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ВСТУП 

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 
 

ТЕМА 1. Інформаційні технології і системи та їхня роль в управлінні 

економічними об’єктами 

Роль і місце інформаційних технологій і систем в управлінні 

економічними об’єктами, перспективи і напрями їх розвитку, 

ефективність інформаційних систем. Проблеми впровадження 

інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку економіки і 

підприємницької діяльності. Інформаційні системи, їх визначення, 

класифікація. Поняття інформаційної технології. Співвідношення понять 

«інформаційна технологія» й «інформаційна система». Структурні та 

функціональні компоненти інформаційних систем. Програмно-технічна 

база сучасних інформаційних технологій: структура та еволюція розвитку.  

 

ТЕМА 2. Основи побудови операційних систем та комп’ютерних мереж 

Операційні системи: призначення, характеристика, класифікація. 

Основні функції і складові частини операційних систем. Концепції 

побудови та класифікація комп’ютерних мереж. Принципи і технології 

функціонування комп’ютерних мереж. Еталонна модель взаємодії 

відкритих систем (Open Systems Interconnection reference model, OSI). Рівні 

моделі OSI та їх призначення. Процеси і технології передачі даних. 

Програмне забезпечення комп’ютерних мереж та його компоненти. 

Мережна операційна система.  
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ТЕМА 3. Сутність, розвиток і застосування імітаційного 

моделювання 

Аналітичний огляд інструментальних засобів і типових задач 

моделювання: реалізація моделей регресійного аналізу, пошук рішень 

оптимізаційних та імітаційних моделей тощо. Роль імітаційного 

моделювання під час прийняття управлінських рішень. Основні поняття 

теорії імітаційного моделювання. Принципи моделювання. Етапи 

імітаційного моделювання. Побудова концептуальної моделі. Опис 

зовнішнього середовища. Економіка як об’єкт моделювання.  Статистичні 

методи прогнозування економічних процесів у режимі аналізу даних: 

експонентне згладжування, регресійний аналіз, побудова трендових 

моделей для прогнозування тощо. Інструментарій вирішення економічних 

задач оптимізації. Основи технології імітаційного моделювання. Поняття 

статистичного експерименту. Опис поведінки системи. 

 

ТЕМА 4. Інформаційні технології створення і керування проєктами 

Проєкт як комплекс взаємозалежних процесів, для виконання яких 

використовуються фінансові, трудові й інформаційні ресурси. Базові 

функціональні можливості комп’ютерних систем керування проєктами. 

Характеристики найбільш розповсюджених систем керування проєктами, 

особливості організації і роботи з пакетами. Технології керування 

проєктами на базі комп’ютерної системи MS Project. 

 

ТЕМА 5 Інтегровані аналітичні системи 

Сучасний підхід і концепції створення інтегрованих аналітичних 

систем. Концепція «корпоративного сховища даних» (Data Warehousing). 

OLAP-технології аналізу багатомірних даних (On-Line Analytic Processing). 

Інтелектуальні аналітичні інформаційні системи (Data Mining): 

виникнення і розвиток. Класи аналітичних інформаційних систем Data 

Mining. Сучасна концепція технології Data Mining, інструментарій 

реалізації в них методів прикладної статистики, розпізнавання образів, 

методи штучного інтелекту, теорія баз даних і т. ін.  
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ТЕМА 6. Корпоративні інформаційні системи 

Поняття, структура і класифікація корпоративних інформаційних 

систем (КІС). Сучасні підходи, концепції, стандарти проектування і 

розвитку корпоративних інформаційних систем. Базові архітектури КІС: 

клієнт-сервер, інтернет/інтранет, визначення, особливості, переваги, 

недоліки, доцільність використання. Тенденції і перспективи розвитку 

архітектури КІС. Архітектура КІС, яка ґрунтується на концепції «складу 

даних» (DataWarehouse) – інтегрованого інформаційного середовища, що 

включає різнорідні інформаційні ресурси.  

 

ТЕМА 7. CASE-технології проєктування інформаційних систем 

Методології і технології проектування інформаційних систем. 

