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Анонс курсів
січень – лютий 2022

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
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КАЛЕНДАР КУРСІВ (з посиланнями на детальний опис)

СІЧЕНЬ 2022

Просимо звернути увагу: - Учасник може зареєструватись тільки на 1 курс

- Пріоритет надається учасникам, які ще не відвідували навчання, починаючи з 1 жовтня 2021

Дата Курс Тип

17-21 січня CEH: Certified Ethical Hacker (набір завершено) General upskilling

24-26 січня CSA: Certified SOC Analyst General upskilling

31 січня – 1 лютого I-CSE: Cybersecurity Essentials General upskilling

Дата Курс Тип

7-9 лютого I-SIA-ISMS: Спеціаліст та внутрішній аудитор СУІБ на основі стандарту ISO / IEC 

27001

General upskilling

10-11 лютого Безпека SCADA та АСУТП OT / ICS 

14-16 лютого I-CSO: Cybersecuritry Operations General upskilling

17-18 лютого Практичні основи кібербезпеки промислових систем OT / ICS 

28 лютого – 4 березня CISA – Certified Information Systems Auditor General upskilling

ЛЮТИЙ 2022
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CEH – Certified Ethical Hacker 

ПРО КУРС

CEH – провідна навчальна і сертифікаційна програма з етичного хакінгу в галузі

кібербезпеки. Учасники курсу перевіряють систему на наявність слабких місць і

вразливостей, використовуючи ті ж самі інструменти та експлойти, що і зловмисні

хакери. Даний курс вчить, як хакери думають і діють - щоб ви навчилися краще

налаштовувати інфраструктуру безпеки вашої організації та захищатись від майбутніх

атак.

ДЛЯ КОГО

• Аналітики/адміністратори інформаційної безпеки

• Співробітники служби захисту інформації (lA)

• Менеджери/спеціалісти з інформаційної безпеки

• Інженери/менеджери з безпеки інформаційних систем

• Фахівці/спеціалісти з інформаційної безпеки

• Аудитори інформаційної безпеки та ІТ

• Аналітики вразливостей, ризиків і загроз

• Системні адміністратори

• Мережеві адміністратори та інженери

УВАГА: Обов'язкове знання англійської мови на рівні не нижче intermediate (всі 

навчальні матеріали надаються англійською)

1. Вступ до етичного хакінгу

2. Футпринтинг (відбитки) та розвідка

3. Сканування мереж

4. Енумерація (деталізація)

5. Аналіз вразливостей

6. Системний хакінг

7. Загрози зловмисного коду

8. Сніффінг

9. Соціальна інженерія

10. Відмова в обслуговуванні (DoS)

11. Перехоплення сесії

12. Методи ухилення від IDS, брандмауерів та 

honeypots

13. Хакінг веб-серверів

14. Хакінг веб-додатків

15. Хакінг SQL

16. Хакінг бездротових мереж

17. Хакінг мобільних платформ

18. Хакінг IoT та OT

19. Хмарні обчислення

20. Криптографія

ДАНИЙ КУРС ДОПОМОЖЕ

• Будова світу інформаційної безпеки, етичний хакінг, контролі інформаційної безпеки,

стандарти та закони, що стосуються інформаційної безпеки.

• Методологія системного хакінгу, стеганографії, атаки з використанням стеганалізу,

“замітання слідів”, які спрямовані на розкриття системних та мережних вразливостей.

• Типи шкідливих програм (троянські програми, віруси, хробаки тощо), аудит системи на

наявність шкідливих програм, аналіз шкідливого коду та відповідні контрзаходи.

• Методи ідентифікації атак соціальної інженерії, проведення аудиту вразливостей

користувачів, впровадження заходів протидії соціальній інженерії.

• Методи та інструменти DoS / DDoS-атаки, спрямовані на перевірку цілі, заходи

протидії DoS / DDoS.

• Техніки атак SQL-injection, інструменти для визначення таких атак та заходи протидії

їм.

• Бездротове шифрування, методологія та інструменти бездротового хакінгу,

інструментарій бездротового захисту.

• Вектор атаки мобільних платформ, використання вразливостей Android,принципи та

інструменти мобільної безпеки.

