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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Державний екзамен ставить за мету комплексну перевірку 

теоретичних та практичних навичок студентів із професійно-
орієнтованих дисциплін за фахом: «Математичні методи і моделі 

ринкової економіки», «Інформаційний менеджмент», «Технології 

створення програмних та інтелектуальних систем». 
Державний комплексний екзамен має підтвердити: 

 рівень теоретичної та практичної підготовки, відповідність вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра; 
 вміння студентів оперувати знаннями, отриманими з комплексу 

дисциплін за фахом. 
Програмний матеріал подано в теоретичних питаннях і практичних 

завданнях на основі міжпредметних зв’язків. 
Комплекс питань з дисципліни «Математичні методи і моделі 

ринкової економіки» передбачає набуття системи знань з методології та 
інструментарію моделювання економічних систем, формування 

практичних навичок побудови та застосування математичних методів і 

моделей функціонування об’єктів і процесів ринкової економіки. 
Питання охоплюють вивчення методологічних підходів до побудови і 

застосування економіко-математичних моделей та методів аналізу 

реальних економічних процесів і управління економічними об’єктами на 

макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях в умовах ринкової економіки. 
Тематика питань навчальної дисципліни «Інформаційний 

менеджмент» передбачає вивчення питань теорії та практики управління 

інформаційною діяльністю суб’єктів господарювання; опанування 
відповідного інструментарію для успішного управління інформаційними 

ресурсами, системами і технологіями.  
Перелік питань із дисципліни «Технології створення програмних та 

інтелектуальних систем» охоплює вивчення технологій проектування та 
створення програмних та інтелектуальних систем, інструментів 

проектування нейромереж та алгоритмів навчання нейромереж; 

ознайомлення із сучасними моделями, методами та засобами штучного 
інтелекту в системах прийняття рішень в економіці та бізнесі, засобами 

розробки та виконання програмних додатків; вміння системно обробляти 

економічну інформацію, планувати процес створення програмних 
додатків, проектувати експертні системи та програмувати окремі задачі 

штучного інтелекту.  
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Вивчення перелічених дисциплін має за мету набуття теоретичних 

знань і практичних навичок, необхідних фахівцю для самостійної роботи 

в державних податкових, фінансових органах, органах контрольно-
ревізійної служби, бюджетних установах та на підприємствах різних 

організаційно-правових форм і форм власності, вміння правильно 

застосовувати набуті знання в практичній роботі. 
Вказані дисципліни забезпечені навчально-методичним 

комплексом, що складається з лекцій, планів лабораторних та 

семінарських занять, завдань для самостійних та індивідуальних робіт, 
тестових та інших завдань контролю знань студентів. 

На базі навчально-методичного забезпечення розроблено: 
 питання для комплексного державного екзамену; 
 перелік рекомендованої літератури; 
 організаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

комплексного державного екзамену та оцінювання знань студентів; 
 методичні рекомендації студентам для підготовки до державного 

екзамену. 
Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, мають 

екзаменаційні оцінки з усіх дисциплін, допускаються до здачі 

державного екзамену, який проводиться у письмовому вигляді і 
результати якого зберігаються на випускаючій кафедрі. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ  
ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Комплексний державний екзамен передбачає перевірку знань, 

умінь та навичок з трьох дисциплін шляхом виконання тестових, 

теоретичних і практичних завдань. 
Державний екзамен проводиться в усно-письмовій формі, що 

забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а також сприяє 

логічному мисленню, цілеспрямованості та зосередженості студентів на 
глибокому розумінні суті питань, обдумуванні варіантів вирішення та 

побудови відповіді.  
Державний комплексний екзамен проводиться на основі 

екзаменаційного білету, який передбачає перевірку теоретичних знань та 

практичних навичок з перелічених вище дисциплін.  
Виконання екзаменаційного завдання оцінюється за 100-бальною 

шкалою. В пакет входить 7 білетів. Кожен екзаменаційний білет 
складається із завдань трьох рівнів складності з кожної дисципліни.  

Перший рівень (письмовий) – це тестові завдання. Студентам 

пропонуються 15 питань та варіанти відповіді до кожного. Для 
отримання максимальної оцінки студенти повинні вказати всі правильні 

відповіді. Максимальна оцінка за завдання першого рівня – 30 балів (по 

2 бали за правильну і повну відповідь на кожне питання).  
Другий рівень (письмовий) включає 8 теоретичних питань, на які 

потрібно дати коротку відповідь (дати визначення основних понять, 

продовжити вираз тощо). Завдання другого рівня оцінюються в 40 балів 

(по 5 балів за кожне завдання).  
Третій рівень (усний) представлено трьома завданнями, що 

вимагають від студента дати розширену відповідь на теоретичне питання 

або розв’язати та пояснити задачу. Відповіді на питання третього рівня 
оцінюються у 30 балів (10 балів за кожне завдання).  

