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ВСТУП 

 

Системний аналіз - це науковий метод пізнання, що представляє собою 

послідовність дій по встановленню структурних зв'язків між змінними або 

елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, 

експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів. 

Системний аналітик - це фахівець з вирішення інформаційних, 

організаційно-технічних і управлінських проблем. Він з'ясовує «чому щось не 

так», обґрунтовує «що і як треба зробити», показує «що повинно вийти» і «що з 

цим потім робити». 

Область професійної діяльності такого фахівця включає в себе сукупність 

систем, засобів, методів і способів людської діяльності, спрямовану на 

моделювання, аналіз, синтез, виробництво і експлуатацію систем, приладів і 

пристроїв різного призначення для підвищення ефективності проектування і 

комфортності управління складними об'єктами. 

Спеціаліст в області системного аналізу здатний вирішувати такі 

професійні завдання як: застосування ІТ - технологій при віддаленому доступі в 

системах розподілених обчислень; системно-аналітична постановка задач 

математичного, фізичного та інших видів моделювання процесів і об'єктів, 

управління ними; проведення попереднього техніко-економічного та системно-

аналітичного обґрунтування проектних і конструкторських рішень; 

проектування і конструювання систем, пристроїв і баз даних з використанням 

сучасних технологій проектування. 

Магістри спеціальності 124 «Системний аналіз», спеціалізації 

«Кримінальний аналіз» в ході навчання отримують відмінну математичну 

підготовку; опановують сучасними інформаційними технологіями, а також 

апаратними та програмними засобами автоматизації. 

Випускники профілю мають широкий спектр компетенцій. Вони здатні 

розробляти моделі об'єктів і процесів різної фізичної природи; створювати 

алгоритмічне та програмне забезпечення систем автоматизації і управління; 

керувати колективом виконавців. 

 

 

МЕТА ВСТУПНИХ ІСПІТУ ЗА НАПРЯМОМ 

«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» 

 

Метою проведення вступного екзамену є перевірка знань системного 

мислення у абітурієнтів та підготовка їх до вирішення практичних завдань 

аналізу і синтезу систем, а також розуміння методології системного підходу, 

який широко застосовується при вирішенні глобальних і спеціальних проблем.   

Для вступу в магістратуру абітурієнти повинні володіти, знати і 

вміти: 

- розумінням проблеми системного аналізу як наукового напрямку;  

- мати уявлення про цілі та основні областях застосування 

системного аналізу.   
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- володіти знаннями методології аналізу і синтезу систем;  

- представляти класифікацію, структурні і динамічні властивості 

систем;   

- мати розуміння про методи моделювання систем,  

- знати математичні методи аналізу систем;  

- знати основні етапи прийняття рішень в людино-машинних 

системах; 

- вміти проводити аналіз систем;  

- вирішувати задачі багатокритеріальної оптимізації в системах; 

- володіти навичками системного підходу до аналізу і вирішення 

проблем.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНУ ДО 

МАГІСТРАТУРИЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» 

 

Програма екзамену з спеціальністю «Системний аналіз»базується на 

освітньоїпрограмі підготовки бакалаврів та одночасно відображає вимоги до 

знань, умінь, навичок студентів магістерського рівняпідготовки, визначених у 

галузевих стандартах вищої освіти 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПІТУ 

 

Через необхідністькомплексної перевірки вище зазначеним умінь та 

навичокекзамен проводитися у тестовій формітамістить теоретичний матеріал, 

який абітурієнти малі засвоїтиза часвивчення дисциплін напряму системний 

аналіз в рамках підготовки за освітньої програмі «Бакалавр». 

 

Зміст екзаменузі спеціальністю «Системний аналіз» для вступу до 

магістратури 

 

1. ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. 

 

1.1. Огляд розвитку системної методології([69], с. 7 ... 11; [70], с. 6 ... 

10) 

Системний аналіз як техніка вивчення і моделювання складних об'єктів. 

Основні ідеї системного аналізу: пріоритет цілей і функцій, облік впливу 

зовнішніх систем, зіставлення результатів і ресурсів, облік наслідків рішення. 

Про термінах системний аналіз, загальна теорія систем, системний підхід, 

системологія.  