• Методи обходу фаєрволів, IDS та honeypot, інструменти та методи обходу - для

аудиту периметру мережі на наявність слабких місць та відповідні контрзаходи.

• Вразливості IoT та ОТ, організація захисту пристроїв ІоТ та ОТ.

• Криптографічні шифри, інфраструктура відкритих ключів (PKI), криптографічні атаки та

інструменти криптоаналізу.

ПРОГРАМА КУРСУДати проведення: 17-21 січня 2022 року

Місце проведення: offline - ISSP Training Center, м. Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 5 днів з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-паузи

Мова викладання: українська / російська

Навчальний комплект включає в себе: 

- офіційні навчальні матеріали в електронному вигляді від EC-Council – англійською  

мовою (доступ на 12 місяців);

- доступ до лабораторного середовища iLabs (строком на 6 місяців);

- ваучер для складання іспиту (дійсний протягом 12 місяців).

Зареєструватись

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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CSA - Certified SOC Analyst 

ПРО КУРС

CSA - це курс і сертифікація, яка допомагає набути трендові та цінні технічні навички.

Програма допомагає створити нові кар’єрні можливості за допомогою глибокого

навчання.

ДЛЯ КОГО

• Аналітики SOC (рівень I- II)

• Адміністратори/інженери мережі та безпеки

• Аналітики мережевого захисту

• Техніки захисту мережі

• Спеціалісти/оператори мережевої безпеки

• Аналітики з питань кібербезпеки

• Фахівці з кібербезпеки початкового рівня

• Ті, хто хоче стати аналітиком SOC, а також будь-які фахівці з питань безпеки, які

обробляють операції мережевої безпеки

УВАГА: Обов'язкове знання англійської мови на рівні не нижче intermediate (всі 

навчальні матеріали надаються англійською, так само як і викладання)

1. Операційна безпека і менеджмент

2. Розуміння кібервразливостей, відповідних індикаторів та методології кібератак.

3. Інциденти, події та звітність (журналювання)

4. Виявлення інцидентів з використанням системи управління подіями безпеки (SIEM)

5. Розширене виявлення інцидентів за допомогою аналізу вразливостей

ДАНИЙ КУРС ДОПОМОЖЕ ОТРИМАТИ

• Знання про процеси SOC, процедури, технології

• Базове розуміння та глибокі знання загроз, вразливостей та атак безпеки, а також поведінку

та ланцюг дій зловмисника.

• Здатність розпізнавати засоби, тактику та процедури зловмисників для виявлення

показників компрометації, що можуть бути використані під час розслідувань зараз та в

майбутньому.

• Здатність виконувати моніторинг і аналіз звітності, отриманої від різних технологій та

платформ.

• Знання про процес централізованого управління звітністю

• Здатність ведення звітності безпеки з метою подальшої організації моніторингу та аналізу.

• Досвід та знання з використання системи управління подіями безпеки (SIEM).

• Знання з адміністрування різних рішень SIEM.

• Розуміння архітектури, імплементації та детального налаштування різних рішень SIEM.

• Практичний досвід у процесі розробки кейсів використання SIEM.

• Здатність розробляти кейси безпеки (правила кореляції), звіти тощо.

• Навики працювати з найчастіше використовуваними кейсами SIEM.

• Здатність планувати, організовувати та здійснювати моніторинг та аналіз загроз на

підприємстві.

• Здатність виконувати моніторинг та аналіз нових моделей загроз.

• Практичний досвід у процесі створення сигналів тривоги.

• Здатність перенаправляти інциденти відповідним командам для отримання додаткової

допомоги.

• Здатність користуватися системою квитків Service Desk.

• Здатність готувати інструктажі та звіти по результатам аналізу відповідно до існуючої

методології.

• Знання про інтеграцію інформації про загрози в SIEM для розширеного виявлення

інцидентів та реагування на них.

• Можливість використовувати різноманітну, розрізнену інформацію про загрози, яка постійно

змінюється

• Знання про процес реагування на інциденти.

• Розуміння співпраці SOC та IRT для кращого реагування на інциденти.

