
Управління інформаційними ресурсами та захист інформації 
 

Мета курсу – формування теоретичних знань щодо можливих небезпек і ступеня 
ризику втрат інформації, а також практичних навичок щодо забезпечення управління 
інформаційними ресурсами та їх захисту.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Інформаційно-комунікаційні технології в умовах 
цифрової економіки» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як 
«Економічна інформатика», «Економіка підприємства», «Менеджмент і маркетинг». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: готовність до розробки та впровадження технологій 
комп’ютерного захисту інформації; забезпечення цілісності даних, конфіденційності, 
контролю передачі інформації, ідентифікації, аутентифікації, криптографії, 
інтегрованих систем, політики безпеки, менеджменту в галузі безпеки. 

Програмні результати навчання: 
знати політику інформаційної безпеки, правила безпеки при роботі із комп’ютерними 
мережами, мережу Інтернет та електронну пошту, криптографічні методи захисту 
інформації, будову та принципи дії комп’ютерних вірусів і шкідливих програм; 
вміти встановлювати та використовувати антивірусні програми та забезпечувати 
безпеку використання WWW за допомогою web-браузерів, розробляти й вирішувати 
актуальні питання теорії і практики інформаційної безпеки, застосовувати знання в 
практичній діяльності; 
володіти правилами використання електронної пошти для конфіденційного обміну 
інформацією, вимогами криптографічних систем, управлінням ключами; 
готувати резервне копіювання, аналіз даних захисту, забезпечення режиму 
електронного цифрового підпису, користувацький інтерфейс, телекомунікації та 
віддалений доступ, адміністрування інформаційних систем. 

Зміст і структура навчальної дисципліни: Загальні поняття захисту 
інформації. Закони України про захист інформації. Аналіз даних захисту. Право 
інтелектуальної власності та політика інформаційної безпеки. Управління безпекою. 
Розробка правил безпеки. Міжнародні правила застосування шифру. Вимоги до 
криптографічних систем. Проблеми та перспективи криптографічних систем. Правове, 
організаційне та технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. 
Фізична безпека. Загальна характеристика систем захисту в інформаційних мережах. 
Аутентифікація та безпека мережі. Телекомунікації та віддалений доступ. Резервне 
копіювання. Адміністрування інформаційних систем. Інформаційні технології та право. 
Комп’ютерні злочини. Правила роботи з WWW. Адміністрування електронної пошти. 
Використання електронної пошти для конфіденційного обміну інформацією. 
Комп’ютерні віруси та їх властивості. Структура комп’ютерних вірусів. Програми 
виявлення вірусів та заходи по захисту та профілактиці.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 120 
годин, у т. ч. – 60 години аудиторних занять і 60 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


