
Один із найбільших постачальників 
рішень для захисту робочих станцій 

у всьому світі
Відповідно до даних IDC та Gartner

Версія 2.1



Чому ESET?

Провідний європейський 
постачальник рішень 

для захисту робочих станцій 
(вироблено в Словаччині).

30-річний досвід 
наукових досліджень 

і розробок

Визнання світовими 
експертами та мільйонами 
користувачів у всьому світі



Чому ESET?

Унікальні технології
для протидії сучасним 

загрозам

Захист різних видів 
пристроїв (комп’ютерів, 

ноутбуків, планшетів, 
смартфонів, смарт ТВ)

Широкий функціонал 
в залежності 

від операційної системи



Чому ESET?

Висока якість виявлення відомих, невідомих і прихованих загроз

Безпрецедентна швидкість сканування

Відсутність помилкових спрацювань

Очищення/лікування інфікованих файлів

Мінімальне споживання системних ресурсів



Чому ESET?

Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс програм

Поновлення до актуальної версії програми 
без додаткових витрат

Гнучка система ліцензування

Цілодобова технічна підтримка в Україні 
за тел.: +38044 545 77 26 або ел. поштою: support@eset.ua



ВСЕБІЧНИЙ ЗАХИСТ ДОМАШНІХ КОРИСТУВАЧІВ

Захист комп’ютерів і ноутбуків

ESET Smart Security Premium
ESET Internet Security
ESET NOD32 Antivirus

ESET Cyber Security Pro
ESET Cyber Security

Захист смартфонів та планшетів

ESET Mobile Security для Android

Захист дітей онлайн

ESET Parental Control для Android



Флагманські продукти для домашніх користувачів

Класичний антивірусний
захист ПК

Комплексний захист
в мережі Інтернет

Рішення преміум-класу
для всебічного захисту

Захист дітей онлайнКомплексний захист
мобільних пристроїв

Лідер 
продажу



Рішення для захисту комп’ютерів
та ноутбуків



Флагманські продукти для домашніх користувачів

Рішення
преміум-класу

для всебічного захисту
Інноваційний комплексний
захист, а також безпека

конфіденційних даних під час 
роботи та здійснення

банківських операцій онлайн

Класична
антивірусна

програма

Висока швидкість роботи, 
мінімальне споживання

системних ресурсів, якісне
виявлення, зручність

у використанні

Комплексний захист

Багаторівневий захист
від сучасних загроз, атак 

хакерів, шкідливих веб-сайтів, 
нав'язливого спаму, захист

інформації під час здійснення
онлайн-банкінгу та у разі

втрати або крадіжки
комп'ютера, а також безпека

дітей онлайн

Лідер 
продажу



Флагманські продукти для домашніх користувачів



Найкращий вибір для онлайн-геймерів 
та користувачів програм, які потребують 

велику кількість системних ресурсів, 
а також для повільних ПК



Захист від програм-вимагачів
Знешкоджує шкідливе програмне забезпечення,
яке блокує доступ до особистих даних та вимагає
викуп за доступ до них.

Cистема запобігання вторгненням (HIPS) 
Забезпечує захист від несанкціонованого
проникнення на комп’ютер користувача
та виявляє загрози на основі поведінки системи.

Антивірус та Антишпигун
Забезпечує проактивний захист від усіх
видів онлайн та офлайн загроз, а також
запобігає їх подальшому поширенню.

Захист від фішингових атак
Перешкоджає відвідуванню підроблених
веб-сайтів, які використовуються
кіберзлочинцями для виманювання
у користувачів паролів, банківських даних
та іншої конфіденційної інформації.

Основні переваги продукту



Можливість насолоджуватися іграми та 
відео
Продукт автоматично переходить у фоновий режим
одразу після запуску комп’ютерної гри, відкриття
програми в повноекранному режимі або початку
презентації. Усі спливаючі вікна, оновлення
та завдання за розкладом відкладаються.

Розширене машинне навчання
Виявляє складні, раніше невідомі шкідливі
програми, мінімально впливаючи
на продуктивність. Використовує широкий спектр
алгоритмів, щоб правильно класифікувати зразки як
безпечні, шкідливі або потенційно небезпечні.

Контроль пристроїв
Дозволяє запобігти неавторизованому
копіюванню особистих даних на зовнішні
пристрої. Надає можливість блокувати
змінні носії — компакт-диски, DVD-диски,
USB-накопичувачі та дисководи, а також
пристрої, які підключаються через
Bluetooth.

Захист від експлойтів
Виявляє та запобігає спробам
використання уразливостей популярних
додатків, таких як веб-браузери,
PDF-редактори, поштові клієнти, програми
MS Office та Java.

