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РЕЗЮМЕ 

Пандемія COVID-19 змусила підприємства по всьому світу перейти на віддалений режим 
роботи за надзвичайно короткий термін і в небачених масштабах. Те, що колись 
розглядалося як «додатковий плюс» для працівників і компаній, стало «обов'язковим» 
майже в одну мить, коли організації по всьому світу почали переводити весь свій персонал 
на віддалену роботу. Коли відбувся перехід, організаціям довелося адаптувати й розвивати 
свої підходи, рішення і політики кібербезпеки, аби дозволити своїм співробітникам 
працювати віддалено, безпечно отримувати доступ до ресурсів компанії і забезпечувати 
безперебійну роботу бізнесу. 

Протягом року, який був сповнений невизначеності, намітилася важлива тенденція: до 
гнучкого й гібридного майбутнього сфери праці. Працюючи віддалено протягом тривалого 
періоду часу, співробітники тепер сподіваються, що їм вдасться зберегти гнучкість графіку 
і можливість працювати з будь-якого місця, в будь-який час і на будь-якому пристрої, коли 
COVID буде подолано, навіть якщо вони повернуться в офіс. 

Це посилило потребу організацій в переоцінці своєї позиції у секторі кібербезпеки, особливо 
в даний час, коли керівники прагнуть створити стійкі підприємства. Безпека може стати 
мостом до здатності бізнесу до швидкого відновлення, оскільки вона дозволяє компаніям 
працювати гнучко, надійно адаптуючись для захисту своїх поточних і майбутніх активів. Для 
цього важливо забезпечити гнучкість, простоту використання, ефективність і безпеку 
мережевої комунікації і рішень для спільної роботи, незалежно від того, чи надаються вони 
через локальні центри обробки даних або в хмарі, а також на всіх призначених для 
користувача пристроях — робочих або особистих. 

Нашою метою було зрозуміти, наскільки організації в усьому світі були готові 
до забезпечення безпеки свого бізнесу, оскільки через пандемію вони були змушені 
перевести весь свій персонал на віддалений режим роботи. Ще більш важливим є те, що 
ми хотіли отримати уявлення про те, де знаходяться організації сьогодні з точки зору 
зростаючих загроз і попереджень кібербезпеки, проблем, з якими вони зіткнулися в умовах 
такого раптового переходу, і як вони адаптують свої підходи до кібербезпеки, щоб краще 
підготуватися до гібридного й гнучкого робочого середовища, яке ще довго не зміниться. 
Для цього ми замовили проведення глобального дослідження на 21 ринку в країнах 
Північної і Південної Америки (AMER, або АМЕР), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 
Японії, Китаї (APJC, або АТР) і в країнах Європи, в якому взяли участь більше 3000 осіб, що 
приймають рішення в сфері ІТ, від малого бізнесу до великих підприємств. 

Дослідження під назвою «Перспективи безпечної віддаленої роботи» направлено на те, 
щоб краще зрозуміти проблеми, з якими стикаються організації в умовах переходу 
на віддалений режим роботи, а також визначити ступінь їхньої готовності до забезпечення 
кібербезпеки, зміни, які було внесено до їх пріоритетів, політик і інвестицій на шляху 
до їхньої підготовки до гібридного робочого середовища, яке ймовірно залишиться. 

Результати говорять самі за себе. 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Важливість кібербезпеки з огляду на перспективи гібридної роботи 

Організації не повернуться до того життя, яке було до пандемії COVID-19. 

У міру того, як організації починають готуватися до життя у постпандемічному світі, стає 
зрозумілим одне: співробітники тепер сподіваються на гнучкий графік і здатність працювати 
віддалено незалежно від того, що несуть за собою перспективи такої роботи, враховуючи 
той факт, що ми вже не повернемося до того життя, яке в нас було до COVID- 19. 
За постійними спостереженнями у всіх трьох регіонах, віддалена робота досягла 
безпрецедентного рівня на початку пандемії в березні, коли дві третини (62 %) респондентів 
мали у своєму складі більше половини своєї робочої сили, яка працювала з дому. Тридцять 
сім відсотків респондентів заявили, що більше половини їх співробітників бажають 
продовжувати працювати з дому після закінчення пандемії, в порівнянні з тільки 19 % 
до того, як хвороба штурмувала світ. 

Процент організацій, більше половини 
співробітників яких працює віддалено 

 

 До COVID-19 На сьогодні  
(в умовах COVID-19) 

Після  
COVID-19 

 
Процент респондентів, більше половини співробітників яких працює віддалено 

 
Глобальний 

показник 
АТР АМЕР Європа 

До COVID-19 19 % 19 % 24 % 16 % 

На сьогодні (в умовах COVID-19) 62 % 56 % 75 % 67 % 

Після COVID-19 37 % 34 % 46 % 34 % 

 
 
 
 
 

Організації країн Південної і Північної Америки (АМЕР) лідирують: 75 % респондентів мають 
у своєму складі більше половини співробітників, що працюють віддалено, далі йде 
Європа — 67 % і країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) — 56 %. 