 

1.2. Причини поширення системного підходу ([69], с. 11 ... 16; [70], с. 

10 ... 12) 

Поширеність систем в навколишньому світі. Тенденція ускладнення 

систем. Необхідність вивчення складних систем і управління ними. Порушення 
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впорядкованості при управлінні різними сферами життя і діяльності. Поява 

глобальних проблем, що виявляються в національному та світовому масштабі: 

скорочення ресурсів, стихійні лиха, порушення екології і т.п. Системний підхід 

як методологія управління складними системами. Перевага системних рішень 

перед приватними. Системний підхід як поєднання комплексного аналізу, 

системного моделювання та системного управління. 

 

1.3. Системна парадигма([69], с. 16 ... 19; [70], с. 12 ... 15) 

Порівняння двох методологій: поліпшення систем і системне 

проектування. Аналітичний метод і програмно-цільовий метод. Основні 

принципи системного підходу до вирішення задач. 

 

2. СИСТЕМИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ  

 

2.1. Визначення системи([69], с. 20 ... 29; [70], с. 16 ... 20) 

Різні підходи до визначення системи: число елементів, спосіб опису. 

Характерні ознаки системи. Класифікація систем: фізичні та абстрактні 

системи, природні та штучні, живі і неживі, статичні і динамічні. Дискретні, 

безперервні і імпульсні системи; обмежені і необмежені, закриті і відкриті. 

Технічні, організаційно-технічні та соціальні системи. Загальні системи, або 

системи в цілому. Інформаційно-вимірювальні системи. Системи в митній 

діяльності. Економічні та транспортні системи як різновид організаційно-

технічних систем. Класифікація систем по С. Біру. Класифікація систем по К. 

Боулдинга. Класифікація Дж. Міллера. 

 

2.2. Поняття, що характеризують системи([69], с. 30 ... 45; [70], с. 20 ... 

33) 

Елементи і підсистеми. Вхідні елементи, ресурси і витрати. Вихідні 

елементи, результати і прибуток. Встановлення меж системи: система в цілому, 

повна система і підсистеми. Довкілля. Призначення і функція. Ознаки, що 

характеризують елементи системи. Завдання і цілі. Класифікація цілей: 

громадські цілі; мети, пов'язані з результатами роботи; мети системи; мети, 

пов'язані з характеристиками продукції та послуг; виробничі цілі; мети 

організації та особисті цілі. Заходи ефективності (критерії досягнення цілей). 

Компоненти, програми, завдання (роботи). Керівники, ЛПР і виконавці. 

Прийняття рішень в системах. Структура системи. Стану і потоки. Поведінка 

системи. Рівень аналізу. Діяльність системи. Організація системи. 

Алгорітмічность поведінки систем. Клас систем, званих автоматами. Типи 

поведінки автоматів. приклади, показують, як визначення меж системи впливає 

на прийняття рішень і вибір критеріїв ефективності системи, встановлення 

цілей, визначення структури програми і побудова матриці «програми-

елементи», а також на опис управління системою. Приклади застосування 

системного підходу до вивчення систем різної природи: інформаційно-

вимірювальних, транспортних, економічних, митних. 
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2.3. Властивості систем([69], с. 24 ... 51; [70], с. 33 ... 39) 

Загальні властивості, що визначають тип системи. Структурні 

властивості: ієрархічна впорядкованість, централізація, вертикальна цілісність і 

горизонтальна відособленість. Динамічні властивості: систематизація, ізоляція, 

зростання, стабільність, адаптивність, інерційність і т.п. Властивості, що 

характеризують опис і управління системою: неповнота (нечіткість) інформації, 

багатоцільовий (багатокритерійний) характер опису, неоднозначність оцінок 

оптимальності, різноманітний характер управління. Властивості організаційно-

технічних систем. Інерційність систем. Двоїстість властивостей складних 

систем. Оцінка властивостей систем. 

 

2.4. Складність систем([69], с. 51 ... 60 або [70], с. 40 ... 50) 

Багатоаспектність поняття складності: структурна складність, динамічна 

складність, обчислювальна складність. Основні принципи оцінки складності 

системи: описова (дескриптивна) складність, неповнота інформації про 

систему. Класифікація задач за складністю. Тимчасова функція складності.  

