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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. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 

ТЕМА 1.1. Інформаційні технології і системи та їхня роль 
в управлінні економічними об’єктами 

Інформаційні проблеми сучасного етапу розвитку економіки і 
підприємницької діяльності. Роль і місце інформаційних технологій і 
систем в управлінні економічними об’єктами, перспективи і напрями 
їх розвитку, ефективність інформаційних систем.  

Інформаційні системи, їх визначення, класифікація. Поняття 
інформаційної технології. Співвідношення понять «інформаційна 
технологія» й «інформаційна система». Структурні та функціональні 
компоненти інформаційних систем. 

Класифікація інформаційних технологій, їх коротка характерис-
тика та області використання. Мережні інформаційні технології та їх 
коротка характеристика. Комунікаційні технології, їх місце і роль в 
інфраструктурі економіки та управління економічними об’єктами, 
основні тенденції розвитку. Інтернет і Web-технології. Інтеграція 
інформаційних технологій. Критерії оцінки і тенденції розвитку 
інформаційних технологій.  

Програмно-технічна база сучасних інформаційних технологій: 
структура та еволюція розвитку. Операційні системи, їх роль і місце у 
програмному забезпеченні ПК. Основні функції і складові частини 
операційних систем. Файлова система. 

ТЕМА 1.2. Основи побудови комп’ютерних мереж 
Концепції побудови та класифікація комп’ютерних мереж. 

Принципи функціонування комп’ютерних мереж. Еталонна модель 
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взаємодії відкритих систем (Open Systems Interconnection reference 
model, OSI) – основа побудови і функціонування комп’ютерних 
мереж. Рівні моделі OSI і процеси передачі даних.  

Архітектура комп’ютерних мереж: топологія, апаратне та 
програмне забезпечення. Типові архітектури та стандарти локальних 
та глобальних комп’ютерних мереж. Комунікаційні технології 
локальних і глобальних комп’ютерних мереж. 

Програмне забезпечення комп’ютерних мереж та його компо-
ненти. Мережна операційна система – основа функціонування 
комп’ютерних мереж. Характеристика та функції мережних компо-
нент операційних систем: драйвери, протоколи, методи доступу, 
політика безпеки, засоби керування та адміністрування мереж. 
Порівняльна характеристика найбільш розповсюджених мережних 
операційних систем, тенденції їх розвитку і використання.  

 
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ТЕМА 2.1. Комп’ютерні технології бізнес-аналізу і підтримки 
прийняття рішень у середовищі МS Excel 

Аналітичний огляд інструментальних засобів і типових задач 
моделювання в середовищі МS Ехсеl: реалізація моделей регресійного 
аналізу, пошук рішень оптимізаційних та імітаційних моделей тощо. 

Імітаційне моделювання економічних процесів: технологія 
використання апарата «Подбор параметров» Таблица подстановок і 
Диспетчер сценариев. 

Інструментарій проведення статистичного аналізу у МS Ехсеl: 
технологія використання статистичних функцій МS Ехсеl для аналізу 
економічної інформації. Статистичні методи прогнозування економіч-
них процесів у режимі аналізу даних: експонентне згладжування, 
регресійний аналіз, побудова трендових моделей для прогнозування 
тощо. 

Інструментарій вирішення економічних задач оптимізації засобами 
МS Ехсеl. Рішення оптимізаційних задач у режимі «Поиск решения». 
Аналіз рішень моделей на основі звітів, отриманих у MS Ехсеl. 
 

ТЕМА 2.2. Інформаційні технології створення і керування 
проектами 

Проект як комплекс взаємозалежних процесів, для виконання 
яких використовуються фінансові, трудові й інформаційні ресурси. 
Базові функціональні можливості комп’ютерних систем керування 
проектами. Характеристики найбільш розповсюджених систем керу-
вання проектами, особливості організації і роботи з пакетами. 
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Технології керування проектами на базі комп’ютерної системи MS 
Project. 