Однак вони вже не повернуться до того рівня в своїй діяльності, який був до пандемії, 
найближчим часом: 46 % респондентів АМЕР очікують, що більше половини їх 
співробітників будуть продовжувати працювати віддалено навіть після того, як вдасться 
повернути бізнес до нормального стану. Аналогічно, 34 % респондентів АТР і Європи 
відзначили те ж саме. 

Ставлення до віддаленої форми праці також однаково в малих, середніх і великих 
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організаціях, з яких 35 % малих підприємств, 38 % середніх підприємств і 37 % великих 
підприємств вважають, що більше половини їх співробітників продовжать працювати 
віддалено після COVID-19. 

Хоча багато компаній, ймовірно, досі не впевнені в тому, як виглядатиме майбутнє сфери 
праці, гнучкість, що дозволяє безпечно адаптуватися до поточної ситуації і до майбутнього, 
підвищить стійкість їхнього бізнесу до випробувань і дозволить їм підтримувати більш 
розосереджений штат. 

Процент організацій, більше половини співробітників яких працює віддалено 

 
 

Деякі країни планують активніше вдаватися до практики віддаленої роботи, ніж інші. 

Цікаво, що, хоча більшість організацій планують повернути більшість співробітників в офіс 
після пандемії, деякі країни рухаються проти цієї тенденції. Результати опитування 
повідомляють, що більш висока частка респондентів стверджувала, що більше половини 
їхнього персоналу продовжить працювати у віддаленому режимі в майбутньому. До них 
відносяться 48 % на Філіппінах і 50 % у Великобританії та США, а також 53 % в Бразилії та 
Індії, а всі вони разом складають більше середньосвітового показника глобального 
дослідження — 37 %. 

 

48 %  
Філіппіни 
 

53 %  
Бразилія 
Індія 

 

50 %  
Великобританія 
Сполучені Штати 

Щоб забезпечити таку гнучку і гібридну робочу тенденцію майбутнього, компаніям потрібна 
бездоганна і безпечна базова інфраструктура. 

Кібербезпека тепер очолює корпоративні пріоритети 

Гарна новина полягає в тому, що кібербезпека стала головним пріоритетом для організацій. 
Вісімдесят п'ять відсотків респондентів в усьому світі заявили, що кібербезпека 

До COVID-19 В умовах COVID-19 Після COVID-19 

Малий бізнес Середній бізнес Великий бізнес 
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надзвичайно важлива або важливіша, ніж була до пандемії. 

 

Глобальний процент важливості кібербезпеки 

 

  
  
  

 
Надзвичайно важлива 

 
Важливіша, ніж раніше 

 
Дещо важлива 

 
Не важлива 

  

  

  

Розглядаючи детальніше, значна частина респондентів АТР (44 %) і АМЕР (50 %) заявили, 
що кібербезпека надзвичайно важлива для їхнього бізнесу. З іншого боку, в Європі було 
більше респондентів, які вказали, що вона важливіша, ніж була раніше, на 46 %. 

 

Важливість кібербезпеки за регіонами 

 
  АТР  АМЕР ЄВРОПА  
       

 
 
Надзвичайно важлива 

 
Дещо важлива 

 
 
Важливіша, ніж раніше 

 
Не важлива 

 

Така тенденція також є характерною для малого, середнього і великого бізнесу: 79 %, 87 % 
і 88 % відповідно. 
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 Малий бізнес Середній бізнес Великий бізнес 

Надзвичайно важлива 36 % 42 % 53 % 

Важливіша, ніж раніше 44 % 45 % 35 % 

Дещо важлива 19 % 13 % 11 % 

Не важлива 1 % 1 % 0 % 

Важливість кібербезпеки в залежності від розміру організації 

 
 
Здатність до швидкого відновлення: подолання загроз і викликів 
кібербезпеки 

Зростання кіберзагроз і попереджень про загрозу на різних рівнях 

У глобальному масштабі компанії зазнали різкого збільшення кіберзагроз або повідомлень 
з попередженнями про загрозу під час пандемії, оскільки зловмисники намагалися 
скористатися потенційними недоліками в системі безпеки, коли користувачі мали 
віддалений доступ до корпоративних мереж і хмарних додатків. Шістдесят один відсоток 
респондентів в усьому світі заявили, що їх організації зазнали збільшення кіберзагроз або 
кількості повідомлень із застереженням на 25 % або більше з початку COVID-19. Це 
також на собі відчули 55 % підприємств малого бізнесу, 70 % середнього і 60 % великих 
підприємств. 

69 % респондентів в АТР заявили, що їх організації зазнали збільшення кількості 
кіберзагроз або попереджень на 25 % або більше з початку COVID-19. Далі йдуть 64 % 
в Америці і 37 % в Європі. 

 

Збільшення кіберзагроз або кількості повідомлень 
із застереженням на 25 % 

 
 АТР АМЕР Європа  
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Хвилює той факт, що 8 % компаній у всьому світі не знали, зазнали вони зростання або 
зменшення кіберзагроз. Цей показник збільшується до 17 % для респондентів в Європі 
в порівнянні з 6 % в АТР і 5 % в АМЕР. При більш поглибленому аналізі дослідження також 
виявило деякі ключові відмінності між рівнями загроз або повідомлень із застереженням, 
що виникають в різних регіонах і галузях. 