 

3. СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

 

3.1. Основні проблеми теорії систем([69], с. 61 ... 67; [70], с. 51 ... 54) 

Проблема аналізу. Алгоритм аналізу. Проблема синтезу. Алгоритм 

синтезу. Проблема оцінки зовнішнього середовища і алгоритм її вирішення. 

Проблема «чорного ящика» і методи її вирішення.   

 

3.2. Завдання розподілу ресурсів в системах([69], с. 67 ... 79; [70], с. 54 

... 59) 

Деякі завдання дослідження операцій: завдання планування, транспортна 

задача, задача складання розкладів, завдання забезпечення потреб. Рішення 

завдання мережевого планування. Методи ранжирування систем. 

 

3.3. Моделювання поведінки систем([69], с. 81 ... 89; [70], с. 59 ... 65) 

Принципи відбору, використовувані при моделюванні на різних рівнях 

організації систем. Фізичні та критеріальні обмеження. Механізми підтримки 

рівноваги в системах: ентропійний, гомеостатический, морфогенетичний. Роль 

зворотного зв'язку і інформації для підтримки стабільності систем. 

Моделювання поведінки біологічних систем. Керовані системи рефлексивного 

типу. Моделювання поведінки організаційно-технічних і соціальних систем. 

Кібернетичні системи. Моделі без управління. Оптимізаційні системи. Моделі 

для аналізу конфліктних ситуацій. Взаємозв'язок моделі структури, моделі 

програми та моделі поведінки. Ставлення ізоморфізму як основа визначення 

поняття моделі. Методи опису поведінки систем: структурно-параметричні, 

функціонально-операторні, інформаційні, цільового управління. Моделі 

системної динаміки. 
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4. ДЕКОМПОЗИЦІЯ СИСТЕМ ТА ЙОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ  

 

4.1. Декомпозиція систем([69], с. 90 ... 96; [70], с. 66 ... 73) 

Декомпозиція при вирішенні завдань, пов'язаних з системами: 

генерування і відбір варіантів рішень. Побудова дерева цілей (дерева рішень). 

Визначення розмірів дерева «вшир». Критерії порівняння елементів одного 

рівня: істотність, незалежність і однорідність. Визначення розмірів дерева 

«вглиб». Критерії витрат і ефективності. Алгоритм декомпозиції. Застосування 

морфологічного аналізу при побудові декомпозіціонного дерева. Типи критеріїв 

прийняття рішень в організаційно-технічних системах. Види оцінок, 

використовуваних при визначенні значень критеріїв. Використання 

декомпозиції при проведенні експертиз (метод дерева цілей). 

 

4.2. Проектування систем([69], с. 97 ... 108; [70], с. 73 ... 80) 

Основні етапи процесу проектування систем. Етап формування стратегії, 

або попереднього планування. Етап оцінювання. Етап реалізації. Основні 

завдання, які вирішуються на кожному етапі. Моральні проблеми 

проектування. 

 

4.3. Інформаційний аспект вивчення систем([69], с. 108 ... 118 або [70], 

с. 80 ... 91) 

Роль інформації при вирішенні системних проблем. Тип інформаційного 

середовища: визначеність, ризик, невизначеність, нечіткість. Кількість 

інформації як міра організованості системи і міра зменшення різноманітності. 

Вплив інформації на живучість систем. Фактори, які необхідно враховувати, 

проводячи зміни в складних системах. Оптимальне дозування керуючих 

впливів. Гомеокінетіческое плато системи.  

 

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ  

 

5.1. Класифікація задач прийняття рішень([69], с. 119 ... 123; [70], с. 92 

... 97) 

Основні поняття, що характеризують процес прийняття рішень: 

альтернатива, наслідок, система переваг, рішення. Підходи до прийняття 

рішень: класичний і поведінковий. Структура процесу прийняття рішень. 

Формалізація задачі прийняття рішень. Класифікація задач прийняття рішень в 

залежності від різних факторів: типу результату, методу опису інформації, 

методу пошуку рішення, числа критеріїв, типу оцінки рішення, області 

застосування. Заходи інформації, що застосовуються при різних типах 

результатів. 