 
Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ТЕМА 3.1. Інформаційні системи в економіці і бізнесі 
Визначення, класифікація та перспективи розвитку інформацій-

них систем (ІС). Загальна характеристика та особливості автоматизо-
ваної обробки інформації з управління виробництвом, трудовими 
ресурсами тощо. Інформаційно-обчислювальна система в органах 
державної статистики. ІС управління інформацією у податковій сфері. 
Автоматизація актуарних розрахунків. Інформаційні системи в фінан-
сових і банківських установах, загальна характеристика основних 
інформаційних технологій, що використовуються в них. Система 
міжбанківських електронних платежів. Автоматизована обробка 
інформації на фондовому ринку. ІС маркетингових досліджень.  
 

ТЕМА 3.2. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та 
штучного інтелекту 

Роль і місце систем підтримки прийняття рішень у системі 
управління економічними об’єктами. Принципи, особливості ство-
рення, класифікація й області використання СППР. Організація і 
структура систем підтримки прийняття рішень. Огляд існуючих 
систем підтримки прийняття рішень, інструментарію і інформаційних 
технологій, що використовуються в них. Системи штучного інтелекту: 
визначення, сфери використання, функціональні можливості, коротка 
характеристика основних методів і інформаційних технологій, що 
використовуються в них. 
 

ТЕМА 3.3. Аналітичні інформаційні системи 
Локальні аналітичні інформаційні системи: призначення, області 

застосування, класифікація. Інформаційні системи фінансового 
аналізу. Огляд основних характеристик існуючих систем. Інформа-
ційні системи бізнесу-планування. Огляд основних функціональних 
можливостей існуючих систем. Інформаційні системи планування й 
аналізу маркетингу. Характеристика функціональних можливостей та 
технологій роботи найбільш розповсюджених систем. Системи 
прогнозування і їх класифікація: професійні пакети; прикладні 
пакети. Огляд існуючих систем. Інформаційні технології бізнес-
планування засобами Project Expert.  

Сучасний підхід і концепції створення інтегрованих аналітич-
них систем. Концепція «корпоративного сховища даних» (Data 
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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, інструмен-
тарій реалізації в них методів прикладної статистики, розпізнавання 
образів, методи штучного інтелекту, теорія баз даних і т. ін. Бізнес-
додатки Data Mining: роздрібна торгівля, банківська справа, 
телекомунікації, страхування тощо. Ринок програмних продуктів: 
призначення, область використання, методи аналізу.  

 
Розділ 4. БАЗИ ДАНИХ ТА БАЗИ ЗНАНЬ 

ТЕМА 4.1. Теоретичні основи баз даних  та функціональна мова 
SQL. 

 Поняття: база даних (БД), системи управління базами даних 
(СУБД) та модель даних. Типи моделей. Структура автоматизованого 
банку даних.   
 Вимоги до сучасних баз даних. Види та класифікація баз даних. 
Персональні  та багато користувальні бази даних. 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 
обробка. 
 Реляційна модель. Оптимізація. Каталог. Базові таблиці і 
представлення. Функціональна мова SQL. Категорії операторів SQL. 
Запити мови SQL для вибірки даних. Команди визначення, додавання, 
модифікації та знищення даних. 
 Цілісність реляційних даних. Потенційні ключі. Первинні та 
альтернативні ключі. Зовнішні ключі. Посилкова цілісність. Правило 
зовнішніх ключів. Null-значення. Потенційні ключі та Null-значення. 
Зовнішні ключі та Null-значення.  
 

ТЕМА 4.2. Проектування баз даних. 
 Проектування реляційних баз даних. Функціональні залежності. 
Основні визначення. Тривіальні та нетривіальні залежності. 
Замкнення множини залежності. Замкнення множини атрибутів. 
Незведена множина залежності. Нормалізація відношень. Нормальні 
форми.  
 Проектування постреляційної  моделі, її переваги та недоліки. 
Об’єктно-орієнтована база даних, її переваги та недоліки. 
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 БД для підтримки прийняття рішень. Сховище даних та 
магазини даних. Багатомірні схеми. Оперативна аналітична обробка. 
Перехресні таблиці. Багатомірні БД.  
 Хронологічні бази даних. Загальна постановка проблеми. 
Інтервали часу. Операції над позиціями та інтервалами. Упаковка та 
розпаковка відношень. Шоста нормальна форма. 
 Моделі TransRelational. Три рівня абстракції. Основна ідея. 
Таблиця значень полів. Таблиця реконструкції записів та її 
формування.  
 