Відсоток збільшення кіберзагроз/ 
попереджень 

Глобальний 
показник 

АТР АМЕР Європа 

0 % – 24 % 31 % 25 % 31 % 47 % 

25 % – 50 % 33 % 35 % 36 % 23 % 

51 % – 75 % 23 % 27 % 24 % 11 % 

76 % – 100 % 5 % 6 % 3 % 2 % 

Невідомо 8 % 6 % 5 % 17 % 

 25 % і більше загроз 
Процент збільшення кіберзагроз/повідомлень із застереженням 

Наприклад, 78 % організацій в галузі архітектури і проектування зазнали збільшення 
кількості кіберзагроз або попереджень на 25 % або більше, що є найвищим показником 
серед усіх галузей. Далі йдуть сектор хімічного машинобудування і виробництва — 
72 % і сектор освіти — 70 %. 

 
ЗБІЛЬШЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ АБО КІЛЬКОСТІ ПОВІДОМЛЕНЬ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ НА 25 % 

 

  

 

78 % 
Архітектура 
і проектування 

 

72 % 
Хімічне 
машинобудування 
й виробництво  

70 % 
Освіта 

 

 

Слід відзначити, що серед галузей, які часто вважалися найбільш цікавими для 
зловмисників, такі як фінансові послуги (58 %), розробка програмного забезпечення 
(62 %) і охорона здоров'я (54 %), відносно менша частка організацій стала отримувати 
більше попереджень. 

 
ЗБІЛЬШЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ АБО КІЛЬКОСТІ ПОВІДОМЛЕНЬ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ НА 25 % 

 

  

 

58 % 
Фінансові послуги 

 

62 % 
Розробка 
програмного 
забезпечення 

 

54 % 
Охорона 
здоров'я 

 

 

 

Основні виклики кібербезпеки, про які повідомляють організації, що підтримують 
віддалений режим роботи 

Безпечний доступ, який визначається як можливість забезпечення захищеного доступу до 
корпоративної мережі й додатків для будь-якого користувача, з будь-якого пристрою, 
в будь-який час, є головним викликом кібербезпеки, з яким стикається найбільша 
частина організацій (62 %), що підтримують віддалений режим роботи. Інші проблеми, з 
якими стикаються організації в усьому світі, включають конфіденційність даних (55 %), яка 
має наслідки для загального стану безпеки, а також здійснення контролю і забезпечення 
дотримання політик (50 %). 
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Захист зростаючої кількості кінцевих пристроїв 

Захист пристроїв стає дедалі більш серйозною проблемою для організацій, які тепер не 
можуть покладатися на підключення кінцевих пристроїв до локальних мереж для 
забезпечення видимості і розсповсюдження оновлень. У той самий час співробітники 
підключаються до корпоративних ресурсів через дедалі більшу кількість особистих, 
неконтрольованих пристроїв, створюючи сліпу зону для служб безпеки. Кожен другий 
респондент заявив, що офісні ноутбуки/стаціонарні комп'ютери (56 %) і особисті пристрої 
(54 %) представляють собою проблему захисту інформації в умовах віддаленого робочого 
середовища. Далі йдуть інформація про клієнтів і хмарні додатки (кожна по 46 %). 

 
Речі, які представляли виклик для захисту у віддаленому 

робочому середовищі 

 

 
Офісні ноутбуки/ 

стаціонарні 
комп'ютери 

Особисті 
пристрої 

Інформація про 
клієнтів 

Хмарні додатки 

 
 
 

Порівняння викликів для захисту віддаленого робочого 
середовища за регіонами 

 

 
Офісні ноутбуки/ 

стаціонарні 
комп'ютери 

Особисті 
пристрої 

Інформація про 
клієнтів 

Хмарні додатки 

 

 

АТР 

 

АМЕР 

 

Європа 
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Організації змушені прискорити трансформацію до роботи в цифровому форматі 

Багато організацій почали свої трансформації, щоби орієнтуватися на хмарні технології і 
технології віддаленої роботи. Але це процес, який вимагає значних витрат часу та 
інвестицій. Вимушений перехід до розосередженої роботи штату практично за одну ніч 
показав, наскільки довгий шлях багато з організацій ще мають пройти. У всьому світі 
респонденти повідомили, що вони були деякою мірою підготовані (53 %) або не 
підготовані (6 %) до прискореного переходу до віддаленого режиму роботи на початку 
подій пандемії COVID-19. 

 
Глобальний 

показник 
АТР АМЕР Європа 

Дуже добре підготовані 40 % 39 % 39 % 45 % 

Деякою мірою підготовані 53 % 54 % 55 % 50 % 

Не підготовані 6 % 7 % 6 % 6 % 

Рівень підготовленості до переходу до віддаленого режиму роботи 

Рівень підготовленості до переходу до віддаленого 
режиму роботи за регіонами   

 

  
  
  
  
  
  
  

 
Дуже добре підготовані 

 
Деякою мірою підготовані 

 
Не підготовані 

 АТР АМЕР Європа    

 
 
 

Рівень підготовленості до переходу до віддаленого режиму 
роботи за масштабом організації   

 

  
  
  
  
  
  

 
Дуже добре підготовані 

 
Деякою мірою підготовані 

 
Не підготовані 

  

 Малий бізнес Середній бізнес Великий бізнес   
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Що стосується конкретних галузей, то в організаціях галузі архітектури і проектування 
(72 %) виявилась найбільша частка респондентів, які були деякою мірою підготовані. Це 
перевищувало загальний результат у світі в 53 %, тоді як респонденти в наступних галузях 
найбільшою часткою не були готові підтримати раптовий перехід — порівняно із 
загальним середнім рівнем у світі в 6 %: 

— оптова торгівля й дистрибуція (15 %);  
— освіта (14 %); 
— хімічне машинобудування й виробництво, не пов'язане з комп’ютерами 

виробництво та некомерційна або благодійна галузь (10 % відповідно). 

