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ФОРМУЛА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Спеціальність охоплює теоретичні і методологічні основи та 

інструментальні засоби створення і використання інформаційних 

технологій у різних галузях людської діяльності: розроблення 

критеріїв оцінювання і методів забезпечення якості, надійності, 

відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а 

також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень 

за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем 

різноманітного призначення дослідження закономірностей побудови 

інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних 

засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних 

технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, 

збереження інформації та систем управління. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Розділ 1.  Системно – методологічні основи інформаційних 

технологій 
Інформаційні системи, їх визначення, класифікація. Поняття 

інформаційної технології. Співвідношення понять «інформаційна 

технологія» й «інформаційна система». Структурні та функціональні 

компоненти інформаційних систем. 

Основні поняття теорії автоматичного управління. Структура систем 

автоматичного управління (САУ). Основні функціональні елементи САУ. 

Інтегровані інформаційні системи. Класифікація та методології їх 

побудови. 

Принципи системного аналізу. Основні етапи системного аналізу. 

Стадія створення технічного завдання та ескізного проектування. 

Системний підхід при розробці інформаційних технологій (ІТ). 

Структура організаційних систем. Ціль організації й ціль підрозділів. 

Поняття функціональної діяльності організаційних систем та її 

структурних одиниць. 

Основні положення сучасних методологій проектування 

інформаційних систем. Склад і зміст основних стадій проектування 

інформаційних систем. Основні поняття ефективності систем. Критерії 

ефективності. 

Bpwin та інші інструментальні засоби функціонального моделювання 

виробничих процесів. Автоматизовані системи технічної діагностики. 
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Інформаційні системи для економічного моніторингу й 

комп’ютерних аспектів електронного бізнесу. Системи підтримки 

прийняття рішень в організаційних системах. Системи й моделі 

представлення знань. Експертні системи. Етапи створення експертної 

системи 

 

Розділ 2. Математичні основи інформаційних технологій 
Основні поняття моделювання систем. Принципи системного 

підходу у моделюванні. Класифікація моделей та видів моделювання. 

Формалізація та алгоритмізація процесу моделювання. Мови 

моделювання, принципи їх побудови. Системи моделювання. Тактичне та 

стратегічне планування імітаційних експериментів. Оцінка адекватності та 

точності моделей. 

Неперервні випадкові величини. Імовірнісні характеристики 

неперервних випадкових величин та їх статистичне оцінювання.  

Статистична перевірка гіпотез: головні поняття та визначення Критерій 

«Хі-квадрат». Т-тест. F-тест. Метод максимальної правдоподібності. 

Пуасонівський потік подій. 

Імітаційне моделювання. Етапи імітаційного моделювання. 

Моделювання дискретних і неперервних випадкових явищ: подій, величин, 

векторів, функцій, потоків та процесів. 

Статистична обробка результатів імітаційного моделювання. Мережі  

Петрі та їх модифікації. 

Моделювання систем масового обслуговування. Стаціонарний та 

динамічний режими системи масового обслуговування.  Скінченні 

автомати з виходом та без виходу. Лінійно обмежені автомати та їх 

властивості. Рекурсивні функції. 

Логіко-лінгвістичні моделі представлення знань. Семантичні мережі.  

Продукційні моделі. Фреймові структури. Алгебра висловлювань та її 

властивості. Зворотний метод доведення теорем. Класифікація задач теорії 

розкладів. Задачі та методи математичного програмування. Транспортні 

задачі лінійного програмування. Методи розв’язування задач 

багатокритеріальної оптимізації. 

 

Розділ 3.  Операційні системи 
Поняття операційної системи (ОС). Функції ОС і підходи до 

побудови ОС. Поняття процесу, модель представлення процесу в ОС і 

операції. Алгоритми синхронізації. Взаємоблокування, тупикові ситуації і 
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«зависання» системи. Компоненти операційної оболонки: інтегроване 

середовище розробки програм (IDE), компілятори, лінкувальники, 

налагоджувачі, редактори текстів, графічні редактори, електронні таблиці, 

СУБД, пакети прикладних програм.  

Організація пам'яті комп'ютера. Прості схеми управління пам'яттю. 

