
Кібербезпека: як подбати про 
захист персональних даних

організації від атак?



Підготовка серверів та перенесення даних у 
хмарне сховище

• На підприємстві необхідно запровадити політики з роботи із
серверним обладнанням та контролювати відповідність
побудованих систем юридичним вимогам. Перелік таких вимог
залежить від типу даних, які будуть оброблятися. Наприклад, для 
роботи з державним сектором вашому апаратному комплексу 
знадобиться спеціальна сертифікація.

• Сьогодні найефективнішим способом для захисту персональних
даних є перенести їх у хмарне сховище — віртуальні віддалені
сервери. 



Підготовка серверів та перенесення даних у 
хмарне сховище

• Надійний провайдер хмарних послуг з міжнародним
сертифікатом чи українським експертним висновком зможе
подбати про належний захист конфіденційної інформації.

• Водночас відповідальність за порядок обробки персональних
даних та дотримання вимог законодавства залишається за 
бізнесом. Тому при зверненні до провайдерів необхідно
провести правову експертизу їхньої діяльності та уважно
ознайомитися з умовами договору на хмарні послуги: зокрема, з 
умовами захисту інформації та відповідальності сторін за їхнє
порушення.



Організація шифрування та кодування

• Для захисту даних від кібератак, спрямованих на доступ при їх
передачі, їх потрібно зашифрувати чи закодувати. Для цього існує
безліч програмних засобів. Проте при роботі з персональними
даними або інформацією з обмеженим доступом 
існують особливі вимоги.

• Технічний і криптографічний захист інформації з обмеженим
доступом та їхню державну експертизу регулює ціла низка 
нормативних актів, які суперечать один одному й не враховують
реалій технічного прогресу:



Інструктаж та підготовка ІТ-персоналу

Важливе значення в кіберзахисті в цілому та захисті персональних
даних зокрема має організація внутрішніх робочих процесів на 
підприємстві. Ключовий процес — розробка документації, 
інструкцій і політик, що містять:

• інформацію про дані, які збираються,

• мету обробки даних,

• порядок доступу до даних.



Необхідно
• провести аналіз чутливості персональних даних,

• обрати сфери регулювання та вимоги до захисту,

• провести експертизу діяльності зовнішніх провайдерів послуг і 
договорів із ними,

• проконсультувати з питань законодавства у сфері технічного і 
криптографічного захисту інформації

• розробити внутрішніх документів на підприємстві,

• провести аудит договорів і посадових інструкцій,

• надати юридичну підтримку при взаємодії з органами державної
влади

• захистити інтереси в судах тощо.