 

 

 

 

 

 

 

   

Архітектура 
і проектування  

Оптова торгівля 
й дистрибуція  Освіта  

Хімічне 
машинобудування 

й виробництво 

Не пов'язане з 
комп’ютерами 
виробництво 

Некомерційна або 
благодійна галузь 

72 %  15 %  14 %  10 % 
 

Готовність (або навпаки неготовність) ІТ-служб і служб безпеки підтримувати віддалений 
режим роботи потенційно може відображати характер бізнесу і вже реалізовану здатність 
працівників цієї галузі проводити частину або весь робочий час поза офісом. Фірми, які 
мають ухил до роботи з новими знаннями і даними, частіше демонструють більшу кількість 
віддалених працівників, ніж такі галузі, що орієнтуються на конкретне місцезнаходження, як 
виробництво. Компанії з більшою кількістю працівників, що працюють дистанційно, 
природно, більш готові підтримати розширення віддаленого штату. 

Із 67 %, які повідомили, що були дуже добре підготованими, в’єтнамські організації мали 
найвищу частку у світі таких респондентів, які готові були негайно перейти на дистанційний 
режим роботи. За ним слідували Великобританія (59 %), Індія (54 %) та Індонезія (49 %). 

З іншого боку, у Сполучених Штатах виявилася найбільша частка віддалених працівників 
до пандемії (32 % організацій мали більше половини штату на віддаленому режимі), а також 
високий процент організацій, які були лише деякою мірою підготовані (48 %) порівняно 
з дуже добре підготованими (46 %).  
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Поточні та майбутні пріоритети кібезбезпеки 

Впровадження нових технологій і визначення пріоритетів 

Дуже оптимістичним виявилося те, що з усіх технологічних рішень, упроваджених для 
забезпечення віддаленої роботи, організації у всьому світі визнали заходи з формування 
кібербезпеки першочерговим пріоритетом (52 % поставили їх на перше місце). За цим 
стояли інструменти співробітництва (41 % поставили їх на перше місце) та професійне 
обслуговування (27 % поставили це на перше місце). 

 
Прийняті найширше у порівнянні з Першочерговий пріоритет 

Інструменти співробітницства 1 Заходи з кібербезпеки 

73 %  52 % 

Заходи з кібербезпеки 2 Інструменти співробітницства 

68 %  41 % 

Обмін документами в хмарі 3 Професійне обслуговування 

63 %  27 % 

Захист розподілених даних 4 Обмін документами в хмарі 

49 %  22 % 

Професійне обслуговування 5 Захист розподілених даних 

33 %  19 % 

Оскільки підприємства орієнтуються на майбутні робочі умови, які можуть вести за собою 
прийняття різноманітних нових рішень (від сумісної роботи до спільного використання 
файлів і створення мереж), важливо забезпечити інтеграцію безпеки у всі ІТ-інструменти. 
Це реально розширить можливості безпеки й розосередженої робочої сили. 

 

Сприяння віддаленої роботи за допомогою відповідних протоколів і політик 

96 % організацій у всьому світі повідомили про зміни у своїх політиках щодо кібербезпеки з 
метою підтримки віддаленої роботи. Сюди увійшло 93 % підприємств малого бізнесу, 98 % 
середнього й 97 % великого. Це вказує на те, що організації усіх масштабів вважають 
абсолютно за необхідне негайно оновити відповідні політики для підтримки цих змін. 

Очевидно, але варте коментаря те, що, коли ваш відділ по роботі з персоналом або 
фінансова команда несподівано переводяться на віддалену роботу, засоби захисту і права 
доступу, що надаються їм в рамках повсякденних обов'язків у корпоративній мережі, мають 
бути так само відтворені і для віддалених налаштувань, аби підтримати безперервність 
ведення бізнесу. Послідовність впровадження політик також стала набагато актуальнішою, 
ніж будь-коли в минулому. 