Віртуальна пам'ять. Функції й інтерфейс файлової системи. Реалізація 

файлової системи. Система управління вводом-виводом. Мережеві 

операційні системи.  

Приклади ОС та операційних оболонок: UNIX, Windows. Порівняння 

поколінь Windows (XP, Vista, 7, 10). Процеси. Взаємодія процесів. Методи 

синхронізації. Захист і цілісність. Тупикові ситуації та способи їх 

запобігання. Моделювання взаємодії процесів на мережах Петрі. Методи 

планування в мультипрограмних системах. Віртуальна машина.  

Файлова система. Базисна та логічна системи керування файлами. 

Типи файлів і методи доступу. Захист файлів. Управління зовнішніми 

пристроями. Поняття переривання та драйверу. 

 

 Розділ 4. Мови та парадигми програмування 
 Історії й еволюції мов і парадигм програмування, класифікація мов 

та підходів до програмування. Функціональний підхід до проектування. 

Синтаксичне і семантичне представлення формальних теорій і мов 

програмування. Принцип роботи механізму рекурсії. 

 Об'єктно-орієнтований підхід до програмування. Платформа.NET та 

її застосування для об'єктно-орієнтованого підходу до програмування. 

Основні поняття мови програмування C++ (#). Семантика основних 

конструкцій мови програмування C++ (#).  

Об'єкти і класи. Теорія типів і типізація в .NET. Концепції 

наслідування, інкапсуляції і поліморфізму та їх реалізація в мові C++ (#).. 

Поліморфні методи. Подієво-кероване програмування в .NET. 

Компонентне програмування в .NET. Проектування і реалізація 

гетерогенних застосувань.  

Процедурні і проблемно-орієнтовані мови. Порівняльна 

характеристика мов програмування: C++ (#), Лісп, Пролог, Java. 

 Основи Web-програмування, Web-сервери. Порівняння мов ASP, 

ASP.NET, PHP, Perl, Python. Поняття Web-сервісів.  

 Асемблери. Макропроцесори. Об'єктний і завантажувальний коди. 

Принцип синтаксичного керування трансляцією. Алгоритми трансляції 

блоків та процедур.  
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Компілятори та інтерпретатори. Етапи трансляції: лексичний, 

синтаксичний, семантичний аналізи; оптимізація, генерація коду, збирання 

і лінкування. Роль інсталяції.   

Керування пам’яттю у створюваній компілятором програмі. 

Статична, автоматична, керована базована і динамічна пам’яті. Передача 

параметрів між програмними модулями. Загальна пам’ять. Виклик за 

значенням, за найменуванням, за посиланням. Поняття рекурсії програм. 

Рекурсивні визначення і рекурсивні програми. Властивості рекурсивних 

програм.  

Основні стадії життєвого циклу програмного продукту. Етапи 

проектування програм: технічне завдання, ескізний, технічний і робочий 

проекти; впровадження та супровід. Організація роботи колективів 

програмістів. CASE-системи як інструментарій проектування програмного 

продукту.  

 Проектування інтерфейсу користувача. Модель об’єкт – дія. Методи 

експертного оцінювання. Засоби налагодження, верифікації і тестування 

програм. Кросові системи. Об'єктно-орієнтоване та компонентне 

програмування. Мова UML.  

 

Розділ 5. Бази даних і знань у інформаційних технологіях 
Основні етапи створення баз даних (БД) й баз знань (БЗ). 

Концептуальні й технологічні особливості БД й БЗ. Умови використання. 

Порівняльна характеристика типів даних у різних мовах 

програмування. Технологія здобуття даних, методи виявлення знань. 

Корпоративні інформаційні сховища.  

Реляційні обмеження цілісності (первинний ключ, зовнішній ключ). . 

Проектування бази даних. Функціональна та багатозначна залежності та їх 

властивості.. Недоліки ненормалізованих реляційних відношень. 

Нормальні форми реляційних відношень (1NF, 2NF, 3NF, 4NF). 

Концептуальне моделювання предметної області, призначення. Мова 

ER-моделювання предметних областей. Перетворення ER-моделі у 

реляційну модель даних.  

Адміністрування баз даних. Створення та ведення баз даних. 

Підтримка цілісності. Створення та ведення користувачів. Обмеження прав 

доступу. Захист даних. Резервне копіювання та відновлення.  