ТЕМА 4.3. Розподілені бази даних і системи клієнт-сервер.  
Промислові та дедуктивні СУБД. 

  Проблеми розподілення баз даних. Переваги та приклади 
розподілених систем. Фундаментальні принципи. 
 Система типа клієнт-сервер та їх стандарти. Програмування 
додатків в системі клієнт-сервер.  

 Характеристика, основні можливості  промислових систем 
управління базами даних Oracle (СУБД Oracle)  та MySQL (СУБД 
MySQL).   Архітектура сервера Oracle. Система Oracle Enterprise 
Manager (OEM). Графічні засоби даних розробки моделей ERWin та 
MySQL    Workbench. Інтерфейси доступу до промислових баз даних ( 
MySQL, Oracle, MS SQL Server) на мовах PHP, Perl, Javа та інших. 
Призначення та можливості інтегрованих середовищ  Eclipse IDE та 
IntelliJ IDEA.  

 Логічні (дедуктивні) системи управління базами даних. 
 
 

Розділ 5. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ 
ТЕМА 5.1. Сутність, розвиток і застосування імітаційного 

моделювання 
Роль імітаційного моделювання під час прийняття 

управлінських рішень. Загальна схема процесу прийняття рішень. 
Класифікація задач прийняття рішень. Опис переваг особи, що 
приймає рішення (ОПР). Виявлення переваг ОПР. Види показників 
ефективності. 

Основні поняття теорії імітаційного моделювання. Принципи 
моделювання. Етапи імітаційного моделювання. Побудова 
концептуальної моделі. Опис зовнішнього середовища. 

Економіка як об’єкт моделювання. Особливості імітаційного 
моделювання економіки, економічних спостережень і вимірів. 
Випадковість і невизначеність економічного розвитку. 
 

ТЕМА 5.2. Основні етапи побудови імітаційних моделей 
Елементи класифікації економіко-математичних моделей. Етапи 
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економіко-математичного моделювання. Перевірка адекватності моделі. 
Основи технології імітаційного моделювання. Поняття 

статистичного експерименту. Область застосування та класифікація 
імітаційних моделей. Опис поведінки системи. 

 
ТЕМА 5.3. Генерування випадкових подій і випадкових величин під 

час машинної імітації 
Моделювання випадкових факторів. Методи генерації 

випадкових чисел. Вимоги до генераторів випадкових чисел. 
Моделювання випадкових подій і випадкових величин. 

Управління модельним часом. Види відображення часу в моделі. 
Зміна часу з постійним кроком. Просування часу за особливими 
станами. 

Моделювання одночасних процесів. Види одночасних процесів. 
Методи опису одночасних процесів. Застосування сітьових моделей 
для опису одночасних процесів. 

 
ТЕМА 5.4. Планування імітаційних експериментів 

Планування модельних експериментів. Цілі планування експе-
риментів. Стратегічне планування імітаційного експерименту. Так-
тичне планування експерименту. 

 
ТЕМА 5.5. Узагальнення та статистична перевірка результатів 

імітаційних експериментів 
Обробка та аналіз результатів моделювання. Оцінка якості імітацій-

ної моделі. Підбір параметрів розподілів. Оцінка впливу та взаємо-
зв’язку факторів. 
 