ПРОГРАМА КУРСУДати проведення: 24-26 cічня 2022 року

Місце проведення: offline - ISSP Training Center, м. Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 5 днів з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-паузи

Мова викладання: англійська

Навчальний комплект включає в себе: 

- офіційні навчальні матеріали в електронному вигляді від EC-Council – англійською  

мовою (доступ на 12 місяців);

- доступ до лабораторного середовища iLabs (строком на 6 місяців);

- ваучер для складання іспиту (дійсний протягом 12 місяців).

Зареєструватись

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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I-CSE – Cybersecurity Essentials 

ПРО КУРС

Курс Основи кібербезпеки охоплює основні знання і навички у всіх областях

безпеки в кіберпросторі - інформаційна безпека, системна безпека, мережна

безпека, мобільна безпека, фізична безпека, етика і закони, пов'язані технології,

використання технологій захисту і пом'якшення у захисті бізнесу.

Після закінчення курсу Основи кібербезпеки слухачі зможуть виконувати

наступні задачі:

• описати характеристики злочинців і героїв в сфері кібербезпеки;

• описати, як принципи конфіденційності, цілісності і доступності, пов'язані зі

станом даних і контрзаходами щодо кібербезпеки;

• описати тактику, методи та процедури, які використовуються кіберзлочинцями;

• описати, як та які технології, продукти і процедури використовуються для

захисту конфіденційності та для забезпечення цілісності і високої доступності;

• пояснити, як професіонали кібербезпеки використовують технології, процеси

та процедури для захисту всіх компонентів мережі;

• пояснити мету законів, пов'язаних з кібербезпекою.

ДЛЯ КОГО

Тренінг адаптовано для широкої аудиторії з базовим рівнем підготовки.

ПРОГРАМА КУРСУ

1. Кібербезпека – світ експертів та злочинців

2. Куб кібербезпеки

3. Кібербезпека – загрози, вразливості та атаки

4. Мистецтво захисту таємниць

5. Мистецтво забезпечення цілісності

6. Концепція п`яти дев`яток

7. Захист домену кібербезпеки

8. Як стати спеціалістом з кібербезпеки

Дати проведення: 31 січня – 1 лютого 2022 року

Місце проведення: offline - ISSP Training Center, м. Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 2 дні з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-паузи

Мова викладання: українська / російська

Зареєструватись

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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Спеціаліст та внутрішній аудитор з СУІБ (Система управління 

інформаційною безпекою) на основі стандарту ISO / IEC 27001

ДЛЯ КОГО

• Фахівці з інформаційної безпеки;

• ІТ-фахівці, які бажають отримати глибокі знання основних процесів в системі

управління інформаційною безпекою (СУІБ);

• Співробітники, залучені до впровадження стандарту ISO 27001;

• Технічні фахівці, які беруть участь в процесах, пов'язаних з СУІБ;

• Аудитори;

• Керівники і старші менеджери, відповідальні за ІТ-управління та управління

ризиками підприємства.

1. Міжнародна організація по стандартизації ISO

• Загальна інформація

• Принципи

• Організаційна структура

• Цикл розробки стандарту

2. Сертифікація

• Терміни

• Схема

• Взаємне визнання результатів

3. Серія стандартів 27000

4. Загальні відомості про Стандарт

• Загальні відомості

• Завдання, що вирішуються

• Перелік доменів безпеки

• Мета та принципи Стандарту

• Цикл PDCA

• Виклики під час впровадження

5. Огляд вимог основної частини Стандарту

• Структура

• Контекст

• Лідерство

• Планування

• Керування ризиками 

інформаційної безпеки 

(детальний огляд процедури)

• Підтримка

• Експлуатація

• Оцінка результативності

• Вдосконалення

6. Додаток А. Каталог цілей управління і 

елементів управління

7. Аудит СУІБ

• Стандарти

• Терміни та визначення

• Завдання

• Види аудиту

• Учасники аудиту

• Принципи

• Етапи

• Аналіз документації

• Підготовка плану проведення

• Збір та верифікація інформації

• Результати

• Висновки аудиту

• Підготовка звіту

8. Етапність впровадження СУІБ

9. Огляд документації СУІБДАНИЙ КУРС ДОПОМОЖЕ

• Впорядкувати знання про те, які елементи системи інформаційної безпеки потрібно

впроваджувати і як робити це без помилок.