Оцінка за державний екзамен виставляється на закритому засіданні 

ЕК після закінчення екзамену, після цього оголошується студентам.  
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

3.1. Загальні вказівки 
У процесі підготовки слід пам’ятати, що вивчення теоретичного 

курсу та набуття практичних навичок повинно бути послідовним. Це 

досягається за допомогою слідування навчальним програмам. 
З кожної теми програми винесені питання, вивчення яких є 

обов’язковим. 
Дані методичні рекомендації передбачають конкретизацію питань 

із зазначенням джерел рекомендованої літератури. 
 

3.2. Рекомендації з організації самостійної роботи при 

підготовці до державною екзамену 
Важливим елементом самостійної роботи є її планування. У 

процесі підготовки студент не просто повинен керуватися програмними 

пунктами, а виробити власне розуміння опрацьованої теми чи окремого 
питання. Для цього необхідно детально планувати свою роботу, 

розбивши тему на питання, а окремі питання – на підпитання. 
Вже в ході попереднього вивчення літературних джерел 

рекомендується скласти для себе, так званий, розгорнутий план, який 

включає основні питання теми, підпитання окремих питань, виділяти 

найбільш важливу інформацію, цифровий та статистичний матеріали, 
посилання на джерела, методи закріплення теоретичних положень на 

практиці. При цьому має бути забезпечена єдність теми, взаємозв’язок її 

окремих питань (включаючи й ті, що розглянуті в аудиторії з 

викладачем) та підпитань, логічність опрацьованої інформації. 
Добре організована самостійна робота студента допоможе глибоко 

вивчити тему, успішно виконати завдання. 
 

3.3. Рекомендації щодо роботи з літературою 
Запланувавши роботу, студент приступає до опрацювання 

рекомендованої літератури (з тих розділів, що стосуються теми). В 
процесі вивчення навчальних, законодавчих, інструктивних та інших 

джерел рекомендується робити робочі нотатки з кожного пункту плану. 

Крім цього, на полях конспекту або на окремому аркуші, необхідно 
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виписати незрозумілі слова та питання, щоб надалі уточнити їх значення, 

використовуючи додаткову літературу або консультацію викладача. 
Приступаючи до вивчення літератури, необхідно починати з огляду 

навчальних посібників, які є в наявності. 
При вивченні літератури слід дотримуватись таких правил: 

 читати з олівцем в руках, роблячи нотатки; 
 обов’язково конспектувати прочитане (конспект зберігається 

надовго, прочитане забувається); 
 подумати над тим, які нові знання отримано після вивчення 

теоретичного матеріалу та інших літературних джерел; 
 намагатися пов’язати прочитане з досвідом, життям, підкріпити його 

прикладами; 
 читаючи нове, не забувати про раніше вивчене; 
 не поспішати звертатися за допомогою до інших, спробувати 

розібратися самостійно; 
 намагатися, щоб кожне рішення, слово, термін були добре 

зрозумілими. 
  
3.4. Рекомендації з конспектування навчального та 

додаткового матеріалу 
Важливим засобом ефективного засвоєння змісту прочитаного 

матеріалу є конспект. Головною його особливістю має бути короткий 
огляд, стисле викладення змісту питання, в якому мають місце різні види 

нотаток (план, тези, виписки, цитати та ін.). 
Щоб успішно справитись з конспектуванням, потрібно знати 

послідовність і техніку ведення конспекту: 
 починаючи конспектування, слід прочитати текст, зрозуміти 

смислове значення прочитаного матеріалу, визначити головне, 

найбільш суттєве в ньому, підсумки та доведення, найвагоміші 
приклади, що стосуються даного питання; 

 конспект краще вести в окремому зошиті, чітко, зрозуміло, акуратно; 
 усі записи в конспекті розташовують у послідовності, що відповідає 

логічній структурі теми; 
 для уточнення нотаток та доповнення їх з інших джерел в конспекті 

повинні бути поля або й цілі сторінки. 
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Прочитавши та законспектувавши літературу, слід перечитати 

конспекти лекцій та самостійних робіт, приводячи таким чином отримані 

знання до єдиної системи. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 
 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 
Тема 1. Методологічні засади математичного моделювання процесів, 

об’єктів та явищ ринкової економіки.  
Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. 

