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НН
а думку експертів, ринок інформаційної безпеки (ІБ), який охоплює
такі сфери, як аудит, консалтинг, проектування, впровадження,
продаж та виробництво спеціалізованих програмно�апаратних за��

собів в Україні, знаходиться на ранніх стадіях розвитку, які характеризо��
вані малими обсягами реалізації продукції та надання послуг. 

Проте, нажаль, за даними досліджень ТОВ «ТЗІ», стабільний розвиток
ринку та нарощування обсягів продажу, який спостерігався на початку 2009
року в Україні, було зведено нанівець внаслідок неконтрольованості та пов�
ної відсутності будь�яких регуляторних механізмів як економічного харак�
теру, так і нормативно�правових. Як наслідок, на протязі першого півріччя
2010 року спостерігається гостра рецесія галузі та стагнація діяльності
учасників ринку. На фоні загального приросту світового ринку інформацій�
ної безпеки (згідно прогнозу Gartner, світовий дохід ринку тільки ПЗ без�
пеки у 2010 році перевищить 16,5 млрд. дол., що на 11,3% більше 2009
року) доводиться констатувати втрачені можливості та недоотриманий до�
хід вітчизняних підприємств постачальників послуг та засобів захисту ін�
формації, а також збільшення прірви між місцевим та світовими ринками
галузі, що  у подальшому значно ускладнює процеси їхньої інтеграції.

Аналізуючи тенденції розвитку ринку України у порівнянні з ринками Схід�
ної та Центральної Європи за останні 10 років, наші фахівці виділяють ряд го�
ловних проблем, які потребують систематизованого та консолідованого під�
ходу у процесі формування та розвитку інвестиційно привабливого та конку�
рентоспроможного середовища, яке здатне функціонувати у різних економіч�
них умовах.

По�перше, однією з найбільших проблем галузі на сьогоднішній день є
цілковита її невизначеність. І для споживачів, і для фахівців галузі ринок ін�
формаційної безпеки в Україні продовжує залишатись  малозрозумілим та
непередбачуваним, не кажучи вже про його структуру, орієнтовні обсяги та
перспективи розвитку в кризових умовах. Так, наприклад, за даними ана�

літичного агентства IDC протягом цього року в Центральній та Східній Єв�
ропі очікується збільшення обсягів ринку ІБ на 3%, що вельми непогано у
співставленні з іншими сегментами. Що стосується нашої країни, то на пи�
тання щодо обсягів ринку ІБ на сьогодні ніхто не береться надати одноз�
начну відповідь (український офіс IDC тільки планує здійснювати дослід�
ження сегменту антивірусного ПЗ, який є найбільш визначеним в нашій
державі). На думку експертів нашої компанії, складність з оцінками вини�
кає вже на етапі визначення напрямків ринку ІБ та їх меж.  

По�друге, некерованість та відсутність державної підтримки з боку орга�
нів державної влади призводить до відставання нормативної бази в сфері
ТЗІ від нагальних потреб споживачів, або навпаки – нерозсудливість у
прийнятті тих чи інших нормативних документів без необхідної методично�
технологічної бази надовго блокує розвиток окремих сегментів ринку. Це
знову ж таки наводить на думку про неусвідомлення або хибне уявлення
органів державного контролю про стан галузі та її актуальні потреби. Про�
те, не можна не віддати належне державі – на 2009�2010 роки припадає
чи не найбільша кількість основоположних документів у сфері ТЗІ, які мали
б сприяти розвитку окремих напрямків та галузі ІБ в цілому. Це і прийнят�
тя ряду нормативних документів ТЗІ щодо оцінювання стану захищеності
автоматизованих систем (АС), прийняття Закону «Про захист персональних
даних, запровадження міжнародних норм та стандартів», тощо. Наприклад,
за останній час попит на системи шифрування даних виріс у рази, причи�
ною чому стала обов'язкова вимога до компаній, які здійснюють операції з
платіжними картами, задовольняти вимогам PCI DSS (Payment Card In�
dustry Data Security Standard), крім того можна прогнозувати збільшення
обсягів ринку захисту АС класу 3 за рахунок введення обов'язкових вимог
щодо забезпечення захисту персональних даних, які в них обробляються
(до речі вказаний вище Закон нарешті розмежував поняття «конфіденцій�
ної інформації, яка є власністю держави» та «персональних даних», що да�
ло змогу обробляти останні в автоматизованих системах у складі корпора�
тивних ІТС). Але, нажаль, на загальному фоні ці кроки справляють вражен�
ня не руху вперед, а, у кращому випадку, тупцювання на одному місці. Крім
того, відсутність державного контролю якості надаваних послуг та дотри�
мання ліцензійних умов постачальниками на сьогоднішній день призводить
до явищ демпінгування цін окремими учасниками ринку за рахунок надан�
ня неякісних послуг (товарів) або завищення вартості робіт внаслідок необ�
ґрунтованого збільшення їх обсягів. Держава повинна гарантувати якість
надаваних послуг споживачеві та своєчасну їх оплату постачальнику.