• Доповнити існуючі знання і скласти їх в органічну систему, зручну для використання

в довгостроковому плануванні та щоденній роботі.

• Навчитися впроваджувати комплексну систему управління інформаційною безпекою

на підприємстві.

• Обговорити практичні кейси, і проаналізувати можливі помилки та нюанси, які

можуть відігравати вирішальну роль.

• Будувати і розвивати стосунки з професіоналами, які щодня захищають ІТ-системи

різних підприємств від нових загроз, обмінюватися інформацією про нові загрози і

методи боротьби з ними.

• Організувати процеси проведення внутрішніх аудитів в межах функціонування СУІБ.

ПРОГРАМА КУРСУДати проведення: 7-9 лютого 2022 року

Місце проведення: offline - ISSP Training Center, м. Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 3 дні з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-паузи

Мова викладання: українська / російська

Зареєструватись

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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Безпека SCADA та АСУТП

ПРО КУРС

Курс навчання дозволяє учасникам отримати широкий набір знань для управління 

безпекою SCADA/АСУТП. Слухачі отримають всі необхідні навички для вирішення 

найскладніших проблем. Ці навички включають:

• Оцінку ризиків для систем SCADA/АСУТП.

• Управління доступом користувачів і систем.

• Налаштування безпеки мережі.

• Забезпечення відмовостійкості промислових систем.

ДЛЯ КОГО

• CTO, CIO

• Фахівці з безпеки SCADA / АСУТП

• Архітектори SCADA / АСУТП

• Розробники програмного забезпечення SCADA / АСУТП

• Системні адміністратори SCADA / АСУТП

• Керівники проектів, які впроваджують SCADA / АСУТП

• Аудитори SCADA / АСУТП

ДАНИЙ КУРС ДОПОМОЖЕ

• Впорядкувати знання про те, які елементи системи кібербезпеки SCADA та

АСУТП потрібно впроваджувати, і як робити це без помилок.

• Доповнити існуючі знання і скласти їх в органічну систему, зручну для

використання в довгостроковому плануванні та щоденній роботі.

• Навчитися впроваджувати систему управління кібербезпекою на підприємстві.

• Обговорити практичні кейси і проаналізувати можливі помилки та нюанси, які

можуть відігравати вирішальну роль.

• Будувати і розвивати стосунки з професіоналами, які щодня захищають ІТ- та

ОТ-системи різних підприємств від нових загроз, та обмінюватися інформацією

про нові загрози і методи боротьби з ними.

1. Огляд систем SCADA та ICS.

2. Стандарти (ISA 62443 та інші).

3. Ключові поняття.

4. Промислові мережі.

5. Промислові протоколи.

6. Елементи мережевої безпеки.

7. Створення програми забезпечення безпеки.

8. Управління ризиками.

9. Безпека постачальників послуг.

10. Безпека при розробці та впровадженні систем ІТ.

11. Політики безпеки.

12. Управління доступом.

13. Виявлення атак.

14. Управління вразливостями.

15. Безпечні комунікації.

16. Відмовостійкість SCADA/АСУТП і відновлення після збою.

ПРОГРАМА КУРСУДати проведення: 10-11 лютого 2022 року

Місце проведення: ISSP Training Center, м. Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 2 дні з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-паузи

Мова викладання: українська / російська

Зареєструватись

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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I-CSO – CyberSecurity Operations 

ПРО КУРС

Курс охоплює знання та навички, необхідні для успішного виконання завдань та

обов'язків молодшого рівня аналітики безпеки в Центрі моніторингу та управління

безпекою (SOC), а саме: підготовка безпечного середовища для діяльності та

аналізу кібербезпеки; аналіз мережевих протоколів і служб; надавати пояснення,

як працює мережева інфраструктура; класифікувати різні типи мережевих атак

Використовувати засоби моніторингу мережі для виявлення атак на мережні

протоколи та служби. Застосування різних способів запобігання

несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж, хостів і даних Проводити