 

5.2. Моделі прийняття рішень([69], с. 123 ... 129; [70], с. 97 ... 103) 

Процес побудови моделі. Типи моделей прийняття рішень. Одне - і 

багатоцільові моделі. Одноцільові моделі «прибуток - витрати» і ефективність - 
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витрати ». Процедури порівняння багатовимірних варіантів. Метод аналізу 

ієрархій. Метод функції корисності. Метричний і Неметричні шкалювання. 

Методи неметричного шкалювання: метод аналізу розмірносте.Застосування 

моделей до вирішення завдань в економічних, транспортних і митних системах. 

 

5.3. Методи рішення багатокритеріальних задач вибору([69], с. 129 ... 

139; [70], с. 103 ... 114) 

Способи відомості багатокритеріальної задачі до однокритерійним: 

побудова загального критерію, виділення головного критерію, використання   

порогових критеріїв, введення заходів відстані в критеріальною просторі. 

Схеми агрегування (згортки) приватних критеріїв: адитивна і мультиплікативна 

згортки, згортка за найгіршим критерієм, згортка по найкращому критерієм. 

Ефективні рішення. Прийняття рішень в системах з урахуванням впливу 

навколишнього середовища. Стратегія найгіршою реакції навколишнього 

середовища (метод гарантованого результату). Компромісні рішення. Стійкі 

рішення. Взаємозв'язок рівноважних і ефективних рішень. Опис завдання 

прийняття рішень на основі функцій вибору. Приклади функцій вибору: вибір 

за Парето, локально-екстремальний вибір, оптимальний вибір. Поняття 

бінарного відношення. Властивості бінарних відносин: транзитивність, 

рефлексивність (антирефлексивне), симетричність (антисиметричність), 

циклічність. Поняття про інтерактивні людино-машинних методах прийняття 

рішень. 

 

5.4. Методи пошуку рішення([69], с. 140 ... 147; [70], с. 114 ... 119) 

Метод повного перебору. Метод імпліцитного (неявного) перебору. 

Евристичний метод пошуку рішення. Методи пошуку по станам. Методи 

пошуку за завданнями. Методи, засновані на логічному висновку. Застосування 

градієнтних методів для оптимізації системи транспортних перевезень. 

Застосування генетичних алгоритмів в задачах синтезу. 

 

6. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СИСТЕМ  

 

6.1. Математичний опис систем і їх властивостей([69], с. 148 ... 151; 

[70], с. 120 ... 122) 

Математичний опис системи на мові теорії множин. Система як безліч з 

відносинами. Опис системи на мові станів. Аксіоматичний підхід до поняття 

складності.   

 

6.2. Методи вивчення структури систем([69], с. 151 ... 157; [70], с. 122 

... 124) 

Методи вивчення структури системи: топологічний аналіз, поняття 

покриття (розбиття) і ієрархії. Спрощення системи: побудова дозволяють форм 

в системі з відносинами. Визначення структурної функції системи. Оцінка 

надійності і якості систем.   

 



 

 

8 

6.3. Застосування теорії нечітких множин для вирішення завдання 

оптимального вибору([69], с. 157 ... 171; [70], с. 124 ... 126) 

Поняття нечіткої множини і його застосування для опису систем. Основні 

операції на нечіткому безлічі. Функціональний підхід при вирішенні задачі 

багатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності. Нечітка класифікація. 

Нечітка логіка.   

 

7. КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

7.1. Понятійний апарат. Інформаційно-аналітична діяльність як 

специфічний різновид правоохоронної діяльності. 

 

Розкриваються терміни: «аналіз», «аналітика», «аналітична діяльність», 

«аналітична інформація», «аналітичний звіт» та інші. Приводиться короткий 

історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності та 

найважливіші етапи. Розкриваються джерела інформації в системі суб’єктно-

об’єктних відносин інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД). Типологія та 

класифікація інформації. 

 

7.2. Теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності. Методи 

аналітики. 

 

Розкривається актуальність, суть, основні принципи інформаційно-

аналітичної діяльності. Цілі, об’єкт, предмет, суб’єкти аналізу. Загальні 

професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика. Основні методи 

аналітики. Характеристика основних різновидів інформаційно-аналітичної 

діяльності. Параметри інформації.  

