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ВСТУП 

 

Метою програми вступного іспиту з Основ комп’ютерних наук та 

технологій (для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями) є 

встановлення переліку питань, що складають професійну базу знань з галузі 

знань 12 «Інформаційні технології». 

Характеристика змісту програми 

Програма іспиту має синтетичний характер і інтегрує знання відповідно до 

таких модулів професійних знань: 

1. Методологія та технологія створення інформаційних систем. 

2. Теоретико-методологічні засади  моделювання систем. 

3.  Основи алгоритмізації та програмування. 

Порядок проведення іспиту визначається "Положенням про приймальну 

комісію КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". 
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ПРОГРАМА 

Модуль 1. Методологія та технологія створення інформаційних систем 

Поняття економічної інформаційної системи (ІС) (інформаційна система, 

економічний об’єкт,  предметна область, економічна інформаційна система).  

Класифікація інформаційних систем  (за сферою діяльності, за рівнем 

автоматизації  процесів управління, за ступенем централізації обробки 

інформації, за архітектурою та ін.).  

Органiзацiйно-економiчна модель економічного об'єкта. Економічна 

інформація та її структурні одиниці. Мета, задачі та принципи створення 

інформаційної системи. Системний  підхід до створення ІС.  Структура ІС. 

Декомпозиція IС. Надійність та ефективність IС.  

Життєвий цикл інформаційної системи. Стадії та етапи розробки ІС. 

Структура проектної документації. Поняття методології, технології, методів і 

засобів проектування. Сучасні методології проектування інформаційних 

систем. 

Сутність структурного підходу. Визначення структури інформаційної 

системи. Поняття автоматизованого робочого місця.  

Поняття і структура інформаційного забезпечення ІС. Методика 

проектування інформаційного забезпечення ІС. Організація інформаційної бази. 

Види інформаційних масивів. Опис інформаційних масивів. 

Основні поняття класифікації інформації. Кодування інформації. 

Класифікатори техніко-економічної інформації. Методика створення 

класифікаторів. Проектування форм вихідної інформації. Проектування форм 

первинних документів. Поняття системи документації.  

Комплексне тестування та апробація системи. Якість та ефективність IС.   

Задачі й принципи автоматизації проектування інформаційних систем. 

Системи автоматизації проектування - САПР. Автоматизація проектування 

інформаційних систем на основі CASE-засобів. Загальна характеристика CASE-

засобів та їх класифікація.   

Сутність об’єктно-орієнтованого підходу. Зіставлення, взаємозв'язок 
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структурного й об’єктно-орієнтованого підходів. Основні поняття мови UML. 

Динамічна структура RUP. Інструментальні засоби, що підтримують 

методологію та їх можливості.  

Сутність методології швидкої розробки додатків RAD. Життєвий цикл ІС 

по методології RAD. Вимоги стандартів ІSO серії 9000/2000 до керування 

якістю інформаційної системи. Автоматизація документування. Керування 

змінами. 

Сутність і призначення систем підтримки прийняття рішень (СППР). 

Поняття інформаційної технології. Інформаційні системи в економіці та 

підприємництві. Корпоративні інформаційні системи. Порівняльні 

характеристики ІСМ і СППР. Віртуальний офіс і віртуальні організації. 

Загальна модель процесу розроблення та прийняття рішення. Суть і 

визначення системи підтримки прийняття рішень. Сіть Горрі та Мортона. Ком-

поненти структури СППР. Концепції побудови СППР. Загальна архітектура 

СППР. Типи архітектур. Системи керування даними в СППР.  

Основи та загальна схема класифікації СППР. Таксономія СППР Альтера.  

Базові засоби штучного інтелекту і їх застосування в системах оброблення 

інформації. Моделі подання знань в інформаційних системах. Загальна 

характеристика орієнтованих на знання СППР. Технології експертних систем у 

СППР. Методи оброблення правил орієнтованих на правила СППР. Зіставлення 

технологій експертних систем і СППР. Дейтамайнінг - засоби інтелектуального 

аналізу даних у СППР. Характеристика технологій і процесів дейтамайнінгу. 

Дерево методів дейтамайнінгу. Штучні нейронні мережі: визначення та 

еволюція. Застосування нейромереж для прогнозування та класифікації. 

Математична модель штучного нейрона. Архітектура нейромереж. Генетичні 

алгоритми: поняття та застосування. Загальна схема генетичних алгоритмів. 

Переваги, недоліки та шляхи підвищення ефективності генетичних алгоритмів.  

Передумови та сутність СППР на основі сховищ даних та ОLАР-

технологій. Базові концепції та визначення сховищ і вітрин даних. Моделі 

побудови сховищ даних: багатовимірна модель, моделі реляційного типу, схеми 
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«зірка» та «сніжинка». Підходи до проектування сховищ даних. Визначення та 

призначення виконавчих інформаційних систем (ВІС) як різновиду СППР. 

