


 



Предмет і методичні основи системного аналізу.  

1.1 Предметна область системного аналізу.  

1.1.1 Поняття та ознаки системності. Умови і тенденції, що зумовлювали 

становлення та розвиток ідей системності в минулому столітті. Роль 

і місце системності в сучасній практичній діяльності.  

1.1.2 Поняття системного аналізу. Поняття системної задачі. Подібність і 

відмінності понять «системний підхід», «системні дослідження», 

«системний аналіз». Особливості і властивості системного аналізу, 

які принципово відрізняють його від традиційних наукових 

дисциплін.  

1.1.3 Фактори та умови, що пов’язані з безперервним підвищенням ролі і 

значимості системного аналітика при розв’язанні практичних 

системних задач. Властивості та особливості системного аналізу, що 

зумовлюють його перехід до багатовимірної науки.  

1.1.4 Роль і місце системного аналізу при розробці, виробництві та 

експлуатації сучасних технічних систем і наукомістких технологій. 

Приклади прикладних задач системного аналізу.  

1.2 Загальна методологія системного аналізу.  

1.2.1 Визначення і стисла характеристика основних об’єктів: система, 

складна система, велика система, суперсистема, глобальна система. 

1.2.2 Змістовне формулювання загальної задачі системного аналізу. 

Відмінності задач системного аналізу від задач аксіоматичних 

дисциплін.  

1.2.3 Основні властивості та фундаментальні принципи методології 

системного аналізу.  

1.2.4 Математичні основи системного аналізу. Невизначеність у задачах 

системного аналізу. Види невизначеностей. Невизначеності цілей. 

1.2.5 Можливості та області застосування експертного оцінювання. 

1.2.6 Можливості, області застосування і перспективи використання 

інтелектуальних засобів підтримки рішень.  

 

2. Теорія оптимальних рішень.  

2.1 Загальна характеристика процесів прийняття рішень. Компоненти 

задачі прийняття рішень.  

2.2 Особливості прийняття рішень в умовах визначеності ризику і 

невизначеності. 

2.3 Лінійні моделі прийняття рішень.  

2.3.1 Задачі лінійного програмування (ЛП). Основні теореми ЛП. 

Симплекс-метод.  

2.3.2 Нелінійні моделі прийняття оптимальних рішень. Метод множників 

Лагранжа. Теорема Куна-Такера. Пошукові методи безумовної 

оптимізації (градієнтний, Ньютона). Методи можливих напрямків.  

2.3.3 Прийняття рішень в умовах невизначенності. Нечіткі множини, 

нечіткі відношення та операції над ними. Нечітка невизначеність та 

моделювання із застосуванням нечіткої логіки. 



 

3. Основні поняття теорії моделювання. 

3.1 Моделі та види моделей. Математичне, машинне (комп’ютерне) та 

натурне моделювання. 

3.2 Класифікація математичних моделей. Характеристики моделей. 

Ізоморфні та гомоморфні моделі. Теорія подібності. Лінійні та 

нелінійні моделі. Моделі в статиці та в динаміці.  

3.3 Критерії та оцінка ефективності моделювання. Коректність та 

адекватність моделей. Похибки моделювання. 

3.4 Науковий, інженерний та промисловий експеримент як засіб побудови 

математичних моделей об’єктів. Активні та пасивні експерименти. 

Обробка даних та планування експериментів.  

3.5 Структурні моделі. Графи. Способи опису графів. Операції над 

графами. Оптимізаційні задачі на мережах. Обхід графів. Пошук вглиб 

та вшир. Алгоритми знаходження найкоротшого шляху в графі. 

3.6 Імітаційне моделювання. Основи теорії масового обслуговування. 

3.7 Ідентифікація моделей. Структурна алгоритмічна та параметрична 

ідентифікація.  

3.8 Статистична ідентифікація. Кореляційний, факторний та регресійний 

аналіз.  

3.9 Інтелектуальні засоби ідентифікації. Генетичні алгоритми. Нейронні 

мережі.  

3.10 Теорія часових рядів. Моделі авторегресії та проінтегрованого 

ковзного середнього (АРПКС, англ. – ARIMA). 

3.11 Технології штучного інтелекту для аналізу даних. 

 

4. Методи оптимізації. 

4.1 Постановка та класифікація задач оптимізації. Однокритеріальна та 

багатокритеріальна оптимізація. 

4.2 Гладка оптимізація. Умови Куна-Такера. Чисельні методи гладкої 

оптимізації. Зведення загальної задачі оптимізації до задачі без 

обмежень. Опукла оптимізація. 

4.3 Негладка оптимізація. Метод координатного спуску (підйому). 

Стохастична оптимізація. 

4.4 Метод невизначених множників Лагранжа. Симплекс-метод. 

Транспортна задача. Теорія  ігор.  

4.5 Динамічне програмування. Принцип Беллмана. Варіаційні задачі. 

 

5. Системний аналіз надійності та безпеки інформаційних систем. 