Основні переваги продукту



Найкраще рішення для користувачів, 
які працюють за комп’ютером щодня

Лідер продажу



Захист домашньої мережі
Дозволяє перевіряти роутер на наявність
уразливостей, серед яких слабкі паролі,
застаріле вбудоване програмне забезпечення,
шкідливі домени, інфікування кіберзагрозами.
Показує список підключених до роутера
пристроїв (смартфонів, Інтернет-речей тощо),
а також дозволяє сканувати смарт-пристрої
на наявність уразливостей.

Антикрадій
Дозволяє визначити місцезнаходження
загубленого пристрою, переглядати фотографії,
зроблені за допомогою вбудованої веб-камери,
та відправляти односторонні повідомлення
на викрадений ноутбук.

Захист онлайн-платежів
Надає спеціальний браузер
для безпечного здійснення банківських
операцій та покупок онлайн. Автоматично
визначає відвідування ресурсів онлайн-
банкінгу та платіжних систем. Здійснює
шифрування під час введення паролів
або даних банківських карт
для безпечного здійснення транзакцій.

Брандмауер
Запобігає несанкціонованому
мережевому доступу до комп'ютера та
зловмисному використанню
персональних даних. Забезпечує захист
від вірусів під час обміну даними.

На додаток до функцій, які реалізовані у продукті ESET NOD32 Antivirus



Захист веб-камери
Відстежує всі процеси та програми, запущені
на комп’ютері користувача, які намагаються
отримати доступ до веб-камери, і дозволяє
блокувати їх.

Захист від мережевих атак
Захищає комп'ютер від шкідливого мережевого
трафіку, блокуючи загрози. Розширює
можливості брандмауера та покращує
виявлення уразливостей та атак на мережевому
рівні.

Антиспам
Використовуючи декілька принципів
захисту електронної пошти, модуль
Антиспам здійснює якісну фільтрацію
листів, що забезпечує безпеку поштової
скриньки.

Батьківський контроль
Забезпечує захист юних користувачів від
онлайн-ресурсів з небажаним контентом
та обмежує доступ дітей до певних
категорій веб-сайтів відповідно до їх віку.

На додаток до функцій, які реалізовані у продукті ESET NOD32 Antivirus



Мультиплатформний захист 

Дані ліцензії ESET Internet Security можна
використовувати також для активації
продуктів на комп’ютерах Mac, а також
на смартфонах, планшетах чи смарт-ТВ
на базі операційної системи Android.
Доступні функції змінюються залежно
від операційної системи.

ESET NOD32 Antivirus
ESET Cyber Security Pro
ESET Cyber Security
ESET Mobile Security для Android 
ESET Parental Control для Android
ESET Smart TV Security



Рішення преміум-класу для найвибагливіших
користувачів, які бажають отримати 

максимальний рівень захисту 



Управління паролями
Допомагає користувачам управляти паролями,
зокрема автоматично заповнює форми, створює
нові надскладні паролі та зберігає номери
банківських карток для швидкої перевірки.
Автоматично блокує базу даних паролів
з будь-якого пристрою та синхронізує паролі
на декількох пристроях.

Захист інформації
Завдяки інструментам шифрування
змінних медіа-носіїв та ZIP-файлів захищає
дані у разі втрати USB-накопичувача
або ноутбука, а також забезпечує безпеку
під час спільної роботи та обміну
інформацією.

На додаток до функцій, які реалізовані у продуктах ESET NOD32 Antivirus та ESET Internet Security



Мультиплатформний захист 

Ліцензію ESET Smart Security Premium
можна використовувати для активації
продуктів на комп’ютерах Mac, а також
на смартфонах, планшетах чи ТВ
на базі операційної системи Android.
Доступні функції змінюються залежно
від операційної системи.

ESET Internet Security
ESET NOD32 Antivirus
ESET Cyber Security Pro
ESET Cyber Security
ESET Mobile Security для Android 
ESET Parental Control для Android
ESET Smart TV Security



ESET Smart Security Premium ESET Internet Security ESET NOD32 Antivirus

Антивірус ● ● ●

Антишпигун ● ● ●

Захист від фішингових атак ● ● ●

Захист від експлойтів ● ● ●

Захист від атак на основі скриптів ● ● ●

Захист від програм-вимагачів ● ● ●

Сканер UEFI ● ● ●

Управління ліцензіями ● ● ●

Розширене машинне навчання ● ● ●

Система запобігання
вторгненням (HIPS)