Особливості та принципи математичного моделювання економічних 

систем і процесів. Сутність моделювання як методу наукового пізнання. 
Особливості і принципи математичного моделювання. Основні дефініції 

економіко-математичного моделювання.  
 

Тема 2. Математичні моделі та методи аналізу економічного 

розвитку на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях. 
Основні моделі макроекономічного розвитку. Моделювання 

макроекономічних показників. Макроекономічні моделі зростання.  
 
 

Тема 3. Еволюційні математичні методи та моделі аналізу і 

прогнозування економічних змін. 
Дослідження марківських процесів через поняття “випадкова 

величина” та “випадковий процес”. Марківський процес та поняття 
марківської властивості. Основи теорії ланцюгів Маркова. Ланцюги 

Маркова. Марківська задача прийняття рішень. Марківські процеси 

прийняття рішень.  
 

Тема 4. Моделювання та аналіз адаптивних і раціональних 

очікувань на різних рівнях управління.  
Модель з нескінченною кількістю етапів. Метод повного перебору. 

Метод ітерацій по стратегіях без дисконтування. Метод ітерацій по 

стратегіях з дисконтуванням.  
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Тема 5. Математичне моделювання економічної безпеки на різних 

рівнях управління. 
Поняття економічної безпеки та її роль у забезпеченні національної 

безпеки. Структура системи керування економічною безпекою 

підприємства. Моделі оцінки економічної безпеки підприємства. Моделі 

оцінки загроз економічної безпеки підприємства. Синтез систем захисту 
інформації. Теоретико-методичні засади управління фінансово-
економічною безпекою підприємства. Аналіз системи фінансової безпеки 

підприємства. Моделювання фінансової безпеки підприємства. Оцінка 
динаміки загроз фінансовій безпеці підприємства. Управління 

фінансовою безпекою підприємства. Механізми управління економічною 

безпекою. Стратегічні пріоритети та механізми забезпечення економічної 

безпеки підприємства. Методика визначення допустимої похибки під час 
діагностування стану економічної безпеки підприємства. 

 
 

Тема 6. Математичні методи та моделі індикативного планування і 

діагностики ймовірного банкрутства підприємства.  
Аналітична діагностика можливого банкрутства. Характеристика 

показників неплатоспроможності підприємства. Діагностика ймовірності 

банкрутства підприємства. Методи прогнозування можливого 

банкрутства. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру.  
 

Тема 7. Діагностика банкрутства підприємства з використанням 

математичного інструментарію нечіткої логіки.  
Теоретико-методичні засади вдосконалення системи оцінювання 

фінансового стану підприємства. Характеристика методів та моделей 

діагностики кризового стану підприємства. Використання методу 

нечітких множин для діагностики ризику банкрутства підприємства. 
 

Тема 8. Математичні моделі антикризового індикативного 

планування методами аналізу ієрархій. 
Методологічні основи індикативного планування. Індикатори 

оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. Індикатори 

антикризового планування діяльності підприємства. Метод аналізу 

ієрархій: математична формалізація.  
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Тема 9. Математичні методи і моделі аналізу процесів 

інноваційного розвитку підприємства. 
Методи економіко-математичного аналізу розвитку інноваційних 

підприємств. Оптимізація інноваційного розвитку підприємства на основі 

моделі економічного росту. Методи прогнозування та планування систем 

управління ланцюгами поставок підприємства. Поняття інвестиційної 
політики і її складові. Динамічне програмування. Фундаментальний 

принцип ДП. Алгоритм прямої та зворотної прогонки. Моделі вибору 

інвестиційно-привабливої стратегії.  
 

Тема 10. Математичне моделювання функціонування та 

оцінювання стратегій розвитку малих підприємств. 
Масштаби розвитку малого підприємництва та його потенціал у 

вирішенні актуальних економічних проблем. Сучасні фінансові 

технології підтримки малого промислового підприємництва на 

муніципальному рівні. Моделювання динаміки розвитку малого 
підприємства  

 
Тема 11. Математичні методи та моделі оцінювання системних 

характеристик підприємства: маневреність, життєздатність, 
надійність, ризик, напруженість, інерційність. 

Моделювання системних характеристик економіки. Дослідження 

маневрених якостей планового рішення. Оцінка жорсткості та 
еластичності плану випуску продукції. Оцінка надійності і напруженості 

і плану. Оптимізація рангу життєздатності багатоетапної системи. 