оцінювання попереджень про безпеку мережі Аналіз мережевого вторгнення, з

метою виявлення скомпрометованих хостів та вразливостей. Застосування

моделей реагування для вирішення інцидентів безпеки

ДЛЯ КОГО

Даний курс орієнтовано на підготовку ІТ-фахівців для роботи аналітиками

з кібербезпеки в Центрах моніторингу та управління безпекою (SOC)

Слухачам потрібно мати такі знання та навички:

- Базові знання про Windows і Linux

- Основні принципи роботи в мережі

- Загальні відомості про двійкові та 16-річні числові системи

- Знання основних принципів програмування

- Базові навички роботи з запитами SQL

ПРОГРАМА КУРСУ

1. Кібербезпека та SOC

2. OS Windows

3. OS Linux

4. Мережева інфраструктура

5. Принципи забезпечення мережної безпеки

6. Детальний аналіз мережевої атаки

7. Захист мережі

8. Криптографія та РКІ

9. Захист та аналіз кінцевих пристроїв

10. Моніторинг безпеки

11. Аналіз інформації про вторгнення

12. Реагування на інциденти та їх обробка.

Окрім заповнення реєстраційної форми - будь ласка, пройдіть вхідне

тестування за посиланням: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JxYh3iVPD0O9ljwVuWV2PRcCeVn7

hdJJtzQbWrzhIBxUMDFDOEc2QkxJMFQ4UlNRUDYwQ0xRNVVYNS4u

Дати проведення: 14-16 лютого 2022 року

Місце проведення: offline - ISSP Training Center, м. Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 3 дні з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-паузи

Мова викладання: українська / російська

Зареєструватись

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JxYh3iVPD0O9ljwVuWV2PRcCeVn7hdJJtzQbWrzhIBxUMDFDOEc2QkxJMFQ4UlNRUDYwQ0xRNVVYNS4u
https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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Практичні основи кібербезпеки промислових систем

ПРО КУРС

Курс створений для широкої аудиторії фахівців, причетних до планування, втілення та

керування кібербезпекою автоматизованих систем управління технічними процесами

(АСУ ТП). Курс базується на прикладних знаннях на основі IEC-62443 та кращих

практиках, і містить багато прикладів реальних ситуацій та зразки їх вирішень. Програма

курсу охоплює найважливіші і найактуальніші теми з кібербезпеки промислових

підприємств та критичної інфраструктури, охоплює теми від польових пристроїв та

SCADA систем, до дигіталізації, ОТ-IТ конвергенції та хмарних рішень для АСУ ТП. Курс

містить багато прикладів реальних ситуацій та зразки їх вирішень.

ДАНИЙ КУРС ДОПОМОЖЕ ОТРИМАТИ

• Знання з актуальних кіберзагроз систем АСУ ТП;

• Навички раціонального оцінювання ризиків;

• Планування та втілення безпечних комунікаційних мереж АСУ ТП та Індустріальних

рішень Інтернету Речей (IIoT) за IEC-62443 та NAMUR;

• Кращі практики побудови систем управління кібербезпекою;

• Формування вимог кібербезпеки для індустріального обладнання та формування

політик взаємодії з постачальниками рішень АСУ ТП;

• Реагування на інциденти та необхідні заходи з швидкого відновлення роботи після

інциденту.

ДЛЯ КОГО

• Керівники програмами безпеки АСУ ТП

• Керівники проектів, які впроваджують SCADA / АСУТП

• Фахівці з кібербезпеки SCADA / АСУТП

• Фахівці з функціональної безпеки SCADA / АСУТП

• Архітектори SCADA / АСУТП

• Системні адміністратори SCADA / АСУТП

• Аудитори SCADA / АСУТП

• Розробники програмного забезпечення SCADA / АСУТП

День 1

• Основи автоматизованих систем управління технічними процесами (АСУ ТП)

