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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет навчальної дисципліни
В даний час, в Україні, в зв’язку з входженням у світовий
інформаційний простір, швидкими темпами впроваджуються новітні
досягнення комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Системи
телекомунікацій активно впроваджуються у фінансові, промислові,
торгові і соціальні сфери. У зв’язку з цим різко зріс інтерес широкого
кола користувачів до проблем захисту інформації. Захист інформації – це
сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для
попередження заподіяння збитку інтересам власника інформації.
Тривалий час методи захисту інформації розроблялися тільки
державними органами, а їхнє впровадження розглядалося як виключне
право тої або іншої держави. Проте в останні роки з розвитком
комерційної і підприємницької діяльності збільшилося число спроб
несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а проблеми
захисту інформації виявилися в центрі уваги багатьох вчених і
спеціалістів із різноманітних країн. Слідством цього процесу значно
зросла потреба у фахівцях із захисту інформації.
Інформаційні технології охоплюють методи збору, обробки,
перетворення, зберігання і розподілу інформації. Протягом тривалого
часу ці технології розвивалися на мовній і "паперовій" буквено-цифровій
основі. У цей час інформаційно-ділова активність людства зміщається в
область кібернетичного простору. Цей простір стає реальністю світової
спільноти і визначає перехід до “безпаперового, електронного” розвитку
інформаційних технологій. Електронний обмін інформацією дешевше,
швидше і надійніше “паперового”.
Інформаційні процеси, що проходять повсюдно у світі,
висувають на перший план, поряд із задачами ефективного опрацювання
і передача інформації, найважливішу задачу забезпечення безпеки
інформації. Це пояснюється особливою значимістю для розвитку
держави Його інформаційних ресурсів, зростанням вартості інформації в
умовах ринку, її високою уразливістю і нерідко значним збитком у
результаті її несанкціонованого використання.
Предметом дисципліни “Захист інформації в інформаційних
системах” є сучасні інформаційні технологій у галузі інформаційної
безпеки та криптографічні методи захисту інформації.
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Мета навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни “Захист інформації в інформаційних
системах” є формування теоретичних знань щодо можливих небезпек і
ступеня ризику втрат інформації, а також практичних навичок щодо
забезпечення захисту програмної продукції.
Основні завдання
Основні завдання дисципліни “Захист інформації в інформаційних
системах” – вивчення сучасних інформаційних технологій у галузі
інформаційної безпеки та криптографічних методів захисту інформації.
Ставлять за мету підготовку фахівців з 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.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних
системах” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економікоматематичне моделювання”, “Інформатика”.

•
•
•
•
•
•
•
•

Вимоги до знань і умінь
а) знати
що собою являє політика 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.
б) уміти
встановлювати та використовувати антивірусні програми та
забезпечувати безпеку використання WWW за допомогою webброузерів,
розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики
інформаційної безпеки,
застосовувати знання в практичній діяльності.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний
рівень сформованості вмінь:
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Назва рівня
сформованості
вміння
1. Репродуктивний
2. Алгоритмічний
З. Творчий

Зміст критерію рівня сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені
даною програмою
Вміння використовувати знання в практичній
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати
евристичний
пошук
і
використовувати знання для розв’язання
нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Робоча программа складена на 3 кредити. Форми контролю – проміжний
модульний контроль, екзамен.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми

Назва теми

Тема 1.

Загальні аспекти захисту інформації.

Тема 2.

Криптографічні методи захисту інформації.

Тема 3.

Безпека в інформаційних мережах.

Тема 4.

Правила безпеки в Іnternet.

Тема 5.

Програмні віруси та способи їх нейтралізації.
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Загальні аспекти захисту інформації.
Загальні поняття захисту інформації. Закони України про захист
інформації. Види інформації за правом доступу. Аналіз даних захисту.
Право інтелектуальної власності та політика інформаційної безпеки.
Управління безпекою. Розробка правил безпеки.
Тема 2. Криптографічні методи захисту інформації.
Міжнародні правила застосування шифру. Управління криптографією.
Вимоги до криптографічних систем. Класифікація криптографічних
методів. Проблеми та перспективи криптографічних систем. Управління
ключами. Правове, організаційне та технічне забезпечення режиму
електронного цифрового підпису.
Тема 3. Безпека в інформаційних мережах.
Фізична безпека. Загальна характеристика систем захисту в
інформаційних мережах. Аутентифікація та безпека мережі. Паролі.
Користувацький інтерфейс. Телекомунікації та віддалений доступ. Резервне
копіювання. Адміністрування інформаційних систем.
Тема 4. Правила безпеки в Іnternet.
Інформаційні технології та право. Комп’ютерні злочини. Правила
роботи з WWW. Обов’язки користувача. Правила використання електронної
пошти. Адміністрування електронної пошти. Використання електронної
пошти для конфіденційного обміну інформацією.
Тема 5. Програмні віруси та способи їх нейтралізації.
Комп’ютерні віруси та їх властивості. Класифікація вірусів. Основні
види комп’ютерних вірусів та схеми їх функціонування. Структура
комп’ютерних вірусів. Програми виявлення вірусів та заходи по захисту та
профілактиці. Антивірусні пакети.
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