Визначальні характеристики ВІС. Групові рішення та їх підтримка. Групове 

програмне забезпечення (Groupware). Засоби підтримки в ГСППР. Типи 

технологій ГСППР.  

Модуль 2. Теоретико-методологічні засади  моделювання систем 

2.1. Теоретичні засади моделювання систем.   

Поняття системи. Основні принципи та методологічні аспекти теорії 

систем. Система та її властивості. Призначення системи. Функції системи. 

Структура системи. Узагальнена характеристика системи. Класифікація систем. 

Рівні абстрактного опису систем. 

Поняття моделі. Способи побудови моделей. Співвідношення між 

моделлю та системою. Класифікація моделей. Вимоги до моделей. 

Сутність моделювання. Задачі моделювання: аналіз, управління, 

ідентифікація, оптимізація, прогнозування. Методи (види) моделювання: 

аналітичне, чисельне, імітаційне. 

Процес моделювання. Етапи процесу моделювання: мета та задача 

моделювання; формалізація моделі; створення моделі; дослідження моделі; 

аналіз результатів моделювання; формування висновків та пропозицій. 

Принципи моделювання. 

Формальні методи побудови моделей: кібернетичний підхід; системний 

підхід (системна динаміка Дж. Форрестера); теоретико-множинний підхід. 

2.2. Особливості математичного моделювання детермінованих систем 

Поняття детермінованої системи. Основні підходи до побудови 

математичних моделей даних систем. Неперервно-детерміновані моделі (D-

схеми, dynamic). Особливості врахування динаміки (поведінки в часі) систем за 

допомогою диференціальних рівнянь. Дискретно-детерміновані моделі (F-

схеми, finite automata – кінцевий автомат). Особливості використання теорії 

автоматів у моделюванні систем. 

Основні поняття теорії стійкості систем. Перший метод Ляпунова. Другий 
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метод Ляпунова. 

2.3. Стохастичні та мережеві моделі систем.  

Дискретно-стохастичні моделі (P-схеми, probabilistic automat – 

ймовірнісний автомат). Неперервно-стохастичні моделі (Q-схеми, queueing 

system – системи масового обслуговування). Мережеві моделі (N-схеми, Petri 

Nets). Мережі Петрі. Комбіновані моделі (A-схеми, aggregate system). 

2.4. Імітаційне моделювання систем 

Основні аспекти імітаційного моделювання.  

Теоретичні основи методу статистичного моделювання (методу 

статистичних випробувань або методу Монте-Карло) як універсального методу 

дослідження систем. 

Етапи створення математичних імітаційних моделей. Побудова 

концептуальної моделі. Побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю 

системи. Створення комп’ютерної програми. Проведення машинних 

експериментів з моделлю системи. 

Моделювання випадкових величин як системотвірна складова процесу 

імітаційного моделювання. 

Генератори випадкових чисел. Типи генераторів. Способи побудови 

генераторів випадкових чисел. Лінійні конгруентні генератори. Апаратні 

способи побудови генераторів випадкових чисел. Програмні способи побудови 

генераторів випадкових чисел.  

Метод статичних випробувань як числовий метод математичного 

моделювання випадкових величин. Методи відновлення закону розподілу за 

результатами статистичного моделювання. Параметричні методи відновлення 

закону розподілу. Непараметричні методи відновлення закону розподілу. 

Приклади імітаційного моделювання (приклади використання методу 

Монте-Карло). 

2.5. Методи дослідження та оптимізації імітаційних моделей.  

Регресійний аналіз впливу факторів. Дисперсійний аналіз впливу факторів. 

Пошук оптимальних значень за допомогою серії факторних експериментів. 
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Методи групового урахування аргументів.  

2.6. Планування машинних експериментів з моделями систем.  

Основні поняття теорії планування експериментів. Етапи планування та 

проведення експериментів. Методи планування експерименту на моделі. 

Стратегічне планування машинних експериментів з моделями систем. Тактичне 

планування машинних експериментів з моделями систем. 

2.7. Методи адаптації моделей. 

Основні поняття теорії адаптації моделей. 

Алгоритми адаптації моделей. Класифікація. 

Однорядний алгоритм адаптації моделей. 

Багаторядний алгоритм адаптації моделей. 

2.8. Комп’ютерна реалізація моделей систем. 

Основи систематизації мов імітаційного моделювання. Моделювання 

систем і мови програмування. Переваги і недоліки мов імітаційного 

моделювання. Підходи до розробки мов моделювання. Архітектура мов 

моделювання. Вимоги до мов імітаційного моделювання. 

Порівняльний аналіз мов імітаційного моделювання. Основи класифікації 

мов моделювання.  

Середовище та функціональна структура мови імітаційного моделювання 

GPSS. Основні правила мови GPSS. Описання моделей за допомогою мови 

GPSS. Описання об’єктів GPSS. Блоки, що пов’язані з транзактами GPSS. Зміна 

маршрутів транзактів. 