– Термінологія, концепції, обладнання, ланцюги керування

– Різниця між IT та OT, інфобезпекою та кібербезпекою АСУ ТП

– Моделі кіберзлочинців та особливості загроз порушення кібербезпеки в АСУ 

ТП

• Історичний огляд та сучасні кіберзагрози

• Огляд стандартів та керівництв з кіберпезпеки АСУ ТП

– IEC-62443, NIST 800-82, ENISA, NERC, NAMUR, IEC-61508

– NIST 800-53 & 800-61, NIST Cyber Security Framework, ISO 27001 & 31000

• Безпечні комунікаційні архітектури АСУ ТП

– Еталонна архітектура АСУ ТП за IEC-62443

– Оцінювання ризиків та інтерпретація Defense-in-Depth концепції для ОТ

– Дигіталізація промисловості та трансформація еталонної архітектури 

– Вимоги з кіберзахисту кінцевих точок в контексті комунікаційних архітектур

День 2

• Система управління кібербезпекою (СУКБ/CSMS) для промислових підприємств

– СУКБ/governance, політики, стандарти, процедури та стандартні оперативні

процедури

– Вимоги кібербезпеки до примослового обладнання за IEC-62443

– Оцінка сертифікування компонентів та систем АСУ ТП за IEC-62443

– Побудова СУКБ в ОТ

• Реагування на кіберінциденти та відновлення роботи

– Відсутність стандарту для реагування на кіберінциденти в ОТ

– Кращі практики з виявлення вторгнень та порушень безпеки в ОТ

– Вартість розслідування інцидентів та коммунікації з постачальником

обладнання

– Як шифрувальники впливають на business continuity процедури

ПРОГРАМА КУРСУДати проведення: 17-18 лютого 2022 року

Місце проведення: offline, ISSP Training Center, м. Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 2 дні, з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-паузи

Мова викладання: українська / англійська (термінологія) 

Зареєструватись

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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CISA – Certified Information Systems Auditor

ДЛЯ КОГО

• Професіонали, які готуються стати

сертифікованими CISA

• Фінансові аудитори, які переходять на ІТ -аудит

• ІТ-спеціалісти, які переходять на ІТ-аудит

• Фахівці Middle рівня, які змінюють кар’єру

ПРОГРАМА КУРСУ

Домен 1 - Процес аудиту інформаційної системи

1. Планування аудиту, щоб визначити захищеність та контрольовані

інформаційні системи, та чи забезпечують вони цінність для організації.

2. Проведення аудиту відповідно до стандартів аудиту ІБ та стратегії аудиту

ІБ на основі ризиків.

3. Комунікації з зацікавленими сторонами про прогрес аудиту, висновки,

результати та рекомендації.

4. Проведення контролю аудиту, з метою оцінки якості пропрацювання

ризиків.

5. Оцінювання управління ІТ та моніторинг контролів.

6. Використання інструментів аналізу даних з метою спрощення процесів

аудиту.

7. Забезпечення консультаційних послуг та вказівок для організації з метою

покращення якості та контролю інформаційних систем.

8. Визначення можливостей для процесних удосконалень ІТ -політик та

практик.

Домен 2 - Загальне управління та менеджмент ІТ

1. Оцінювання стратегії ІТ для узгодження зі стратегіями та цілями

організації.

2. Оцінювання ефективності структури управління ІТ та організаційної

структури ІТ.

3. Оцінювання управління ІТ-політикою та практиками.

4. Оцінювання політики та практики ІТ організації на відповідність

нормативним та правовим вимогам.

5. Оцінювання управління ІТ -ресурсами та портфоліо для узгодження зі

стратегією та цілями організації.

6. Оцінювання політики та практики управління ризиками в організації.

7. Оцінювання управління ІТ та моніторинг контролів.

8. Оцінювання моніторингу та звітність за ключовими показниками

ефективності ІТ (KPI).

9. Оцінювання відповідності вимогам бізнесу процесів відбору ІТ -

постачальників та управління контрактами.

10.Оцінювання практики управління ІТ-сервісами відповідно бізнес-вимог.

11.Проведення періодичного огляду інформаційних систем та архітектури

підприємства.

12.Оцінювання політики та практики управління даними.

13.Оцінювання програми інформаційної безпеки, з метою визначення її

ефективності та відповідності стратегії і цілям організації.

14.Оцінювання потенційних можливостей та загроз, пов'язаних з новими

технологіями, нормативними актами та галузевими практиками.