Отож, основними змінами щодо політик, стали збільшення пропускної здатності VPN (59 %), 
розширення контролів веб-доступу й норм користування мережею (55 %), а також 
впровадження багатофакторної автентифікації (БФА) (53 %). 
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Типи змін у політиках щодо кібербезпеки 
 

 

Не стосується 

Інше 

Захист кінцевих точок 

Впровадження багатофакторної автентифікації 

Розширення веб-елементів управління й норм 
користування мережею 

Збільшення обробної здатності VPN 

 

 
 
 

Глобальний показник АТР АМЕР Європа 

Збільшення обробної 
здатності VPN (59 %) 

Розширення веб-
елементів управління 
й норм користування 

мережею (61 %) 

Збільшення обробної 
здатності VPN (64 %) 

Збільшення обробної 
здатності VPN (64 %) 

Розширення веб-
елементів управління 
й норм користування 

мережею (55 %) 

Впровадження 
багатофакторної 

автентифікації (59 %) 

Розширення веб-
елементів управління 
й норм користування 

мережею (57 %) 

Впровадження 
багатофакторної 

автентифікації (38 %) 

Впровадження 
багатофакторної 

автентифікації (53 %) 

Збільшення обробної 
здатності VPN (56 %) 

Впровадження 
багатофакторної 

автентифікації (51 %) 

Розширення 
веб-елементів 

управління й норм 
користування мережею 

(34 %) 

Три найважливіші зміни в політиках щодо кібербезпеки, за регіонами 

ВАРІАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГІОНУ: 

• Розширення веб-елементів управління й 
норм користування мережею: 

- Найвищий показник в АТР (61 %) 
- Друге місце в АМЕР (57 %), подібно 

до глобального показника (55 %) 
- Третє місце в Європі (34 %) 

• Впровадження 
багатофакторної 
автентифікації: 
- Друге місце в АТР (59 %) 

та Європі (38 %) 
- Третє місце в АМЕР (51 %) 

• Збільшення обробної здатності 
VPN: 

- Найвищий показник в АМЕР 
та Європі (64 % в обох), подібно 
до глобального показника (59 %) 

- Третє місце в АТР (56 %) 

 

Очікуються довгострокові зміни в політиках щодо кібербезпеки в корпораціях 

Одним з найважливіших спостережень дослідження є той факт, що віддалена робота 
зумовлює довгострокові зміни в політиках щодо кібербезпеки. Це надає організаціям 
унікальну можливість перетворити свої підприємства і стратегії надання безпеки на 
справжній інструмент підтримки сьогоденного світу, де цифрові рішення стоять на першому 
місці. Це, у свою чергу, забезпечить гнучкість, якої наразі очікують працівники 
розосередженої робочої сили. 

З огляду на це переважна більшість (95 %) організацій, які внесли зміни у свої політики щодо 
кібербезпеки, зазначили, що деякі з цих змін є постійними. 
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Пропорційна частка внесених постійних змін у політики щодо кібербезпеки 

Поглиблений аналіз за регіонами показує, що багато організацій в АМЕР (54 %) та Європі 
(48 %) заявили, що більше 30 % змін у політиках щодо кібербезпеки будуть постійними, 
тоді як в АТР це зазначили 41 % респондентів. 

Масштаб постійних змін 
у політиках 

Глобальний 
показник 

АТР АМЕР Європа 

30 % і менше 50 % 54 % 44 % 45 % 

Більше 30 % 45 % 41 % 54 % 48 % 

УСЬОГО 95 % 96 % 97 % 93 % 

Масштаб постійних змін у політиках щодо кібербезпеки, залежно від регіону 

ВАРІАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ ОРГАНІЗАЦІЇ (МАЛИЙ, СЕРЕДНІЙ І ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС): 

• Як і очікувалося, багато підприємств великого 
бізнесу (52 %) роблять понад 30 % змін 
у політиках постійними, порівняно 
з організаціями малого й середнього бізнесу. 

• Підприємства малого (55 %) 
й середнього (54 %) бізнесу, навпаки, 
зробили 30 % і менше нових політик 
щодо кібербезпеки постійними. 

 

Освіта та культура безпеки: обов’язкові заходи 

Тим не менш, суто необхідними є подальша освіта й кращі інструменти захисту та спільної 
роботи — прості й зручні у використанні. 59 % організацій у всьому світі визнали, що 
«недостатній рівень обізнаності й освіти працівників» є головною проблемою, з якою 
стикаються заходи посилення протоколів кібербезпеки для впровадження віддаленої 
роботи. За цим слідувало «завелика кількість інструментів/рішень для управління, між 
якими потрібно  перемикатися» (50 %). Подібні тенденції спостерігалися в регіонах АТР, 
АМЕР та Європі. 

 
Труднощі щодо посилення протоколів кібербезпеки 

Недостатній рівень прозорості 

 

Відмінності в інтерфейсах 

Завелика кількість інструментів/ 
рішень для управління й перемикання 

Недостатній рівень обізнаності/освіти серед працівників 

 

  

51 % і більше 
 
 

31 % – 50 % 

11 % – 30 % 
 
 

1 % – 10 % 

Жодне не є постійною зміною 

30 % і 
 

30 % і 
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Глобальний показник АТР АМЕР Європа 

Недостатній рівень 
обізнаності/освіти 
серед працівників 

(59 %) 

Недостатній рівень 
обізнаності/освіти 
серед працівників 

(61 %) 

Недостатній рівень 
обізнаності/освіти 
серед працівників 

(58 %) 

Недостатній рівень 
обізнаності/освіти 
серед працівників 

(54 %) 

Завелика кількість 
інструментів/рішень 

для управління 
й перемикання (50 %) 

Завелика кількість 
інструментів/рішень 

для управління 
й перемикання (53 %) 