ТЕМА 5.6. Програмні засоби імітаційного моделювання 
Імітаційне моделювання в середовищі Windows. 
Застосування програми Solver (Пошук рішення) табличного 

процесора Excel фірми Microsoft для імітаційного моделювання. 
Технологія моделювання мовою моделювання GPSS у 

середовищі ВиРОМ. Використання блокової структури моделювання. 
Планування експериментів, обробка та аналіз результатів моделю-
вання. Підбір параметрів розподілу змінної, що спостерігається. 
Перевірка статистичних гіпотез. Засоби дисперсійного аналізу даних, 
кореляційного та регресійного аналізу. Створення сценаріїв аналізу 
даних. Засоби розробки графічного інтерфейсу. 
 

Розділ 6. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
ТЕМА 6.1. Загальна характеристика і сучасний стан розвитку 

корпоративних інформаційних систем 
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Поняття, структура і класифікація корпоративних інформацій-
них (КІС). Сучасні підходи, концепції, стандарти проектування і 
розвитку корпоративних інформаційних систем. Еволюція стратегіч-
них моделей КІС: системи планування матеріальних ресурсів (MRP); 
системи планування виробничих ресурсів (MRP II); системи плану-
вання ресурсів підприємства (ERP); системи планування ресурсів 
підприємства, синхронізованих із споживачем (CSRP); розвинені 
системи планування. Огляд ринку корпоративних інформаційних 
систем. Критерії вибору та ефективність КІС. 
 

ТЕМА 6.2. Архітектура та принципи функціонування КІС 
Базові архітектури КІС: клієнт-сервер, інтернет/інтранет, визна-

чення, особливості, переваги, недоліки, доцільність використання. 
Еволюція архітектури клієнт-сервер та принципи реалізації.  

Тенденції і перспективи розвитку архітектури КІС. Архітектура 
КІС, яка ґрунтується на концепції «складу даних» (DataWarehouse) – 
інтегрованого інформаційного середовища, що включає різнорідні 
інформаційні ресурси. Архітектура глобальних розподілених 
інформаційних систем з інтеграцією інформаційно-обчислювальних 
компонентів на основі об’єктно-орієнтованого підходу.  
 

ТЕМА 6.3. Програмно-технічні засоби КІС 
Корпоративні мережі, їх особливості, архітектура, базова 

термінологія. Склад та структура системотехнічної платформи та 
комунікаційного обладнання КІС. Вимоги до експлуатаційних 
характеристик та критерії вибору.  

Склад та структура програмного забезпечення КІС. Огляд ринку 
мережевих ОС: функціональні можливості та особливості виристання. 
Критерії вибору ОС. Прикладне програмне забезпечення КІС: 
функціональне призначення, вимоги та критерії вибору. Ринок та 
сучасні тенденції розвитку прикладного програмного забезпечення 
КІС. 
 
 

ТЕМА 6.4. Корпоративні бази даних і СУБД 
Корпоративна інформація: визначення, вимоги, властивості. 

Моделі даних корпоративних інформаційних систем і особливості їх 
використання.  

Засоби, методи і технології проектування, створення і 
експлуатаційного супроводження клієнт-серверних додатків. Сервери 
баз даних як базова системна підтримка інформаційної системи в 
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архітектурі «клієнт-сервер»: поняття сервера баз даних; базова 
архітектура сервера баз даних; класичний підхід до проектування 
реляційних баз даних. 

Засоби, методи і технології проектування, створення і 
експлуатаційного супроводження Intranet-додатків. Типи архітектур 
Intranet-додатків: рішення, орієнтовані на клієнтську частину систе-
ми; триланцюгова архітектура; рішення, засновані на використанні 
мови Java. 

Корпоративні інформаційні системи, засновані на використанні 
«складів даних» (DataWarehousing). Проблема інтеграції даних, 
підходи і наявні рішення. OLTP і OLAP технології взаємодії з 
корпоративною інформацією. 

Аналітичний огляд сучасних систем управління базами даних 
(СУБД) для корпоративних інформаційних систем, їх особливості, 
функціональні можливості та критерії вибору при створенні 
інформаційних систем. 
 

ТЕМА 6.5. Корпоративні системи електронного документообігу 
та управління діловодством 

Правові аспекти впровадження електронного документообігу. 
Урядові постанови і розпорядження, що регламентують використання 
електронних документів і систем у діловій і комерційній діяльності. 