 

7.3. Методи організації інформаційно-аналітичної діяльності. 

Ппринципи прогнозу інформаційних подій і процесів. 

 

Методи організації інформаційно-аналітичної діяльності насправді 

багатьма дослідниками ототожнюються з іншими науковими методами, проте 

вони мають і свою специфіку – використовуються, як правило, під час 

вирішення тієї чи іншої проблемної ситуації, часто складних і 

неструктурованих завдань. Види інформаційно-аналітичної діяльності залежно 

від сфери знань і практики застосування: проблемний,системний, причинно-

наслідковий, праксеологічний, аксіологічний, ситуаційний, програмно-цільовий.  

 

7.4.Засоби електронної комунікації та безпека в мережі. 

 

Поштові протоколи в Internet. Загрози, які пов’язані з електронною 

поштою. Захист електронної пошти. Захист електронних листів та електронних 

систем. 

VPN-сервер – засіб для забезпечення безпеки. Проксі-сервер – засіб для 
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забезпечення безпеки. 

 

7.5.  Пошук інформації з використанням пошукових систем, 

соціальних мереж та геоінформаційних програмних продуктів. 

 

Загальна характеристика та функціонування пошукових систем, їх види. 

Соціальні мережі: поняття, характеристика. Види соціальних мереж. 

Поняття та характеристика геоінформаційних систем, їх класифікація. 

Принципи роботи окремих видів геоінформаційних програмних продуктів. 

Специфічні методи пошуку інформації окремих видів геоінформаційних 

програмних продуктів. 

 

7.6.  Усні брифінги та письмові звіти. 

 

Включає порядок підготовки, організації та проведення презентацій 

аналітичної роботи аналітика. Приділяється увага наочним та методичним 

матеріалам при проведення заходу, а також процесу сприйняття інформації. 

Розкривається чіткий алгоритм, при якому досягається найбільш вагомий 

результат.  

 

Питання до комплексного вступного випробування для здобувачів вищої 

освіти в Одеському державному університету внутрішніх справ освітнього 

ступеня «магістр» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за 

спеціальністю 124 «Системний аналіз» 

 

1. Що є предметом системного аналізу. Які основні ідеї системного 

підходу. Які завдання вирішує системний аналіз.  

2. Які основні причини поширення системного підходу?  

3. Поясніть, чому складні системи організовані ієрархічно?  

4. На чому заснований метод поліпшення систем?  

5. Чим відрізняється метод поліпшення систем від системного 

проектування?  

6. Які принципи забезпечують плідність застосування системного 

підходу в різних областях? 

15. Що називається системою та які ознаки найбільш часто 

використовують для визначення системи?  

16. Як розрізняються системи по числу елементів та за якими ознаками 

класифікують системи?  

17. У чому відмінність абстрактних і фізичних систем?  

18. Які системи називаються технічними та які системи називаються 

соціальними?  

19. Що таке елемент системи та що називається підсистемою? 

20. У чому полягає процес перетворення, що відбувається в системі?  

21. Що називається вхідним і вихідним елементом системи та у чому 

полягає основна відмінність вхідних елементів від ресурсів?  
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22. Як визначаються результати функціонування системи та як 

оцінюються витрати, результати і прибуток системи?  

23. Які системи відносяться до навколишнього середовища?  

24. Поясніть, що таке призначення і функція системи та якими 

ознаками мають системи і їх елементи?  

25. Як встановлюються цілі системи?  

26. Поясніть, для чого потрібно формулювати конкретну мету при 

проектуванні системи?  

27. Які критерії (заходи ефективності) використовуються для оцінки 

ступеня досягнення мети системи?  

28. Для чого в системі використовуються роботи, завдання, програми 

та компоненти?  

29. Як визначаються структура, організація, діяльність та поведінку 

системи та як і для чого визначаються межі системи і навколишнього 

середовища?  

30. Які проблеми є найбільш важливими при використанні системного 

підходу для управління системою?  

31. Які властивості систем відносяться до статичних і які до 

динамічних?  

32. Які чинники впливають на властивості системи та які властивості 

характерні для організаційно-технічних систем?  

33. Для чого використовується схема системного аналізу, з яких кроків 

вона складається?  