По�третє, мабуть самою складною проблемою, яка обумовлена націо�
нальним менталітетом та стосується переважно усіх галузей української
економіки, залишається високий рівень заполітизованості  ринку та лобію�
вання інтересів окремих його учасників. Не може ринок залишатись при�
вабливим для закордонних інвесторів, якщо кожна зміна влади у державі
повністю змінює структуру його учасників та регуляторних органів.

По�четверте, слабка корельованість ІБ з розвитком IT�інфраструктури
призводить до відставання пропозиції від попиту. Як приклад, з досвіду впро�
вадження засобів захисту фахівцями ТОВ «ТЗІ» ми маємо інформацію про те,
що сьогодні у національних виробників відсутні пропозиції щодо забезпечен�
ня захисту інформації, яка становить державну таємницю, в автоматизованих
системах під керуванням ОС WINDOWS 7, не кажучи вже про той факт, що на
цей час на ринку України відсутні одиниці комплексних рішень щодо забезпе�
чення захисту корпоративних ІТС підприємств (web�застосування, безпровід�
ний зв'язок, корпоративна пошта, документообіг, тощо).

Динаміка розвитку сучасного бізнесу зумовлює нові вимоги щодо збері�
гання, обробки та доступу до даних. Як результат, модифікаціям піддаєть�
ся модель ІТ�інфраструктури підприємств, у відповідності з якими повинні
змінюватись і підходи до забезпечення інформаційної безпеки.

Нажаль, зараз на ринку в основному присутні рішення для забезпечення
захисту корпоративної моделі попереднього покоління, яка передбачала
наявність чітко визначеного периметру ІТ�інфраструктури, що обмежував
інформаційне поле, всередині якого проходила робота з бізнес�застосу�
ваннями. Усі зовнішні комунікації були явно визначені, а основним засобом
обміну даними слугувала електронна пошта.

Сьогодні ми спостерігаємо зміну парадигми, трансформацію ІТ�моделі, а
разом з тим і суттєву зміну концептуальної картини попиту на системи за�
хисту інформації. Ця концепція передбачає, що бізнес�користувачі забезпе�

Український ринок інформаційної безпеки.
Міфи чи реальність? Ми самі повинні стати тими змінами, 

які бажаємо бачити в світі
Махатма Ганді
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чені своєчасним доступом до необхідних
даних. Межі інформаційного простору
умовні – інформаційне поле виходить
далеко за межі корпоративної мережі.
Проте відкритість комунікацій, децентра�
лізація інформаційних активів та колек�
тивна робота з ними створюють множи�
ну принципово нових загроз безпеки, а,
отже, передбачають необхідність зміни
самих рішень щодо захисту інформації.

Також суттєву роль у формуванні по�
питу на ринку ІБ відіграє кваліфікація
кадрів у частині забезпечення політики
інформаційної безпеки на підприємс�
твах. Переважно у кваліфікованих сис�
темних адміністраторів чи ІТ�менедже�
рів фірм просто відсутні необхідні знан�
ня та досвід. Це призводить до хибної
оцінки стану та завдань захисту, безсис�
темного вибору напрямків захисту та
використовуваних інструментів забез�
печення ІБ (зазвичай, це базові засоби
типу антивірусів та антиспам�фільтрів),
неадекватної оцінки ризиків, безладним
підходам до роботи з даними та т.ін.
Крім того, в рамках цієї проблеми варто
вказати про недостатню регламентова�
ність основних бізнес�процесів – нерід�
ко підприємство просто не готове до
застосування стандартів ІБ (нажаль, на
сьогоднішній день ринок розробки та
постачання ПЗ для автоматизації біз�
нес�процесів підприємств не регламен�
товано взагалі, у нашій практиці часто
трапляються випадки, коли на створену
систему нема елементарного технічного
завдання).

І, нарешті, резюмуючи вищесказане,
необхідно згадати приказку: «Поряту�
нок потопаючого – справа рук самого
потопаючого». Ми постійно запрошує�
мо наших колег та споживачів наших
послуг до консолідованого діалогу з ор�
ганами державної влади з метою ви�
роблення єдиної концепції розвитку га�
лузі інформаційної безпеки, яка б виз�
начала усі гілки та сегменти ринку та
передбачала їх розвиток зважаючи на
можливі зміни економічного середови�
ща. Без дотримання єдиних правил гри
та здорової конкуренції ринок ІБ Украї�
ни дуже скоро перетвориться на вели�
кий хаотичний базар.
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