Завелика кількість 
інструментів/рішень 

для управління 
й перемикання (49 %) 

Завелика кількість 
інструментів/рішень 

для управління 
й перемикання (43 %) 

Відмінності 
в інтерфейсах  

(35 %) 

Відмінності 
в інтерфейсах 

(40 %) 

Відмінності 
в інтерфейсах 

(33 %) 

Відмінності 
в інтерфейсах 

(22 %) 

Три основні типи труднощів щодо посилення протоколів кібербезпеки в різних регіонах 

Результати дослідження показують, що галузь надання безпеки може докорінно змінитися, 
аби досягти цих цілей і збільшити свою гнучкість для організації роботи розосередженого 
штату, адже в цих умовах безпека є важливим фактором, що зумовлює якість 
співробітництва. Нижче ми поговоримо про це докладніше. 

Інвестиції в кібербезпеку зростають 

Завдяки цим змінам і вдосконаленням у робочих процесах більшість організацій у всьому 
світі (66 %) зазначила, що, ймовірно, вони збільшать інвестиції в кібербезпеку через 
ситуацію з COVID-19. 

Чи призведе пандемія COVID-19 до збільшення інвестицій у кібербезпеку 

 
 

Багато респондентів в АТР (70 %) та АМЕР (68 %) зазначили, що вони планують збільшити 
розмір інвестицій у кібербезпеку порівняно із загальним глобальним показником у 66 %. 

Зміна в розмірі майбутніх інвестицій 
у кібербезпеку в результаті пандемії 

  

Не знаю 

Ні, це не змінить розмір інвестицій моєї 
організації в кібербезпеку 

Так, це зменшить розмір інвестицій моєї 
організації в кібербезпеку 

Так, це збільшить розмір інвестицій моєї 
організації в кібербезпеку 

Збільшення  

Не знаю 

Зменшення  

Без змін  

Глобальний 
показник 

АТР АМЕР Європа 
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Що стосується позитивних тенденцій, після пандемії організації усіх розмірів також прагнуть 
збільшити розмір інвестицій у кібербезпеку. Показово, що середній бізнес незначно 
випереджає великі організації, адже 70 % таких підприємств прагнуть збільшити свої 
витрати. Не відстають і організації малого бізнесу, 59 % з яких планують зробити те саме. 

Зміна в розмірі інвестицій у кібербезпеку, відповідно до 
розміру організації 

 

Хоча організації у різних галузях, регіонах і ринках погоджуються щодо необхідності 
збільшення витрат на кібербезпеку, пропорції зазначених інвестицій різняться. Загалом, 
59 % підприємств, які планують збільшити інвестиції в кібербезпеку, розповіли про 
заплановане збільшення від 1 % до 30 %. Ця тенденція помітна в АТР (58 %), АМЕР (56 %) 
і Європі (65 %). 

Пропорційна частка збільшення розміру інвестицій у кібербезпеку 

 
 

Пропорційна частка 
збільшення розміру інвестицій 

Глобальний 
показник 

АТР АМЕР Європа 

30 % і менше 59 % 58 % 56 % 65 % 

Більше 30 % 36 % 39 % 39 % 23 % 

  

Великий бізнес 

Середній бізнес 

Малий бізнес 

Не знаю 

Без змін 

Зменшення 

Збільшення 

51 % і більше 
 

31 % – 50 % 

11 % – 30 % 
 

1 % – 10 % 

Не знаю 

30 % і 
 

30 % і 
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Організації у всьому світі переглядають свої загальні стратегії безпеки 

Коли організації попросили класифікувати свої інвестиції в кібербезпеку за важливістю 
в умовах підготовки до роботи у світі після COVID-19, загальна тактика оборони 
кібербезпеки — включаючи захист від загроз, оцінку ризиків, аудит, відповідність нормам 
і конфіденційність тощо — зайняла найвищі місця серед пріоритетів інвестицій (34 % 
поставили його на перше місце). Це також стало першим пріоритетом для 16 ринків 
з 21 досліджуваного. Це вказує на те, що віддалений режим роботи поставив стратегічні 
завдання, які підприємства мають вирішувати, одночасно переосмислюючи найкращі 
методи підтримки гнучкого й гібридного режиму роботи, який, вочевидь, залишиться з нами 
надовго. 

Інші пріоритетні інвестиції, про які повідомили організації, включають засоби доступу до 
мережі (24 % поставили це на перше місце), хмарну безпеку (22 % поставили на перше 
місце) та засоби перевірки пристроїв і користувачів (20 % поставили на перше місце). 

Пріоритети в інвестиціях у кібербезпеку  

 

ВАРІАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГІОНУ 

АТР АМЕР Європа 

Загальна 
тактика 
оборони 

кібербезпеки 
(35 %) 

Загальна 
тактика 
оборони 

кібербезпеки 
(31 %) 

Загальна 
тактика 
оборони 

кібербезпеки 
(33 %) 

Хмарна 
інформаційна 

безпека 
(23 %) 

Хмарна 
інформаційна 

безпека 
(25 %) 

Доступ 
до мережі 

(29 %) 

Доступ до 
мережі 
(23 %) 

Доступ до 
мережі 
(22 %) 

Засоби 
перевірки 
пристроїв і 

користувачів 
(21 %) 

Загальна 
тактика 

оборони 
кібербезпеки 

Засоби 
доступу 

до мережі 

Хмарна 
безпека 

Засоби перевірки 
пристроїв 

і користувачів 

Першочергові пріоритети в інвестиціях у кібербезпеку 
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1 Очікуваний динамічний режим роботи: організація кібербезпеки має відповідати 
потребам розосередженого штату. 

