І. Мазепи, 13

Тел.: +380 44 489 3721

e-mail: man-kiev@ukr.net,  web: http://kyiv.man.gov.ua

дів під час користування домашнім інтер-

нетом чи вільним WI-FI. Це такі ж важливі 

речі, як й навчити дитину правилам пове-

дінки на дорозі, або не відчиняти двері 

незнайомцям. Так вважає директор Київ-

ської Малої академії наук Ірина Поліщук.

Для формування необхідних компе-

тенцій у вчителів київських шкіл та ліце-

їв Київська МАН спільно з компанією 

GOOGLE проводить практичний семі-

нар для педагогів щодо широких можли-

востей додатків GOOGLE та їх безпечного 

використання. Захід організовано в рамках 

проведення в Україні першого місячника 

кібербезпеки. Україна за ініціативи Торго-

во-Промислової Палати приєдналася до 

європейської традиції щодо проведення в 

жовтні Місяцю безпеки. Прийняття євро-
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МОЯ ЦЕЛЬ СТАТЬ

«Моя цель стать CISO», «Я работаю над повышением компетен-

ции и планирую занять позицию CIO», «А я планирую развиваться 

и стать Архитектором систем Информационной безопасности» – 

каждый раз, беседуя с клиентами, мы обсуждаем такие перспек-

тивные и амбициозные планы, компетенции и карьерный рост. 

По сравнению с рынком труда в сфере ИБ даже три года 

назад, сейчас специалисты, которые планируют работать или 

уже работают, четко формулируют свои желания и планируют 

свой карьерный рост.

Практический опыт, глубокие знания, системное развитие – 

это три главных аспекта, которые гарантируют карьерный рост, 

признание коллег, спрос у RH и стабильный рост доходов. 

Международные и локальные компании, подбирая сотрудни-

ков в отделы, которые работают в направлении Cyber Security, 

предъявляют достаточно жесткие требования к соискателям и 

проводят тщательный подбор компетентных специалистов. 

Одним из наиболее значимых доказательств глубины зна-

ний, фактического опыта работы в проектах, практических 

навыков, международных стандартов, технологий, подходов 

и методологий является прохождение обучения и получение 

международных сертификатов.

Обучение и сертификация обеспечивает непрерывный 

процесс профильного развития специалиста. Понимание не-

прерывности и необходимости этих процессов давно легло в 

основу внутрикорпоративных программ мотивации и развития 

персонала в большинстве корпораций и международных орга-

низаций и, как мы видим, за последние несколько лет, стало 

системной практикой  украинских работодателей. 

Согласно тенденциям запросов от наших клиентов, на базе 

многолетнего опыта работы на рынке Украины, стран СНГ и 

Европы, нами была разработана Карта развития специалиста 

в сфере Information Security (Information Security Carrier Growth 

Road Map).  

Мы хотим помочь нашим клиентам выбрать правильный и мак-

симально подходящий путь для их развития и карьерного роста.

Рынок технологий растет и развивается, появляются новые 

профессиональные возможности, учебные программы и серти-

фикации. Согласно этим изменениям неизбежна и трансфор-

мация Карты развития специалиста. Это ее не первая версия, 

но и далеко не последняя.

Лебеденко Кира,

Директор Учебного центра компании Softprom by ERC,

Директор по развитию направления обучения и сервисов по Информационной 

безопасности Украины и стран СНГ.

Тел. +38 066 723 9162

Lebedenko@softprom.com, https://softprom.com/edu
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КАРТА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

В СФЕРЕ INFORMATION SECURITY 
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Місяць кібернетичної безпеки в Європі (ECSM), який в 2017 

відмітив своє 5-ти річчя – це кампанія з інформування ЄС, яка 

сприяє кібербезпеці серед громадян і організацій щодо важливості 

інформаційної безпеки і підкреслює прості кроки, які можуть бути 

зроблені для захисту своїх даних, будь то особисті, фінансові та/або 

професійні . Основна мета полягає в підвищенні обізнаності, зміні 

поведінки і надання ресурсів для всіх про те, як захистити себе 

в Інтернеті. (https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/whats-ecsm).

Багато країн Європи ведуть активну роботу по формуванню у ко-

ристувачів навичок і компетенцій для безпечної роботи в кіберпросторі.

В бізнесі, в держустановах і організаціях  формується розуміння того, що співробітники 

компанії – це не тільки  найслабший кіберзв’язок, але і  перша лінія захисту від кібератаки.

