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В наші дні відповідна сертифікація з інформаційної безпеки є життєво важливим бізнес-

стимулом для багатьох галузей промисловості. Це допомагає компаніям не тільки розвивати 

бізнес, але, за певних обставин, навіть зберігати його. Крім того, це покращує довіру 

клієнтів та партнерів та дає інструменти для управління ризиками компанії. Тому однією з 

наших основних послуг є підготовка до сертифікації. Pakurity допомагає своїм 

клієнтам виконувати численні вимоги відповідності економічно ефективним, швидким та 

комфортним способом. 

Pakurity може підготувати вашу організацію до сертифікації наступним 

стандартам: 

1. ISO 27001 

2. GDPR 

3. HIPAA 

4. ISO 38500 

5. SOC2 Type 1 

6. іншим. 

Підхід до роботи за завданнями щодо підготовки до сертифікації: 

1. GAP-аналіз 

- Результати (стандартні): 

✓ GAP-аналіз відповідності узгодженим практикам/стандартам в інформаційній 

безпеці (наприклад, ISO 27001, COBIT, NIST, SOC2, інші); 

✓ визначені рекомендації та складений високорівневий план  заходів щодо 

усунення порушень. 

- Обсяг проєкту: 5 людино-днів (зазвичай). 

2. Підготовка до сертифікації 

- Може включати такі етапи (але не обмежуватись ними): 

✓ Підтримка та консультації щодо інвентаризації активів 

✓ Підтримка та консультації щодо оцінки ризиків 

✓ Підготовка Декларації про застосування (Statement of Applicability, SOA) 

✓ Розробка плану управління ризиками 

✓ Підтримка та консультації щодо впровадження механізмів контролю (114 

механізмів контролю з Додатку А до ISO 27001), включаючи розробку 

документації 

✓ Впровадження системи управління ІТ-послугами (це вимога успішного 

впровадження ISO 27001) 

✓ Моніторинг та вдосконалення СУІБ 

✓ Підтримка під час зовнішніх попередніх та сертифікаційних аудитів. 

- Обсяг проєкту: +/- 120 людино-днів. 

- Примітка: Рекомендована календарна тривалість - 12 місяців (включає один цикл 

«Плануй-Роби-Перевіряй-Дій» (Plan-Do-Check-Act), щоб продемонструвати 

ефективність системи управління зовнішньому аудитору). 

3. Зовнішній попередній аудит 

Результати та переваги: Результати будуть надані сертифікаційному органу з метою 

доведення повноти циклу «Плануй-Роби-Перевіряй-Дій» та ефективності системи 

управління. 

- Обсяг проєкту: +/- 10 людино-днів. 
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4. Посилення персоналу такими спеціалістами, як внутрішній аудитор, 

віртуальний керівник служби інформаційної безпеки (CISO) 

5. Навчальні курси:  

- Внутрішній аудитор 

Результати та вигоди: Навчальний курс допоможе визначити роль внутрішнього аудитора 

та документи, які регламентують його діяльність, та як зробити його діяльність незалежною 

та неупередженою. Ви дізнаєтесь про критерії аудиту, яким чином правильно його 

спланувати та його основні етапи. Курс надає розуміння та знання з побудови системи 

ефективного аудиту, методи, що використовуються, та створення якісного 

та обґрунтованого звіту. Також розглядаються питання етики та багато іншого. 

З програмою навчального курсу можна ознайомитись та завантажити тут: 

https://pakurity.com/forms/Training_Internal_Auditor_UKR.pdf  

Тривалість: 2 дні. 

- ІТ аудит 

Результати та вигоди: Навчальний курс допоможе отримати широкий набір знань для 

планування, проведення ІТ аудиту та управління його корпоративними програмами. 

Учасники дізнаються, як ставати перед лицем найскладніших проблем, такими як 

планування аудиту та звітність, аудит безперервності діяльності, розробка програмного 

забезпечення та впровадження системи аудиту життєвого циклу та операційних систем, баз 

даних, аудит конфігурації мережевого обладнання. 

З програмою навчального курсу можна ознайомитись та завантажити тут: 

https://pakurity.com/forms/Training_IT_Audit_3days_UKR.pdf  

Тривалість: 3 дні. 

- COBIT 

Результати та вигоди: Навчальний курс допоможе отримати широкий набір знань щодо 

керування інформаційними технологіями в організації. Учасники отримають всі необхідні 

навички для вирішення складних задач і знання з питань структури стандарту COBIT, 

інструменти реалізації, характеристики впровадження та оцінки зрілості впровадження 

COBIT. 

З програмою навчального курсу можна ознайомитись та завантажити тут:  

https://pakurity.com/forms/Training_COBIT_UKR.pdf  

Тривалість: 1 день. 
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