● ● ●

Батьківський контроль ● ●

Брандмауер ● ●

Антиспам ● ●

Захист від мережевих атак ● ●

Захист від ботнетів ● ●

Захист онлайн-платежів ● ●

Захист веб-камери ● ●

Захист домашньої мережі ● ●

Антикрадій ● ●

Мультиплатформний захист ● ●

Захист інформації ●

Управління паролями ●



Умови продажу та ліцензування

ESET NOD32 Antivirus ESET Internet Security ESET Smart Security Premium

Ліцензування за кількістю
пристроїв (ПК/ноутбуків)

Кількість пристроїв 2-24 ПК 2-24 ПК 1 ПК

Період дії ліцензії 1, 2, 3 роки 1, 2, 3 роки 1, 2, 3 роки



Універсальна ліцензія

Універсальна ліцензія

 Якщо користувач купив рішення для захисту комп’ютера, який працює під управлінням ОС Windows, 
а згодом вирішив перейти на macOS, він може встановити аналогічний за функціоналом продукт 
ESET на нову ОС та активувати його за допомогою Ліцензійного ключа, отриманого після покупки 
діючої ліцензії

 Користувач має можливість використовувати діючу ліцензію ESET після переходу на новий
комп’ютер, навіть якщо останній працює під управлінням іншої ОС

 В рамках однієї платформи (Windows/Mac) користувач має можливість використовувати різні версії 
продукту (наприклад, версії 13.х та попередні для платформи Windows) 



Цілодобова служба технічної підтримки:

Усі користувачі ліцензійних версій 
продуктів ESET у будь-який час 
можуть безкоштовно звернутися 
за допомогою до кваліфікованих 
технічних спеціалістів ESET в Україні.

Електронна адреса:
support@eset.ua

Телефон:
+38044 545 77 26 
(цілодобово, без вихідних)

Системні вимоги:

Операційна система Microsoft® Windows® 10, 
8.1, 8, 7 SP1 та Microsoft Windows Home Server 
2011.
Необхідне підключення до Інтернет-мережі.

Додаткова інформація:

Сторінки з описом продуктів

Завантажити продукти

Посібник користувача для ESET Smart Security Premium

Посібник користувача для ESET Internet Security

Посібник користувача для ESET NOD32 Antivirus

Інформація для розміщення на сайтах партнерів

mailto:support@eset.ua
https://www.eset.com/ua/catalog/#home
https://www.eset.com/ua/home/download-home/
https://help.eset.com/essp/14/uk-UA/
https://help.eset.com/eis/14/uk-UA/
https://help.eset.com/eav/14/uk-UA/
https://order.eset.ua/partners2/marketing/materials/materials.xhtml?doc=jaYXtym2ovqnohRrPW6Vkw


Рішення для смартфонів та планшетів



Комплексний захист 
смартфонів та планшетів

ДЛЯ ANDROID



 ЗАХИСТ ВІД ФІШИНГ-АТАК 
Захист від підробних веб-сайтів, 
які використовують шахраї
для виманювання у користувачів
конфіденційної інформації

 ЗВІТИ ПРО БЕЗПЕКУ
Детальна інформація про результат 
роботи кожного компоненту 
ESET Mobile Security

 АНТИВІРУС та АНТИШПИГУН
Захист від вірусів, програм-вимагачів, 
троянських, зловмисних та потенційно 
небезпечних програм за допомогою 
різних рівней сканування у режимі 
реального часу, а також захист 
від прихованих загроз завдяки 
хмарному сервісу

 БЛОКУВАННЯ ПРОГРАМ
Захист доступу до критично важливих 
додатків за допомогою PIN-коду 
чи відбитка пальця



 ФІЛЬТРАЦІЯ ВИКЛИКІВ
Блокування невідомих або прихованих 
номерів, правила дозволу/заборони 
для вхідних чи вихідних викликів 
за різними об’єктами та часовими 
параметрами

 ДОМАШНЯ МЕРЕЖА

Контроль безпеки домашньої 
мережі Wi-Fi та підключених до неї 
пристроїв

 АНТИКРАДІЙ
Отримання фото з усіх камер 
та блокування пристрою у разі 
введення неправильного коду/зразка
розблокування або несанкціонованої
заміни SIM-картки, відстеження
місцезнаходження пристрою,
віддалене видалення даних, запуск 
гучної сирени



 ЗАХИСТ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖІВ
Захист від програм, які 
несанкціоновано використовують 
конфіденційну фінансову інформацію, 
зокрема дані про банківські операції 
та покупки в Інтернеті. Крім цього, 
вона автоматично класифікує додатки, 
які потрапляють у категорію «Фінанси» 
та сканує їх на наявність потенційних 
загроз