Інтегруючись в Європейські заходи кібербезпеки, Україна прийняла проактивну 

участь, 4 та 5 жовтня 2018 року в ряді заходів «CSW Congress and Expo», в рамках 

тижня кібербезпеки в Гаазі, Нідерланди.

Посольство України спільно з ТПП України організували український павільйон 

на якому вітчизняні компанії галузі кібербезпеки – ТОВ «АВТОР», ТОВ «Сайбер-

Деск»,  ТОВ «ТЕНГАРДЗ УКРАЇНА» – представили свої інноваційні рішення в сфе-

рі кібербезпеки.

Представники України приймали участь в 

міжурядових консультаціях, долучилися до засі-

дань Центру стратегічних досліджень при уряді 

Нідерландів з приводу кібератак Росії, та зпіль-

но з Посольством Україна в Гаазі запропонува-

ли ряд рамкових стратегій з поглибленої співп-

раці в стратегіях EU4Digital та Горизонт 2020.

Україна вперше задекларувала в рамках 

європейського місяця кібербезпеки, що її дос-

від боротьби та опанування  гібридних загроз 

може суттєво допомогти ЄС.

 Сьогодні ще багато хто в Україні не відчу-

ває достатньої обізнаності про кіберзагрози, 

або не підготовлені до них і які б не створю-

валися умови для «чистого» використання ін-

тернет-простору, людська невдача залишиться 

критичним фактором, а усунення нестачі циф-

рових навичок стає одним з головних завдань 

на найближчу перспективу. 

European Cyber Security Month
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цілеспрямована робота на упередження. 

Кібербезпека має стати частиною куль-

тури кожної бізнес-одиниці чи установи.

Саме тому Прийняття світового 

і Європейського досвіду проведен-

ня Місячника кібернетичної безпеки 

в Україні, наддасть дійсний поштовх в 

Українському суспільстві до щодо під-

вищення уваги до кібернетичних загроз 

та шляхів їх подолання. Суспільство 

повинно урозумити, Інтернет – це за-

гальний ресурс нашої спільної відпові-

дальності,  кібербезпека – це механізм, 

який максимізує нашу здатність розви-

вати комерцію, спілкування і контент у 

зв’язаному світі.

ТПП України, через Комітет з елек-

тронних комунікацій, Антикризовий центр,  

Палати в регіонах, при підтримці держав-

них органів виконавчої влади в рамках 

державно-приватної взаємодії, громадян-

ського суспільства  має всі можливості 

організувати проведення Місячника кібер-

нетичної безпеки в Україні в 2018 році. на-

лагодити  співпрацю направлену на підви-

щення довіри між державним і приватним 

секторами в вирішенні такого важливого 

питання як Національна кібербезпека.

Голова Антикризового Центру кібернетичного захисту 

бізнесу при ТПП України

В. Коляденко

Багато компаній, наприклад, вияви-

ли, що у них немає необхідних навичок 

і компетенцій для безпечної роботи в 

кіберпросторі. В бізнесі, в держуста-

новах і організаціях ще не сформува-

лося розуміння того, що співробітники 

компанії – це не тільки  найслабший 

кіберзв’язок, але і  перша лінія захисту 

від кібер атаки.

Палата відчула проблеми з безпекови-

ми питаннями після кібератаки «Петя А».

Бізнес було шоковано і як наслідок до 

ТПП України надійшло багато звернень 

про визнання обставин форс-мажору. 

Реагуючи на це було створено «Анти-

кризовий Центр кібернетичного захисту 

бізнесу», основним завдання якого стало 

налагодження співробітництва усіх заці-

кавлених сторін з метою інтеграції зусиль 

та вироблення спільних підходів у проти-

дії кіберзагрозам та усуненні їх наслідків 

у бізнес сфері.

Чи зможемо ми повністю захистити 

себе? – Ні, кіберзагрози будуть завжди. 

Це проблема щита і меча. Головне – ні 

будь-яка реакція на  подію, а постійна 
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КІБЕРНЕТИЧНА 
БЕЗПЕКА 
В УКРАЇНІ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 Стратегія кібербезпеки України

15 березня 2016 року  №96/2016

 

 ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України

5 жовтня 2017 року   № 2163-VIII

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 563 

Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно- 

телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА

 Директива (ЄС) 2016/1148 

від 6 липня 2016

Щодо заходів з підвищення загального рівня безпеки мереж 

та інформаційних систем по всьому Союзу
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