Призначення, основні характеристики, принципи вибору й умови 
експлуатації систем електронного документообігу (СЕДО). Стандар-
тизація і формалізація документів і ділових операцій, як основа 
функціонування СЕДО. Функціональна архітектура СЕДО. Автомати-
зація типових процедур діловодства, управління документообігом, 
аналітичні додатки.  

Клієнт-серверна модель корпоративної СЕДО. Інтеграція 
електронного документообігу на основі Microsoft Exchange Server. 
Клієнтська частина СЕДО. Пакет MS Outlook, призначення, основні 
функції, правила настроювання, технології його використання в 
управлінні документообігом і офісом. Аналітичний огляд альтерна-
тивних систем електронного документообігу та управління 
діловодством.  
 

ТЕМА 6.6. Захист корпоративних інформаційних ресурсів 
Сучасна концепція інформаційної безпеки корпоративних 

локальних і розподілених мереж і систем, її нормативні і правові 
основи.  



 12 

Класифікація основних причин порушення безпеки корпоратив-
них мереж і систем, методи оцінки й аналізу. Напрями та підходи до 
забезпечення захисту ІС. Моделювання атак і взломів ІС та 
комп’ютерних мереж. Апаратні і програмні засоби забезпечення 
захисту корпоративних інформаційних ресурсів. Система захисту, 
передбачена операційними системами Windows 2000 Professional та 
Windows XP Professional.  

Технології забезпечення безпеки СЕДО і поштових систем. 
Забезпечення безпеки віртуальних корпоративних мереж (VPN). 
Протоколи SSL, SSH, S-HTTP, IPSec та ін. Технології шифрування 
документів (криптографічні технології) та електронного цифрового 
підпису.  

 
 

ТЕМА 6.7. Моделі організації бізнесу в Internet 
Необхідність і можливість застосування інтернет-технологій у 

КІС. Еволюція і перспективи розвитку бізнесу в Інтернет. Концепція 
e-commerce. Комерційні системи на базі Internet, основні напрями 
розвитку.  

Моделі організації бізнесу в умовах КІС: «компанія-компанія» 
(B2B), «компанія-клієнт» (B2C), однорангові моделі (P2P) тощо, їх 
характеристика і специфіка. Типові структури та принципи 
функціонування Internet-магазинів, передумови створення та умови 
ефективності функціонування.  

Використання Internet в міжгосподарських розрахунках, платіжні 
системи – структура, принципи функціонування та заходи безпеки 
фінансової інформації. Аналітичний огляд найбільш поширених на 
практиці систем електронної комерції.  

Internet-маркетінг, моделі, системи та технології їх викорис-
тання. Типова структура корпоративного Web-порталу; призначення, 
функції й оцінка ефективності. Поняття корпоративного Web-додатка. 
Web-сервіси. Інтеграція з корпоративними СЕДО й інформаційними 
ресурсами. 
 

ТЕМА 6.8. Інструментальна підтримка розробки 
та впровадження корпоративних інформаційних систем 
Поняття і структура проекту ІС. Системний підхід: суть і 

практичне використання при створенні і функціонуванні ІС. Вимоги 
до ефективності і надійності проектних рішень. Основні особливості 
сучасних проектів ІС. Програмна інженерія (software engineering) як 
сукупність методів і засобів створення ІС. Основи методології 
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проектування ІС: поняття життєвого циклу (ЖЦ) ІС. Міжнародні і 
вітчизняні стандарти, що регламентують ЖЦ ІС. Процеси, стадії і 
моделі ЖЦ ІС.  

Методології і технології проектування ІС. 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. Стан ринку CASE-засобів: функціональні 
можливості й області застосування. Оцінка і вибір CASE-засобів 
(критерії і підходи до вибору). Інструментальні засоби і технології 
функціонального моделювання інформаційних систем на базі Bpwin. 
Інструментальні засоби і технології моделювання та проектування баз 
даних на базі Erwin. 
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