Мова SQL. Створення та ведення таблиць. Внесення, оновлення та 

вилучення рядків таблиць. Створення та використання представлень 

(view). Вибір даних з бази даних. Агрегатні функції та фрaзи GROUP BY, 
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HAVING. Підзапити. Використання підзапитів у фразах SELECT, FROM, 

WHERE, HAVING.  

Постреляційні бази даних. Об'єктно-реляційні, повнотекстові, 

темпоральні, NoSQL бази даних, XML-бази даних. Бази знань. Модель 

подання знань. Продукційна модель, фреймова модель, модель 

семантичної мережі, логічна модель. Системи логічного виведення 

(дедуктивна, індуктивна, традуктивна, вивід за аналогією). Дедуктивні 

бази даних. Рекурсивний SQL. 

 

Розділ 6. Проектування інформаційних систем 
Класи інформаційних систем (ІС). Етапи створення ІС. Програмна 

інженерія в проектуванні ІС. Поняття життєвого циклу ПО ІС. Процеси 

життєвого циклу. Стадії життєвого циклу ПО ІС.  

 Канонічне проектування ІС. Цілі і задачі передпроектної стадії 

створення ІС. Моделі діяльності організації («як є» і «як повинно бути»). 

Типове проектування ІС. Поняття типового проекту. Об'єкти типізації. 

Типове проектне рішення (ТПР). Класи і структура ТПР. Методи і засоби 

прототипного проектування ІС.  

Організаційне бізнес-моделювання. Місія компанії, дерево цілей і 

стратегії їх досягнення. Статичний опис компанії: бізнес-потенціал 

компанії, функціонал компанії, зони відповідальності менеджменту. 

Динамічний опис компанії. Повна бізнес-модель компанії. Побудова 

організаційно-функціональної структури компанії.  

Моделювання даних. Рівні відображення моделі. Створення логічної 

моделі даних: рівні логічної моделі; суть і атрибути; зв'язки; типи суті й 

ієрархія спадкоємства; ключі, нормалізація даних; домени. Створення 

фізичної моделі: рівні фізичної моделі;  таблиці; правила валідації і 

значення за замовчанням; індекси; тригери і процедури, що зберігаються; 

проектування сховищ даних; обчислення розміру БД; пряме і зворотне 

проектування.  

Загальна характеристика CASE-засобу IBM Rational Rose  і його 

функціональні можливості. Розробка діаграм варіантів використання в 

середовищі IBM Rational Rose . Додавання акторів і варіантів використання 

на діаграму. Додавання асоціації і відношення залежності. 

Додавання класу на діаграму класів і редагування його властивостей. 

Стереотипи класу суті і класу, що управляє. Атрибути класів. Операції 

класів. Асоціації в діаграмі класів. Відношення агрегації і композиції. 

Відношення узагальнення. Діаграма кооперації. Повідомлення. Види 

повідомлень між об'єктами і їх графічні стереотипи. Діаграма 

послідовності. Повідомлення в діаграмах послідовності. Зображення 
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моментів створення і знищення об'єктів. Розгалуження і умови їх 

виконання. Діаграма станів. Додавання переходу в діаграмі станів. 

Переходи тригерів і нетригерів. Події та їх специфікація на діаграмах 

станів. Складений стан і підстан. Складні переходи і псевдостани. 

Історичні стани. Діаграма діяльності. Діаграма компонентів. Вузли на 

діаграмі розгортання.  

Об'єкти, їх імена і графічне зображення. Активні і пасивні об'єкти. 

Мульти-об’єкти і складені об'єкти. Формат і синтаксис запису 

повідомлень. Стереотипи повідомлень. Патерни об'єктно-орієнтованого 

аналізу і проектування, їх класифікація. Патерни проектування в нотації 

мови UML. 
 

Розділ 7. Основи комп’ютерних мереж 
Визначення локальних мереж (ЛМ) і їх топологія. Типи, особливості, 

принципи функціонування ЛМ. Принципи передачі інформації по мережі. 

Призначення і типи інформаційних пакетів. Структура пакетів. 

Можливості мережевих адаптерів і проміжних мережевих пристроїв.  

