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Керівникам 

підприємств (організацій) 

 

Шановні колеги, 

Компанія професіоналів з якості «СИСТЕМИ» запрошує спеціалістів вашої 

організації взяти участь у он-лайн навчанні за темою «Методи захисту системи 

управління інформаційною безпекою. Вимоги ISO/IEC 27001:2013; Cor. 

1:2014, IDT». 

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій вміння 

оперативно збирати та використовувати різноманітну інформацію стає 

ключовим конкурентним фактором у будь-яких галузях. Втрата інформації або 

доступу до неї, її пошкодження можуть створити критичні проблеми для 

організації. У зв’язку з цим системне управління інформаційною безпекою стає 

усе важливішим для успіху організацій. І особливо корисним інструментом для 

його побудови є стандарт ISO/IEC 27001, який описує прийняті міжнародні 

вимоги для забезпечення доступності, цілісності та конфіденційності інформації. 

Треба зазначити, що, на відміну від інших стандартів ISO на системи управління, 

стандарт ISO/IEC 27001 містить не тільки загальні вимоги, але і велику кількість 

конкретних рішень: як організаційних, так і технічних – тому його вивчення 

може бути корисним не тільки для тих організацій, які планують отримати 

відповідний сертифікат, але для всіх, зацікавлених у зниженні ризиків, 

пов’язаних з інформацією. 

Саме тому учасники семінару отримають велику кількість рекомендацій 

щодо конкретних рішень і заходів, які можуть підвищити рівень інформаційної 

безпеки організації, а також аналіз найбільш поширених ризиків і помилок у цій 

області та шляхів їх подолання. Для цього у програму семінару включено 

вивчення положень стандарту ISO/IEC 27002:2013 "Практичні правила 

управління інформаційною безпекою". 

Ми запрошуємо на навчання усіх, хто розуміє, що втрата або пошкодження  

інформації може завдати велику шкоду їх бізнесу 

Навчання спрямоване на те, щоб учасники отримали знання та навички, 

необхідні для побудови та підтримання системи управління інформаційною 

безпекою (СУІБ), що відповідала б вимогам ISO 27001 і могла б бути 

сертифікована за цим стандартом. 



В рамках навчання будуть розглянуті такі питання: 

 Вимоги стандарту ISO 27001:2013 детальний аналіз, інтерпретація до різних 

організацій, типові невідповідності та шляхи їх усунення 

 Впровадження та супровід СУІБ з урахуванням нормативних вимог і 

процесного підходу 

 Оцінка та робота з ризиками інформаційної безпеки 

 Управління інформаційною безпекою з урахуванням життєвого циклу 

інформації 

 Практика інтеграції СУІБ до основних бізнес-процесів організації  

 Практичний підхід до визначення ризиків для інформаційної безпеки та 

обробки цих ризиків 

 Розробка політик СУІБ 

 Створення плану неперервності бізнесу, можливість застосування стандарту 

ISO 22301:2019 загальний огляд 

 Розуміння та використання (практичний досвід) заходів безпеки, що наведені 

в додатку А стандарту ISO 27001:2013  

 Розслідування інцидентів інформаційної безпеки 

Викладач: Олександр Кравченко – головний аудитор Органу з сертифікації 

систем менеджменту DQS Group  (Німеччина) за стандартом ISO/IEC 27001, 

бізнес-консультант з 20-річним досвідом з питань побудови корпоративних 

мереж, кібербезпеки, розробки бізнес-додатків, має 20 річний практичний досвід 

роботи в галузі ІТ та сертифікації системам управління в провідних організаціях 

України Білорусі, Грузії, Казахстану, Філіппін. 

За підсумками навчання його учасники зможуть пройти он-лайн 

сертифікацію за окремими договорами в Органі з сертифікації персоналу 

Української асоціації якості (ОСП УАЯ) за кваліфікацією «Спеціаліст систем 

менеджменту інформаційної безпеки (ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 

27001:2013; COR 1:2014, IDТ))». 

Вартість участі у цьому навчанні за одного учасника від організації 

складає – 6500 грн. 

У подальшому учасники цього навчання зможуть поглибити свої знання, 

взявши участь у одному з навчальних семінарів: 

 «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - після чого 

зможуть пройти в ОСП УАЯ сертифікацію за фахом «Аудитор систем 

менеджменту інформаційної безпеки» або 

 «Методи та інструменти постійного удосконалення в системах управління» - 

після чого зможуть пройти в ОСП УАЯ сертифікацію за фахом «Менеджер 

систем менеджменту інформаційної безпеки». 

 



Для участі у навчанні треба подати заявку, після чого вам буде надано 

договір або виставлено рахунок для оплати. Посилання на систему онлайн 

навчання буде надіслано перед початком семінару зареєстрованим учасникам. 

 

Якщо у Вас є запитання щодо участі  у навчанні, Ви можете задати їх 

Анжеліці Зенцевій (cpp_academy@ukr.net, 050-358-95-37 – щодо організаційних 

питань) або Олександру Кравченко (admun@uaq.org.ua, 050-732-86-10  - щодо 

змісту навчання). 

 

З повагою,  

 

директор ТОВ «КПЯ «СИСТЕМИ»                   Т. Калита 
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