 ПЕРЕВІРКА БЕЗПЕКИ
Перевірка рівня безпеки мереж Wi-Fi, 
до яких підключений пристрій, 
контроль обсягу вільної пам’яті, 
миттєве інформування про факт 
підключення до роумінгової мережі, 
контроль критичних налаштувань
безпеки, інформування
про небезпечні рівні доступу



 Захистить від вірусів та інших загроз, які можуть заблокувати 
пристрій або спричинити некоректну роботу додатків

 Не дозволить зловмисникам викрасти конфіденційні дані 
(наприклад, номер та пароль до кредитної картки)

 Заблокує нав’язливі дзвінки

 Попередить несанкціоноване використання роутера сусідами

 Визначить місцезнаходження та заблокує пристрій у разі 
втрати, а також дозволить надіслати повідомлення на екран 
пристрою, щоб людина, яка знайде телефон, могла вам його 
повернути 



Системні вимоги:

Android 4.0 та вище
Оперативна пам'ять: 512+ Mб
Сенсорний екран (мінімальний розмір 240x320px)
Процесор: 500+ MГц ARM7+
Підключення до Інтернет-мережі

Зверніть увагу! Телефони на 2 SIM-картки 
не підтримуються. Під час роботи на планшетах, 
які не підтримують функцію виклику та обміну
повідомленнями, функціонал буде обмеженим.

Додаткова інформація:

Сторінка з описом продукту

Завантажити продукт

Інтерактивна довідка

Цілодобова служба технічної підтримки:

Усі користувачі ліцензійних версій 
продуктів ESET в будь-який час 
можуть безкоштовно звернутися 
за допомогою до кваліфікованих 
технічних спеціалістів ESET в Україні.

Електронна адреса:
support@eset.ua

Телефон:
+38044 545 77 26 
(цілодобово, без вихідних)

https://www.eset.com/ua/home/mobile-security-android/
https://www.eset.com/ua/home/mobile-security-android/download/
https://help.eset.com/ems/6/uk-UA/
mailto:support@eset.ua




Знає, які програми та коли використовують діти

Обмежує доступ дітей до небажаного контенту 
в мережі Інтернет

Дає можливість залишатись на зв’язку з дітьми
(повідомлення від батьків, запити батькам від
дитини, наприклад, на тимчасове розблокування
додатків або доступ до заблокованих сайтів)

Дозволяє встановлювати часові ліміти на розваги та ігри

Визначає місцезнаходження дитини



 Автоматично заблокує визначені заздалегідь категорії сайтів
або певні веб-ресурси (URL-адреси) відповідно до віку дитини

 Дозволить обмежити використання програм на пристроях
протягом дня, а також заборонить доступ до певних програм
у заданий період часу (наприклад, вночі або під час уроків)

 Надасть детальну інформацію про активність дітей
на мобільному пристрої та їх онлайн-дозвілля

 Попереджатиме батьків, що дитина запустила заборонені
додатки, перевищила відведений час на ігри, спробувала
відвідати неприйнятний веб-сайт, встановила новий додаток
на пристрій чи ввела PIN-код батьків

 Дозволить дітям надсилати батькам повідомлення з запитом 
на дозвіл, наприклад, збільшити час для ігор

 Надаватиме батькам інформацію щодо місцезнаходження
дитини



Доступні для дітей сповіщення



Системні вимоги:

Android 4.0 і вище
Оперативна пам'ять: 512+ Mб
Сенсорний екран 
(мінімальний розмір 320x480 px)
Процесор: 500+ MГц ARM7+
Вільне місце для зберігання даних: 20+ Mб
Підключення до Інтернет-мережі

Додаткова інформація:

Сторінка з описом продукту
Завантажити продукт
Посібник користувача
Інтерактивна довідка

Цілодобова служба технічної підтримки:

Усі користувачі ліцензійних версій 
продуктів ESET в будь-який час можуть 
безкоштовно звернутися 
за допомогою до кваліфікованих 
технічних спеціалістів ESET в Україні.

Електронна адреса:

support@eset.ua

Телефон:

+38044 545 77 26 

(цілодобово, без вихідних)

https://www.eset.com/ua/home/parental-control-android/download/
https://www.eset.com/ua/home/parental-control-android/download/
https://www.eset.com/ua/home/parental-control-android/download/
https://help.eset.com/epca/3/uk-UA/
mailto:support@eset.ua


Умови продажу та ліцензування

Ліцензування За кількістю мобільних пристроїв 1 ліцензія = 1 сім’я

Кількість пристроїв 1-24 Не обмежено*

Термін дії ліцензії 1, 2, 3 роки 1, 2, 3 роки

* в рамках однієї сімейної ліцензії
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