Сьогодні світ побачив, що працівники можуть залишатися на зв’язку і продуктивно 
працювати, навіть перебуваючи поза офісом протягом тривалого часу. Цілком імовірно, що 
багато підприємств рухатиметься до гібридного режиму роботи, де буде місце як для 
офісних, так і для віддалених працівників. Це надасть роботодавцям і працівникам ширші 
можливості вибору й гнучкості з точки зору бізнесу і кадрового капіталу, а також додасть 
різноманітності робочій силі. Різкі зміни також створили низку проблем щодо кібербезпеки: 
утримання бізнесу в зовсім іншому середовищі та захист доступу в  більших масштабах, ніж 
будь-коли в минулому. 

Працівники підключають свої офісні пристрої до домашнього Wi-Fi чи зовнішніх мереж або 
ж використовують свої персональні пристрої для підключення до корпоративних програм 
у хмарі. Це створює несподіване навантаження як на команди безпеки, так і на ІТ-команди, 
яким доручається швидко надавати підтримку безпрецедентній кількості віддалених 
працівників та їхніх пристроїв — при цьому без ризику для безпеки. Політика й інструменти 
контролю, які колись діяли лише в головному офісі, тепер мають супроводжувати 
працівника, де б і коли він не вирішив скористатися доступом. Крім того, можливість 
віддаленої роботи відкидає й зловісну тінь: сучасні злочинці розгорнули ще більше 
фішингових атак, аби скористатися довірою користувачів і викрасти в них інформацію, 
скомпрометувати нові віддалені системи для віддаленої роботи у за допомогою шкідливого 
програмного забезпечення або використати пробіли в еволюціонуючій оцінці кібербезпеки 
компанії. 

Підприємствам потрібно створити гнучкий, безпечний і захищений гібридний режим роботи, 
аби працівники заходили й виходили з мережі з однаковими рівнями захищеності. Оскільки 
керівники бізнесу та лідери ІТ вносять суттєві зміни у свої технології та пріоритети в бізнесі, 
кібербезпека має стати тим містком, який дозволить організаціям розкрити весь свій 
потенціал. 

2 Успіх гнучкого гібридного режиму роботи залежить від підготовки, якості 
співробітництва й розширення можливостей. 

Одне з ключових питань, що виникло внаслідок раптового переключення на віддалений 
режим роботи за останні вісім місяців, — це те, наскільки добре організації перейшли до 
нього. Підприємства, які робили покрокові й постійні інвестиції в технології до пандемії, як-
от рішення щодо хмарної інформаційної безпеки й системи з нульовою довірою, виявилися 
найбільш підготовленими до організації віддаленої роботи. Так само й посилення заходів 
з  кібербезпеки, що підтримують такі рішення, полегшило для організацій вирішення 
проблем, пов'язаних з можливим збільшенням кількості й різноманітності кібератак. 

Однак, щоб скористатися всіма перевагами гнучкого й гібридного режиму роботи, такі 
інвестиції не можна робити в вакуумі. З переходом до розосередженого робочої сили 
командам з роботи мереж і безпеки необхідно забезпечити безперебійний і безпечний 
доступ до застосувань і сервісів — де завгодно та будь-коли. Безпека, робота в мережі й 
сумісна робота більше не існують окремо. Вони мають працювати рука об руку. Разом із 
цими функціями керівники мають запровадити додаткові протоколи забезпечення норм і 
посилені політики кібербезпеки. Це також слід доповнити надійною програмою освіти 
працівників, враховуючи надзвичайну важливість інвестицій у здорову культуру безпеки. 
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3 Простіші й ефективніші заходи кібербезпеки мають вирішальне значення для 
підвищення стійкості бізнесу до випробувань. 

Досвід тривалої роботи у віддаленому режимі підвищив значущість кібербезпеки 
в корпоративних програмах та водночас вніс довгострокові зміни в політики корпоративної 
кібербезпеки. Крім того, багато підприємств додали, що вони планують збільшити витрати 
на кібербезпеку в майбутньому. 

Зважаючи на багато однаково важливих пріоритетів для ІТ-керівників, безпека більше не 
може залишатися лише планом — вона має стати запорукою успіху будь-яких заходів 
з переходу на цифрові технології. Це надасть таким заходам безпеку, масштабованість та 
адаптивність. Щоб зменшити ймовірність і наслідки порушення кібербезпеки, організації 
також мають шукати для себе шляхи зниження складності заходів щодо кібербезпеки. 
Спрощений підхід до підвищення ефективності заходів безпеки гарантує, що вона стане 
стимулом для розвитку бізнесу, а не перешкодою наявним і майбутнім планам. 