34. Як визначається складність системи? Які типи складності має 

система та як класифікуються системні завдання за складністю?  

35. Що таке проблема аналізу та як вирішується проблема синтезу?  

36. У чому полягає особливість проблеми оцінки зовнішнього 

середовища?  

37. Що таке ранжування систем і їх елементів?  

38. Як побудувати порядкову функцію для системи з циклами та які 

принципи використовуються при моделюванні систем на різних рівнях: неживі, 

біологічні, соціальні системи?  

39. Як пов'язані моделі структури, моделі поведінки і моделі програми 

системи?  

40. Які типи моделей використовуються для опису поведінки систем?  

41. Як будуються моделі системної динаміки та що таке декомпозиція 

систем і для чого вона використовується?  

42. Як будується дерево цілей та які критерії використовуються при 

визначенні розмірів дерева?  

43. З яких кроків складається процес проектування систем?  

44. Які кількісні та якісні характеристики інформації важливі для 

системи?  

45. Яку користь дає інформація при функціонуванні системи та що таке 

живучість системи?  

46. Які механізми використовує система, щоб залишитися в області 
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стійкості з навколишнім середовищем та які фактори потрібно враховувати при 

управлінні системою і визначенні керуючих впливів?  

47. Що розуміється під прийняттям рішень та від яких факторів 

залежить прийняття рішень?  

48. З яких етапів складається процес прийняття рішень та які ознаки 

використовуються при класифікації завдань прийняття рішень?  

49. Чим обумовлена неоднозначність при вирішенні 

багатокритеріальної задачі вибору та які групи методів використовуються при 

вирішенні задачі вибору?  

50. Які стратегії прийняття рішень використовуються при взаємодії 

системи з навколишнім середовищем?  

51. Які типи функцій вибору використовуються при прийнятті рішень 

та які методи пошуку рішення використовуються при вирішенні завдань 

вибору?  

52. Як можна формально описати систему та що таке топологічний 

аналіз?  

53. Що таке аналіз зв'язності системи та яку інформацію про систему 

дає структурний вектор?  

54. Як визначаються покриття, розбиття та ієрархія безлічі елементів 

системи?  

55. Як визначається структурна функція системи?  

56. Які властивості використовуються при спрощення структурної 

функції і функції, що характеризує якість функціонування системи?  

57. Дайте визначення поняття «аналітика». Назвіть основні функції 

інформаційно-аналітичної діяльності.  

58. Охарактеризуйте основні етапи розвитку інформаційно-аналітичної 

діяльності в історичному аспекті.  

59. Подайте класифікацію джерел інформації. Назвіть ознаки, за якими 

інформація поділяється на види. 

60. Дайте визначення кримінального аналізу. Розкрийте кожен з 

методів кримінального аналізу. 

61. В чому актуальність інформаційно-аналітичної діяльності? 

Охарактеризуйте суть інформаційно-аналітичної роботи.  

62. Назвіть основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності. Які 

цілі інформаційно-аналітичної діяльності?  

63. Назвіть основні об’єкти та суб’єкти інформаційно-аналітичної 

діяльності.  

64. Дайте визначення поняття «інформація». Назвіть основні 

властивості інформації.  

65. Які особливості інформації як товару?  

66. Охарактеризуйте SWOT аналіз. 

67. Дайте коротку характеристику методам аналітики.  

68. Охарактеризуйте основні різновиди інформаційно-аналітичної 

діяльності.  

69. Назвіть параметри інформації.  
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70. Окресліть базові моделі, що використовуються в інформаційно-

аналітичної діяльності. 

71. Дайте характеристику основним методам організації інформаційно-

аналітичної діяльності.  

72. Окресліть загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних 

подій і процесів.  

73. Назвіть найпоширеніші види аналізів інформаційних процесів і 

явищ.  

74. Охарактеризуйте інформаційні технології, які застосовуються при 

аналітичної діяльності. 

75. Охарактеризуйте основні методи збору інформації.  

76. Дайте обґрунтування використання основних логічних законів.  

77. Назвіть типові помилки при написанні та оформленні аналітичної 

роботи.  

78. Дайте визначення поняттям «прогноз» та «прогнозування». 