Модуль 3. Основи алгоритмізації та програмування. 

Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням 

комп’ютерної техніки. Поняття інформаційної моделі. Поняття формальної та 

неформальної моделі. Побудова неформальної моделі: визначення положень, 

вхідних даних і результатів, запис співвідношень, які пов’язують вхідні дані й 

результати. 

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Базові структури 

алгоритмів.  
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Виконавці алгоритмів. Способи описання алгоритмів. Структурний підхід 

до побудови алгоритмів. Технологія структурного програмування. Метод 

покрокової деталізації. Модульна побудова алгоритму. Поняття про аналіз 

алгоритмів. Блок-схема алгоритму. Опис алгоритмів за допомогою блок-схем. 

Стандарти оформлення блок-схем. Основні елементи та їх позначення. 

Організація структур слідування, розгалуження та циклу. Алфавіт. Синтаксис. 

Основні правила запису алгоритмів. Методи впорядкування та пошуку. Рядкові 

величини. Алгоритми роботи з рядками. 

Програма. Мови програмування. Особливості та призначення мови 

програмування. Класифікація мов програмування. Процедурна мова 

програмування. Логічне програмування. Об’єктне програмування. Поняття 

систем програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані 

середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача. 

Алфавіт. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, величини. Види 

величин: змінні та константи. Типи даних: прості (числовий, логічний та 

текстовий) та структуровані (запис, масив та множина). 

Комп’ютерні мережі. Класифікація КМ. Архітектура КМ. 

Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Структура програмного 

забезпечення КМ. Модель OSI: поняття інтерфейсу та протоколу, рівні моделі, 

принципи передачі повідомлень. Класифікація і топології локальних 

комп’ютерних мереж (ЛКМ). Сервер та робоча станція. Технологія роботи в 

локальній мережі. Спільне використання мережевих ресурсів. Поняття про 

ресурси Інтернет. Апаратні, програмні та інформаційні складові мережі 

Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. ІР-адреса комп’ютера. Доменна 

адреса комп’ютера. Протоколи передавання даних. Різні способи під’єднання 

комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі 

Інтернет: Веб-сервіс, файловий сервіс, електронна пошта, телеконференції, 

списки розсилання, міжнародна лінія комунікацій у реальному часі, 

комунікаційні послуги реального часу. Електронна пошта. Принципи 

функціонування. Поштові стандарти. Поняття про гіпертекстовий документ. 
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Розподілена система доступу до гіпертекстових документів, що існує в Інтернет 

(Веб-сервіс). Програмні ресурси (Веб-сервери та Веб-браузери). Структура 

адреси інформаційного ресурсу в системі уніфікованих адрес URL. Поняття та 

етапи створення Веб-сайту та Веб-сторінки. Програмні засоби створення Веб-

сторінок. Мова HTML. Структура НТМL-документа. Основні конструкції (теги) 

мови гіпертекстової розмітки (HTML). Структурні теги. Оформлення тексту у 

Веб-документі. Теги управління зовнішнім виглядом Веб-документа. Теги 

форматування символів. Теги оформлення списків даних. 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Екзаменаційний білет складається з 10 питань у межах навчальних програм, 

що виносяться на іспит. Екзаменаційний білет складається із 5 питань першого 

модуля  та 5 питань другого модуля. Питання складаються з теоретичних 

завдань, прикладних практичних та алгоритмічної задачі. 

Теоретичний рівень завдань передбачає розуміння студентом теоретико-

методологічних засад змісту методології та технології створення 

інформаційних систем та методів моделювання систем.  

Прикладний рівень завдань вимагає розуміння студентом змісту та 

знання побудови математичних моделей представлення знань, проектування 

інформаційних систем, баз даних та знань, створення систем підтримки 

прийняття рішень, комп'ютерному моделюванні складних технічних систем. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ 

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта ( на кожне 

завдання окремо) за такими критеріями: 

10 балів - абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене 

запитання, показав високі знання понятійного апарату і 

літературних джерел, уміння аргументувати своє 

ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, 

навів приклади та правильно розв’язав задачу (ситуацію). 

5 балів - абітурієнт у цілому відповів на поставлене запитання , але не 
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спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, 

допустив незначну помилку у використанні понятійного 

апарату, показав в цілому задовільні знання літературних 

джерел та припустився несуттєвої помилки у розв’язанні 

задачі (ситуації). 

0 балів - абітурієнт дав неправильно або неповну відповідь на запитання, 

не дав відповідну аргументацію, показав незадовільні 

знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи 

взагалі нічого не відповів та не розв’язав задачу 

(ситуацію). 

Примітка. У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає 

аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

 

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Якщо вступник набрав менше 50 балів, то результат іспиту 

незадовільний. 
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