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Дослідження BSA свідчить про значні втрати від
кіберзагроз внаслідок використання неліцензійного
програмного забезпечення
Україна — 25 травня 2016 р. — За даними нового Глобального дослідження BSA | The
Software Alliance з програмного забезпечення (ПЗ), українські користувачі застосовують високу
кількість неліцензійного ПЗ, яке несе загрози та тісно пов’язано з кібератаками.
Згідно з опитуванням Seizing Opportunity Through License Compliance, в Україні
82% програмного забезпечення, встановленого на комп’ютерах, не є належно ліцензованим.
Таким чином, відбулося зниження на 1% порівняно з попереднім дослідженням BSA у 2013 р.
«Як підкреслюється в доповіді, критично важливим для компанії є розуміння того, яке
програмне забезпечення знаходиться в її мережі, – повідомляє президент і генеральний
директор BSA |The Software Alliance Вікторія А. Еспінел. – Багато ІТ-директорів не знають
повною мірою, яке програмне забезпечення розгорнуто в їх системах та чи є воно законним».
Опитування, що охоплює споживачів, ІТ-менеджерів і корпоративних користувачів,
підтверджує, що використання неліцензійного ПЗ на комп’ютерах є вкрай розповсюдженим і
спричиняє додаткові ризики. Причина – тісний взаємозв'язок між кібератаками і використанням
неліцензійного програмного забезпечення. Імовірність появи шкідливих програмних засобів
(malware) різко зростає при використанні неліцензійного ПЗ. Вартість боротьби з наслідками
шкідливих програмних засобів може бути приголомшливою. Тільки в 2015 році кібератаки
коштували компаніям більше 400 млрд доларів.
Інші висновки дослідження:
•

39% світового комп’ютерного програмного забезпечення у 2015 р. не було належним
чином ліцензовано (незначне скорочення у порівнянні з 43% у попередньому
дослідженні BSA у 2013 р.).

•
•

Навіть у деяких критичних галузях неліцензійне використання програмного
забезпечення є поширеним. Дослідження показало, що світова частка неліцензійного
ПЗ у банківській справі, страхуванні та індустрії цінних паперів складає 25%.
За оцінкою ІТ-директорів, 15% працівників завантажують програмне забезпечення в
мережі без їх відома. Але вони істотно недооцінюють проблему: 26% працівників
зізнаються, що вони завантажують несанкціоноване програмне забезпечення в мережі.

Незважаючи на ці цифри, результати свідчать про гостре розуміння проблеми:
•
•
•

IT-директори найбільш занепокоєні можливістю втрати даних внаслідок випадків
порушення безпеки.
IT-директори також вважають, що уникнення кіберзагроз є однією з найважливіших
причин використання легального та належно ліцензованого програмного забезпечення
у мережі компанії.
При проведенні розширеного опитування 60% працівників зазначили, що ризик
порушення безпеки, пов’язаний з використанням неліцензійного програмного
забезпечення, є ключовою причиною використання легального та належно
ліцензованого програмного забезпечення.

У доповіді також зазначено, що компанії можуть зменшити ризики кібербезпеки, купуючи все
програмне забезпечення із законних джерел і впроваджуючи програму управління активами
програмного забезпечення (SAM, Software Asset Management). Організації, що ефективно
впроваджують SAM, мають повне розуміння того, яке ПЗ є в їх мережі та чи є воно законним і
ліцензійним; оптимізують використання програмного забезпечення відповідно до їх потреб;
мають політики і процедури, що регулюють придбання, розгортання і списання програмного
забезпечення; повністю інтегрують SAM у свій бізнес.
Ключові висновки дослідження цього року по регіонах:
•
•
•
•

Азійсько-Тихоокеанський регіон має найвищий рівень використання неліцензійного
програмного забезпечення (61%). Порівняно з попереднім дослідженням BSA у 2013 р.
відбулося зниження на один пункт.
Наступними за часткою неліцензійного програмного забезпечення є Центральна і
Східна Європа (58% - падіння на 3 пункти порівняно з 2013 р.) та Близький СхідАфрика (57% - падіння на 2 пункти порівняно з 2013 р.).
Північна Америка, як і раніше, має найнижчий рівень неліцензійного ПЗ (17%). Проте це
становить значну комерційну цінність - 10 млрд. доларів.
У Західній Європі загальний показник опустився на 1 пункт та складає 28%.

Seizing Opportunity Through License Compliance, глобальне дослідження BSA з програмного
забезпечення, що включає розбивку даних по країнах, доступне за посиланням:
www.bsa.org/globalstudy.
Про BSA | The Software Alliance
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) є провідним захисником глобальної індустрії
програмного забезпечення на міжнародному ринку. Членами організації є найбільш
інноваційні компанії у світі, що створюють програмні рішення, які рухають економіку і
покращують сучасне життя. BSA (штаб-квартира – Вашингтон) працює більше ніж у 60
країнах та впроваджує програми, які сприяють використанню легального програмного
забезпечення. BSA підтримує державні політики, які позитивно впливають на розвиток
інноваційних технологій і зростання цифрової економіки.
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