Методика й етапи проектування мережі. Методика проектування 

кабельної системи. Методи та засоби оптимізації і пошуку несправностей в 

працюючій мережі. Формули Шеннона і типи ліній передачі, в яких 

використовуються модеми. Структура модему, методи модуляції, 

стандарти і програмні засоби для модемів.  

Комутація. Інформаційні потоки, комутатор, завдання 

маршрутизації. Процедури мультиплексування і демультиплексування. 

Комутація пакетів, каналів і повідомлень. Динамічна та постійна 

комутація. Пропускна спроможність мереж з комутацією пакетів. 

Дейтаграмна передача та віртуальні канали.  

Структуризації локальних і глобальних мереж. Фізична і логічна 

структуризація. Функціональне призначення основних типів 

комунікаційного устаткування: повторювачі, мости, комутатори, 

маршрутизатори, роль мережевих служб. Багатошарова модель мережі: 

клієнти, сервери, однорангові вузли. Мережі з виділеним сервером, 

однорангові та гібридні мережі. Мережеві служби й операційна система.  

Багаторівневий підхід. Протокол. Інтерфейс. Стек протоколів. 

Модель OSI, її призначення і функції кожного рівня. Мережевозалежні і 

мережевонезалежні рівні. Модульність і стандартизація. Поняття 

«Відкрита система». Джерела стандартів. Характеристика стандартних 

стеків комунікаційних протоколів OSI, TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB.  

Показники роботи мережі: продуктивність, надійність і безпека, 

розширюваність і масштабованість, прозорість, підтримка різних видів 

трафіка, характеристики якості обслуговування, керованість і сумісність. 
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Розділ 8 Основи безпеки даних 
Поняття інформаційної безпеки (ІБ) і її складові. Об'єктно-

орієнтований підхід для ІБ. Найбільш поширені погрози. Законодавчий 

рівень ІБ. Стандарти і специфікації в області ІБ. Адміністративний рівень 

ІБ. Управління ризиками. Процедурний рівень ІБ.  

 Програмно-технічні заходи ІБ. Ідентифікація і аутентифікація, 

управління доступом. Протоколювання, аудит і криптографічні методи 

захисту. Екранування і аналіз захищеності.  

 Засоби підтримки високої доступності: забезпечення 

відмовостійкості (нейтралізація відмов, живучість) і забезпечення 

безпечного та швидкого відновлення після відмов (обслуговуваність). 

Тунелювання і управління.  

Атаки, вразливості, політика безпеки, механізми і сервіси безпеки. 

Класифікація атак.  Механізми захисту операційних систем. Контроль 

доступу до даних. Матрична модель доступу. Багаторівнева модель 

доступу. Захист в операційних системах UNIX і WINDOWS. 

Механізми захисту баз даних. Управління доступом та цілісністю. 

Управління транзакціями. Ідентифікація і встановлення цілісності. 

Перевірка повноважень. Реєстрація звернень. Реакція на несанкціоновані 

дії.  

Алгоритми обміну ключів і протоколи аутентифікації. 

Інфраструктура відкритого ключа: сертифікат відкритого ключа, що 

засвідчує сертифікаційний центр, кінцевий учасник, реєстраційний центр, 

CRL, політика сертифікату, регламент сертифікаційної практики, 

перевіряюча сторона, репозиторій. 

Криптографічні методи та засоби захисту даних. Модель К. 

Шеннона. Основні методи шифрування. Симетричні та асиметричні 

алгоритми шифрування. Криптографія з відкритим ключем. Шифрування, 

створення і перевірка цифрового підпису, обмін ключа. Цифрові підписи.  

Захист інформаційних ресурсів в Internet. Програмні екрани і 

брандмауери.  Антивірусний захист.  

 

КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному іспиті зі спеціальності 

для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії 
 

1. Загальні положення: 

Мета вступного іспиту зі спеціальності – оцінити 

відповідність знань, умінь та навичок вступників згідно з вимогами 

програми вступних іспитів до аспірантури.  
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2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності 

складається з 3-х питань. 
 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою.  

 Максимальна кількість балів за повні правильні 

відповіді: перше питання – 35 балів, друге питання – 35 балів, третє 

питання – 30 балів. Неправильна відповідь оцінюється у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 60 балів до наступних 

іспитів не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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