Окресліть загальне правило прогнозу.  

79. Коротко охарактеризуйте методи прогнозу інформаційних подій і 

явищ.  

80. Назвіть основні етапи прогнозування. 

81. Чому Закон України «Про інформацію» фахівці визначають як 

базовий? 

82. Коротко дайте характеристику Закону «Про доступ до публічної 

інформації»  

83. Охарактеризуйте поняття «суб’єкт інформаційних відносин».  

84. Дайте визначення поняттям «потреба», «інформаційна потреба».  

85. Коротко охарактеризуйте основні етапи дослідження 

інформаційних потреб.  

86. Поясніть поняття «інформаційного циклу».  

87. Назвіть види інформаційних потреб. Охарактеризуйте методи 

вивчення інформаційних потреб. 

88. Дайте характеристику поняття «інформаційного процесу».  

89. Визначте основні етапи інформаційно-аналітичного процесу.  

90. Обґрунтуйте необхідність «пастки часу».  

91. Які основні причини викривлення інформації.  

92. Що ми називаємо інформаційним шумом?  

93. Охарактеризуйте поняття «інформаційного бар’єру». Дайте 

визначення поняття «інформаційні посередники».  

94. Назвіть основні соціальні функції комунікації. Охарактеризуйте 

типи комунікацій.  

95. Які види комунікативних бар’єрів Ви знаєте? Назвіть перешкоди 

при обміні інформацією.  

96. Окресліть види і форми комунікацій. Яке поняття ми називаємо 

«масовою комунікацією»?  

97. Охарактеризуйте поняття «комунікативного каналу».  

98. Окресліть фактори, які перешкоджають здійсненню ефективної 
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комунікації.  

99. Назвіть основні методи управління комунікативними процесами.  

100. Які основні шляхи удосконалення комунікативного обміну 

інформацією? 

101. Окресліть поняття «штучного інтелекту». Дайте коротку 

характеристику поняттю «нейронних мереж».  

102. Охарактеризуйте поняття «дерево цілей». Назвіть рівні «дерева 

цілей».  

103. Охарактеризуйте поняття «інформаційно-аналітичних систем».  

104. В чому відмінність експертних систем від інформаційно-

аналітичних?  

105. Окресліть основні переваги системи підтримки прийняття рішень.  

106. Дайте характеристику поняттю «інформатизації».  

107. Назвіть основні причини стримування інформатизації в Україні.  

108. Охарактеризуйте економічну інформацію та її класифікацію. 

109. Охарактеризуйте поняття «інформаційне суспільство».  

110. Що ми називаємо інформаційною революцією?  

111. Назвіть основні ознаки інформаційної революції.  

112. Які небезпечні тенденції в розвитку інформаційного суспільства?  

113. Дайте визначення поняттю «інформаційні технології».  

114. Коротко охарактеризуйте сучасні інформаційні технології.  

115. Поясніть поняття «інформатизації» суспільства. Які основні 

завдання Національної програми інформатизації?  

116. В чому сутність та зміст поняття «єдиний інформаційний простір»?  

117. Назвіть основні компоненти інформаційного простору.  

118. Зробіть короткий огляд основних концепцій трактування суті 

інформаційного простору.  

119. Які інформаційні стратегії є актуальними на сучасному етапі 

розвитку інформаційного суспільства?  

120. Які позитивні і негативні наслідки процесу глобалізації в 

інформаційній сфері?  

121. Яка специфіка організації світових інформаційних потоків?  

122. Охарактеризуйте поняття «аналітика» та «аналітична діяльність».  

123. Які існують вимоги до інформаційно-аналітичного продукту?  

124. Дайте коротку характеристику видам інформаційно-аналітичних 

робіт.  

125. Назвіть основні цілі написання аналітичної роботи.  

126. Назвіть головні помилки при написанні аналітичної роботи.  

127. Обґрунтуйте основні принципи інформаційно-аналітичного 

процесу.  

128. Розкрийте суть основних інформаційних процесів.  

129. Які є шляхи подолання «пастки часу» в інформаційно-аналітичній 

діяльності? 