Рекомендації: 

Для того, щоб персонал організацій міг безпечно працювати з будь-якої точки, будь-коли та 
на будь-якому пристрої, кібербезпека має стояти в основі всіх запланованих інвестицій 
у галузь ІТ. Це вимагає фундаментального підходу. Це надасть високоефективний захист 
від мережі аж до кінцевих пристроїв та хмарних середовищ. Навіть найкращі точечні 
продукти вже просто не задовольнятимуть потреб. У ситуаціях, коли надання безпеки має 
бути менш складним, рішення мають працювати сумісно й бути простими у використанні. 

Для того, щоб забезпечити надійну роботу розосередженого штату й гнучкість адаптації до 
ситуацій у майбутньому, організації мають виконати такі умови: 

• Підтвердження особи користувача для забезпечення довіри: чи є ви тим, ким ви себе 
представляєте? 

• Забезпечення надійної можливості роботи на будь-якому пристрої та з будь-яким 
підключенням 

• Надання доступу до програм компанії та необхідних працівникам даних 
• Захист користувачів від загроз, коли вони працюють у мережі 
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Майбутнє роботи: 10 висновків 

1 Запровадити стратегію нульової довіри, аби перевіряти особу кожного користувача, 
перш ніж надати йому доступ до схвалених компанією застосувань: захистити 
персонал, робочі процеси і робоче місце. 

2 Багатофакторна автентифікація (БФА) — це природний перший крок в організації 
роботи розосередженого штату, що дозволяє перевіряти особу працівників, які 
намагаються отримати доступ до корпоративних активів. 

3 Впровадити VPN, надаючи таким чином безпечний тунель між користувачами 
й програмами, аби працівники могли продуктивно працювати разом, навіть у дорозі 
або в себе вдома. Це забезпечує доступ лише схваленим користувачам, надаючи 
відповідний рівень безпеки без шкоди для досвіду користувача. 

4 Використовувати DNS. Більшість порушень в галузі безпеки спрямовані на 
користувачів кінцевих пристроїв, що вимагає створення першої лінії захисту саме на 
рівні DNS. Цей важливий перший рівень блокуватиме домени, пов’язані зі 
зловмисною поведінкою, ще до того, як вони потраплять у вашу мережу, або 
ж стримає шкідливе програмне забезпечення, якщо воно вже потрапило до 
користувача. 

5 Захистити електронну пошту Office 365 від загроз підвищеної складності. Оскільки 
електронна пошта є першим вектором атаки, захист від таких e-mail загроз, як 
фішинг, програми-вимагачів, компрометація ділової електронної пошти та інші, 
необхідно надавати за допомогою інтегрованого рішення безпеки для Microsoft 365, 
орієнтованого на хмару, яке зупиняє загрози для Office 365 як від внутрішніх, так і 
від зовнішніх відправників. 

6 Підтримувати останню лінію захисту від загроз за допомогою безпечних рішень для 
кінцевих пристроїв. Захист кінцевих пристроїв не лише запобігає кібератакам, але й 
швидко виявляє, стримує й усуває шкідливі файли, якщо вони обійшли захист і 
проникли в кінцеві точки, — до завдання шкоди. 

7 Прискорити стратегічне впровадження хмарних рішень безпеки, щоб захистити свій 
персонал, забезпечивши безпроблемне підключення до програм у будь-яких умовах 
з будь-якого місця. Secure Access Service Edge (SASE) — це мережева архітектура, 
яка поєднує можливості SD-WAN із власними функціями орієнтованої на хмару 
безпеки, такими як захищені веб-шлюзи, посередники для безпеки хмарного доступу 
(CASB) і брандмауери, які надаються з хмарного сховища. 

8 Отримати більше переваг від існуючих продуктів за допомогою платформного 
підходу. Це забезпечує відображення багатьох рішень захисту на єдиній 
інформаційній панелі, одночасно інтегруючи їх зі сторонніми рішеннями безпеки. 

9 Автоматизувати робочі процеси центру безпеки (SOC, або ЦБ), як-от розслідування 
загроз, полювання за загрозами й відновлення, аби посилити ефективність і 
точність, знизивши витрати на експлуатацію. Це допомагає службам безпеки краще 
задовольняти зростаючі потреби бізнесу й технологій, одночасно випереджаючи 
постійно мінливий ландшафт загроз. 

10 Пам’ятайте: персонал може стати найсильнішою ланкою в будь-якій системі захисту. 
Заохочуйте працівників розширювати свою обізнаність і можливості в галузі 
кібербезпеки. Організаціям також слід запланувати підвищення обізнаності 
працівників про важливість запровадження орієнтованих на безпеку практик, як-от 
навчитись виявляти фішингові атаки, практикувати політику стійких паролів та 
оновлювати програмне забезпечення. Навчання з кібербезпеки не може бути лише 
щорічним навчанням для відповідності формальним вимогам, яке не подобається 
більшості працівників. Воно має стати частиною культури. 

Cisco SecureX™ — це хмарна платформа, що поєднує портфель заходів безпеки й мереж 
Cisco з вашою існуючою інфраструктурою. Вона інтегрована й відкрита для спрощування, 
а також об’єднана в одному місці для наочності, і крім, того, максимізує ефективність роботи 
завдяки автоматизованим робочим процесам. 