Поняття CASE-метод і CASE-технологія. Місце і роль CASE-технології в 

життєвому циклі ІС. Застосування CASE-технології в процесах ЖЦ ІС. 

Огляд CASE-технологій і інструментальних засобів: загальна 

характеристика і класифікація CASE-засобів.  

 

ТЕМА 8. Безпека інформаційних систем та мереж 

Класифікація основних загроз безпеці корпоративних мереж і 

систем, методи оцінки й аналізу. Напрями та підходи до забезпечення 

захисту ІС. Моделювання загроз і порушника безпеки ІС та комп’ютерних 

мереж. Апаратні і програмні засоби забезпечення захисту корпоративних 

інформаційних ресурсів. Технології забезпечення безпеки системи 

електронного документообігу (СЕДО) і поштових систем. Забезпечення 

безпеки в віртуальних приватних мережах (VPN). Протоколи захищеної 

передачі даних SSL/TLS, IPSec та ін. Технології криптографічного захисту 

документів. 

 

ТЕМА 9. Теоретичні основи баз даних  та функціональна мова SQL 

Поняття: база даних (БД), системи управління базами даних (СУБД) 

та модель даних. Правила нормалізації. Класичні типи моделей даних та 

різновиди БД: ієрархічні, сітьові та реляційні. Архітектура системи баз 

даних. Три рівні архітектури: зовнішній, концептуальний, внутрішній. 

Відображення. Адміністратор БД. Система управління БД. Система 

управління передачі БД. Архітектура клієнт-сервер. Утиліти. Розподілена 
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обробка. Реляційна модель. Цілісність реляційних даних. БД  підтримки 

прийняття рішень. Сховище даних. Моделі TransRelational. Три рівня 

абстракції.  

ТЕМА 10. Розподілені інтелектуальні технології 

Розподілені інтелектуальні обчислення. Технології підтримки 

паралельних обчислень. Інтерфейс передачі повідомлень MPI. Засоби 

доступу до кластерів симетричних мультипроцесорів і середовища Грід, 

поєднання OpenMP і MPI. Інструментальні засоби створення 

багатоланкових розподілених додатків на основі таких технологій, як 

MIDAS, RPS, CORBA та інші. Компонентна модель Net Framework як 

платформа проміжного рівня. Розподілені обчислення на платформі Net 

Framework. Сервіси та їх інтелектуальна взаємодія. Концепція мікро- і 

грід-сервісів; сервіси роботи з приладами, сенсорами (Інтернет речей), 

базою знань; сервіси бізнес-процесів та їх супроводження. Віртуалізація 

на основі контейнерів і віртуальних машин. Програмні агенти і 

мультиагентні системи. Проектування і реалізація агентів і 

мультиагентських систем. Застосування агентів в сервіс-орієнтованих 

системах. Інтернет як середовище спільного проектування. Розподілені 

обчислення і сховища даних. «Віртуалізація» комп’ютерних ресурсів 

різних типів. Математична основа сервісів аналізу статичних режимів 

(методи Ньютона, пошуку кривої рішення тощо) і аналізу динамічних 

режимів (методи Гіра, Брайтона та інші для розв’язання неявних 

диференціальних рівнянь) складних систем при їх мережевому 

проєктуванні.  

ТЕМА 11. Нейронні мережі 

Нейронні мережі та їх застосування в інтелектуальних системах. 

Алгоритми навчання. Архітектура. Математичний опис функціонування 

нейронної мережі. Властивості НМ ВасkPropagation і алгоритми навчання 

градієнтний, генетичний та спряжених градієнтів та їх порівняльний 

аналіз. Рекурентні нейронні мережі.  Алгоритми навчання на основі 

статистичної теорії прийняття рішень. Ймовірнісні алгоритми адаптації та 

навчання. Умови збіжності. Основні ідеї та принципи реалізації методу 

групового урахування аргументів (МГУА). Алгоритми МГУА.  

Дедуктивний та індуктивний підходи до проблем прийняття рішень. 

Знаходження моделі оптимальної складності.  
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