Домен 3 - Отримання, розробка та впровадження інформаційних систем

1. Оцінка відповідності бізнес-критеріїв та запропонованих змін у

інформаційних системах з цілями бізнесу.

2. Оцінювання політики та практик управління проектами в організації.

3. Оцінювання контролів на всіх етапах життєвого циклу розробки

інформаційних систем.

4. Оцінювання готовності інформаційних систем до впровадження та міграції

у виробництво.

5. Проведення огляду систем після впровадження, з метою визначення

відповідності результатів проекту, контролів та вимог.

6. Оцінювання політики та практик управління змінами, конфігурацією,

релізами та патчами.

Домен 4 - Операції інформаційних систем та стійкість бізнесу

1. Оцінювання здатності організації продовжувати свою діяльність.

2. Оцінювання відповідності вимогам бізнесу практик управління ІТ-

сервісами.

3. Проведення періодичного огляду інформаційних систем та архітектури

підприємства.

4. Оцінювання ІТ-операцій з метою визначення ефективності їх контролю та

їх можливість підтримувати цілі організації.

5. Оцінювання практик підтримки ІТ, з метою визначення ефективності їх

контролю та їх можливість підтримувати цілі організації.

6. Оцінювання практики управління базами даних.

7. Оцінювання політики та практики управління даними.

8. Оцінювання політики та практики управління проблемами та інцидентами.

9. Оцінювання політики та практики управління змінами, конфігурацією,

релізами та патчами.

10.Оцінювання обчислення кінцевого користувача, з метою визначення

ефективності контролю процесів.

Домен 5 - Захист інформаційних активів

1. Проведення аудиту відповідно до стандартів аудиту ІБ та стратегії аудиту

ІБ на основі ризиків.

2. Оцінювання політики та практики управління проблемами та інцидентами.

3. Оцінювання політики та практики інформаційної безпеки та

конфіденційності в організації.

4. Оцінювання контролів доступу, з метою визначення відповідності заходів

охорони інформаційних активів.

5. Оцінювання контролів логічної безпеки для перевірки конфіденційності,

цілісності та доступності інформації.

6. Оцінювання практики класифікації даних для узгодження з політиками

організації та зовнішніми вимогами.

7. Оцінювання політики та практики, пов'язаних з управлінням життєвим

циклом активів.

8. Оцінювання програми інформаційної безпеки, з метою визначення її

ефективності та відповідності стратегії і цілям організації.

9. Тестування технічної безпеки з метою виявлення потенційних загроз та

вразливостей.

10.Оцінювання потенційних можливостей та загроз, що пов'язані з новими

технологіями, нормативними актами та галузевими практиками.

Вимоги до учасників:

- знання англійської мови на рівні не нижче intermediate 

(всі навчальні матеріали надаються англійською)

Дати проведення: 28 лютого – 4 березня 2022 року

Місце проведення: offline - ISSP Training Center, м. 

Київ, вул. Радищева 10/14

Тривалість: 5 днів з 10:00 до 18:00 з перервами на обід 

та кава-паузи

Мова викладання: українська / російська

Навчальний комплект включає в себе: 

- офіційні навчальні матеріали в електронному вигляді 

від ISACA – англійською  мовою;

- ваучер для складання іспиту

Зареєструватись

ДАНИЙ КУРС ДОПОМОЖЕ

• Отримати краще розуміння проведення аудиту ІБ

та керівних принципів і стандартів ІБ

• Розвивати практичні знання з п’яти доменів CISA.

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
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Реєстрація та контакти

Реєстрація за посиланням: 

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA

За додатковою інформацією звертатись: 

Кирило Кулаковський +380 44 594 80 18 kkulakovskyi@issp.com

Альона Пасека + 380 44 594 80 18 apaseka@issp.com

https://form.collect.dai.com/x/TEKr1ulA
mailto:kkulakovskyi@issp.com
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ISSP Training center на мапі:

https://goo.gl/maps/YV1qqDGUK4aHAhVX8

USAID/КІБЕРБЕЗПЕКА

https://goo.gl/maps/YV1qqDGUK4aHAhVX8