5.1 Основні показники надійності. Типові формули та співвідношення для 

розрахунків надійності апаратних та програмних засобів при 

послідовному, паралельному та змішаному їх сполученні для 

основних видів резервування. 



5.2 Механізми захисту операційних систем. Контроль доступу до даних. 

Механізми захисту баз даних і доступу. Багаторівнева модель доступу. 

Управління доступом і цілісністю, транзакціями. 

5.3 Безпека інформаційних систем. Криптографічні методи і засоби 

захисту інформації. Основні методи шифрування. Стандарти 

шифрування. 

 

6. Інформаційні технології та програмне забезпечення (ПЗ) 

системного аналізу.  

6.1 Мови програмування. Процедурно-орієнтовані мови програмування. 

Об’єктно-орієновані мови програмування. 

6.2 Порівняльна характеристика типів даних у різних мовах 

програмування.  

6.3 Сучасні технології розробки ПЗ. Етапи розробки ПЗ. Методології 

структурного аналізу і проектування. 

6.4 Методологія об’єктно-орієнтованого проектування. Класи, об’єкти  

відношення. Інкапсуляція, спадкування, поліморфізм. Конструктори і 

деструктори.  

6.5 Можливості мови програмування для автоматизації аналізу даних на 

Python. 

6.6 Інструментальні засоби програмування. Інтегровані середовища. 

6.7 Операційні системи (MS Windows, Unix, Linux, Android). 

6.8 Загальні відомості про бази даних. Системи управління базами даних 

(Access, MySQL та ін.). Мова SQL. 

6.9 Електронні таблиці (Microsoft Excel). 

6.10 Пакети прикладних програм для комп’ютерних обчислень (Mathcad, 

Matlab та ін.). 

6.11 Геоінформаційні технології та системи. 

6.12 Технології просторового аналізу. Технології обробки та аналізу 

даних дистанційного зондування Землі.  

6.13 Smart-технології та Інтернет речей. 

6.14 Веб-технології та веб-сервіси. 

6.15 Бізнес-аналітика. 



Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури 

 

У програму фахового вступного іспиту входять питання з 

фундаментальних та загально-інженерних дисциплін, які є базовими для 

навчання за відповідною освітньо-науковою програмою підготовки «доктор 

філософії». Теоретичні питання, у кількості трьох, охоплюють весь комплекс 

напрямків фундаментальної та загально-інженерної підготовки. При 

відповідях на них претендент повинен продемонструвати такий рівень 

фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати 

наступний рівень кваліфікації. При відповідях на питання претендент 

повинен продемонструвати не тільки володіння науковим матеріалом, але й 

розуміння зв’язку теорії та практики. 

 

Критерії оцінювання знань: 

 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за вступні іспити 

здійснюється за шкалою ECTS:  

 

 

 

Рівень 

компетент-

ності 

За 

бальною 

шкалою 

За 
шкалою 

ECTS 
Критерії оцінювання 

IV 

Високий 

(творчий) 

 

90 – 100 А 

Здобувач вільно володіє категоріальним 
апаратом дисципліни, має ґрунтовні знання 
теоретичного матеріалу та демонструє високий 
рівень методичної грамотності при виконанні 
завдань практичного спрямування. 

III 

Достатній 

(конструк- 

тивний) 

 

82-89 В 

Здобувач демонструє вільне володіння 
навчальним матеріалом з дисципліни, вміє 
професійно відстоювати свою точку зору, володіє 
добре сформованими методичними уміннями і 
навичками. У відповідях на запитання здобувач 
може допускати несуттєві помилки за умови 
своєї загальної наукової грамотності. Відповіді 
повні, логічно структуровані. 

75-81 С 

Здобувач демонструє достатній рівень 
володіння теоретичним матеріалом курсу, уміє 
викласти його у взаємозв’язку з практичними 
уміннями і навичками, добре володіє 
методичними знаннями. У відповідях можуть 
траплятися окремі помилки, які суттєво не 
впливають на загальний рівень підготовки з 
даної дисципліни, деякі практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом сформовані 
недостатньо. 



II 

Середній 

(репро- 

дуктив- 

ний) 

 

64-74 D 

Здобувач демонструє посереднє, 
фрагментарне володіння теоретичним 
матеріалом курсу, неточне трактування 
основних термінів і понять дисципліни, з 
допомогою викладача може аналізувати 
матеріал, робити висновки. Рівень 
сформованості практичних вмінь недостатній. 

60-63 E 

Здобувач демонструє володіння навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий. 
Відповіді неповні, поверхові. Теоретичний зміст 
курсу освоєний частково, деякі практичні 
навички роботи не сформовані, частина 
передбачених програмою навчальних завдань не 
виконано або якість виконання оцінено числом 
балів, близьким до мінімального. 

І 

Низький 

 

35-59 FX 

Здобувач не засвоїв більшої частини 
матеріалу, у відповідях допускає суттєві 
помилки, володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів,  більшість передбачених програмою 
навчальних завдань не виконано; при 
додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 
складання) 
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