130. Дайте визначення поняттю «інформаційне забезпечення  
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Зразок тестового матеріалу 

 

1. Основними ідеями системного підходу є  

а) пріоритет коштів над цілями;  

б) пріоритет цілей над засобами;  

в) облік впливу зовнішніх систем;  

г) поліпшення існуючого становища.  

 

2. Системний аналіз вирішує такі завдання:  

а) визначення інформаційних потоків в системі;  

б) визначення функціональної схеми системи;  

в) визначення структури системи;  

г) визначення моделі системи.  

 

3. Термін «системний аналіз» означає  

а) вивчення існуючого стану системи;  

б) вивчення системи;  

в) методи роботи системи;  

г) методи розрахунку характеристик системи.  

 

4. Системний аналіз склався з наукових напрямків:   

а) управління системами;  

б) математичний аналіз;  

в) інформаційні процеси в системах;  

г) математичне моделювання.  

 

5. Назвіть основні причини поширення системного підходу  

а) необхідність моделювання систем;  

б) необхідність аналізу систем;  

в) наявність систем в навколишньому світі;  

г) вирішення глобальних проблем.  

 

6. Складні системи організовані ієрархічно для того,  

а) щоб було зручніше ними управляти;  

б) щоб вони могли успішно функціонувати;  

в) щоб зменшити витрати на їх функціонування;  

г) щоб виключити дублювання функцій.  

 

7. Назвіть основне перевага методологіїсистемного проектування в 

порівнянні з методом поліпшення систем  

а) економія ресурсів;  

б) економія часу;  

в) оптимізація;  

г) простота.  
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8. Системна парадигма означає  

а) метод;  

б) методику;  

в) зразок;  

г) модель.  

 

9. Метод поліпшення систем полягає   

а) в аналізі роботи системи;  

б) в прогнозуванні майбутніх результатів;  

в) в оптимізації системи;  

г) в поясненні наявних відхилень.  

 

10. Назвіть методи міркувань, використовувані при системному 

проектуванні   

а) дедукція;  

б) синтез;  

в) індукція;  

г) редукція.  

 

11. Вкажіть відмінності методу поліпшення систем від системного 

проектування  

а) умови роботи системи;  

б) результат;  

в) витрати;  

г) прибуток.  

 

12. Плідність застосування системного підходу в різних областях 

забезпечують   

а) принцип повноти;  

б) принцип взаємозв'язку і розвитку;  

в) принцип найменшої дії;  

г) принцип достатності.  

 

13. До глобальних належать  

а) проблеми, що зачіпають одну систему;  

б) проблеми, що зачіпають декілька систем;  

в) проблеми, що зачіпають регіон;  

г) проблеми, що зачіпають населення Землі.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

На фаховому випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику 

нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до кількості та 

правильності виконаних завдань. 

Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 200 до 124 
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балів. Мінімальна кількість правильних відповідей 24, що дорівнює124 бали. 

Рівень підготовки вступника 

Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки 

вступника:  

190 – 200 балів;  

174  –  190 балів;  

124–  173 балів; 

Менше 123 балів.  

1 рівень (високий):190 – 200 балів виставляється вступникам, які в 

повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з 

усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при 

розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, 

які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові завдання) виконані 

правильно, без помилок.  

2 рівень (середній):174–190 балів виставляється за умови достатньо 

повного виконання тестових завдань. Розв’язання завдань має бути 

правильним, логічнообґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні 

уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути 

допущено декілька несуттєвих помилок. 

3 рівень (достатній):124–173 бали виставляється за знання, які 

продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний 

характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без 

глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що 

вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної 

дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї. 

4 рівень (низький): Менше 124 бали виставляється за неправильну або 

поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння 

поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не знає, 

її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує вкрай 

низький рівень володіння програмним матеріалом.  

Абітурієнт рекомендується до зарахування: 

а) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 24-73 завдань, його 

відповідь оцінюється на оцінку «задовільно» (124 –  173 бали); 

б) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 74 – 90 завдань, його 

відповідь оцінюється на оцінку «добре» (174  –  190 бали); 

б) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 90 - 100 завдань, його 

відповідь оцінюється на оцінку «відмінно» (190 – 200 балів). 

Абітурієнт не рекомендується до зарахування: 

а) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 23 і менше завдань. 
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