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АНОТАЦІЯ
Тема: Інформаційна безпека підприємства в умовах глобалізації
Записка: 57 сторінок, 45 джерел.
Об’єкт дослідження – інформаційна безпека ТОВ «Трансресурси».
Предмет дослідження – характеристика елементів, критеріїв та заходів
щодо забезпечення системи інформаційної безпеки підприємства в умовах
глобалізації.
Мета випускної роботи полягає у визначенні пріоритетних напрямів
забезпечення інформаційної безпеки підприємства в умовах глобалізації.
У бакалаврській роботі узагальнено поняття інформаційної безпеки як
необхідної умови ефективного функціонування підприємства, проаналізовано
основні інформаційні загрози та їх вплив на діяльність підприємства, визначено
пріоритетні напрями забезпечення інформаційної безпеки підприємства;
розгляд головних складових інформаційної безпеки; Проаналізовано стан
інформаційної безпеки ТОВ «Трансресурси»; досліджено пріоритетні
напрямків забезпечення інформаційної безпеки підприємства; застосовано
комплекс підходів, які дозволили розглянути інформаційну безпеку як
механізм, що перебуває в процесі безперервної взаємодії з навколишнім
середовищем; розглянуто інформаційну безпеку з позицій системного підходу
надав можливість побачити відмінність наукового розуміння цієї проблеми від
повсякденного.
Ключові слова: інформаційна безпека, політика інформаційної безпеки,
безпека інформаційного простору, інформаційна безпека підприємства,
інформаційні системи, захист інформації, глобалізація, кібератака, кіберзагроза,
кіберпостір.

Theme: Information security of the enterprise in globalization conditions
In the bachelor's work the concept of information security as the necessary
condition for effective functioning of an enterprise is generalized, the main
information threats and their influence on enterprise activity are analysed, the priority
directions of enterprise information security are defined. The state of information
security of LLC «Transresursy» is analyzed; Priority directions of information
security of the enterprise have been investigated. А set of approaches has been
applied that allowed us to consider information security as a mechanism that is in the
process of continuous interaction with the environment; Considered
information security from the point of view of the system approach gave an
opportunity to see the difference in scientific understanding of this problem from
everyday.
Key words: information security, information security policy, information
space security, enterprise information security, information systems, information
protection, globalization, cyber attacks, cyber threats, cyberspace.