Основи математичних методів дослідження економічних систем: моделі і 
моделювання. Моделювання і дослідження інерційності планових 

рішень. Комплексне дослідження рівнів еластичності, надійності, 

маневреності та гнучкості планових рішень. 
 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
  

Тема 1. Сутність, цілі, завдання та особливості інформаційного 

менеджменту. 
Поняття інформаційного менеджменту. Передумови виникнення 

інформаційного менеджменту. Основні напрями інформаційного 
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менеджменту. Функції інформаційного менеджменту. Значення 

інформаційного менеджменту в суспільстві. 
 

Тема 2. Інформаційні потреби та інформаційне забезпечення 

суб’єктів управління підприємством. 
Інформаційні потоки в організації. Інформаційне забезпечення 

суб’єктів управління підприємством. 
 

Тема 3. Міжнародні стандарти і методології управління 

інформаційною діяльністю. 
Поняття стандартизації та сертифікації. Міжнародні стандарти, які 

використовуються в інформаційному менеджменті. 
 
Тема 4. Управління інформаційними ресурсами: концепції, 

технології, інструментальні засоби. 
Управління інформаційними ресурсами на підприємстві. Схема 

функціонування інформаційної системи на підприємстві. Підрозділ 

інформаційних технологій. Використання інструментальних засобів в 

управлінні інформаційними ресурсами.  
 

Тема 5. Інформаційні системи як базова компонента інформаційного 

менеджменту. 
Інформаційна система як засіб вдосконалення управління 

інформаційними ресурсами. Розробка та впровадження управлінських 

інформаційних систем.  
 
Тема 6. Архітектура інформаційної системи підприємства. 
Поняття архітектури підприємства. Опис архітектури 

підприємства. Архітектура інформаційної системи підприємства. 
 

Тема 7. Стратегічне планування інформаційних систем. 
Сутність процесу планування. Основи стратегічного планування 

інформаційних систем. Суть планування інформаційних систем. 
Необхідність стратегічного планування. Системний підхід до планування 

інформаційних систем. 
Фази стратегічного планування інформаційних систем. Аналіз 

оточення системи. Аналіз внутрішньої ситуації. Розробка стратегій. 

Організація стратегічного планування. 
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Тема 8. Сервісно-орієнтований підхід до організації діяльності 

служби інформаційних систем підприємства. 
Сервісно-орієнтований підхід до організації діяльності служби 

інформаційних систем підприємства. 
 

Тема 9. Організаційна структура служби інформацій-них систем. 
Елементи теорії організації. Фактори впливу на інформаційний 

менеджмент. Організація обробки інформації на підприємстві. 

Підпорядкованість у сфері обробки інформації. Тенденції розвитку 
організації обробки інформації на підприємстві. 

 
Тема 10. Управління службою інформаційних систем. 

Управління службою інформаційних систем.  
 

Тема 11. Управління взаємодією служби інформаційних систем із 

користувачами інформаційних ресурсів і технологій. 
Технічне забезпечення комунікаційних процесів. Управління 

взаємодією служби інформаційних систем із користувачами 

інформаційних ресурсів і технологій. 
 

Тема 12. Засоби автоматизації управління службою інформаційних 

систем. 
Використання засобів автоматизації управління службою 

інформаційних систем. Можливості, які надає автоматизація управління 

службою інформаційних систем.  
 

Тема 13. Управління інформаційною безпекою підпри-ємства. 
Технологічний захист інформаційних ресурсів. Міжнародні 

стандарти. Технологічний захист інформаційних ресурсів. Забезпечення 

технічної безпеки інформаційних ресурсів.  
 

Тема 14. Економічна ефективність інформаційного менеджменту. 
Управління капіталовкладеннями у сфері інформатизації. 

Показники ефективності інформатизації. Аналіз витрат у сфері 

інформатизації. Ціноутворення на продукцію інформаційних систем. 

Ухвалення рішень про інвестиції в інвестиційні технології. Окупність 
інформаційних технологій. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ТА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ» 
 

Тема 1. Основні поняття та системотехнічні аспекти теорії створення 

програмних та інтелектуальних систем. 
Значення та напрямки розвитку інформаційних систем. Основні 

поняття дисципліни. Класифікація програмних систем. Мета, задачі та 

принципи створення програмних систем. Системний підхід до створення 
програмної системи. Декомпозиція інформаційних систем. Надійність та 

ефективність інформаційних систем.  
 

Тема 2. Процес створення програмних систем. 
Життєвий цикл програмної системи. Трудомісткість стадій 

створення програмної системи. Структура проектної документації. 

Учасники процесу створення програмної системи.Технологія створення 
програмної системи.  
 

Тема 3. Засоби створення програмних додатків. 
Програмне забезпечення системної обробки інформації. Ідеологія 

відкритого програмування.Засобистворенняпрограмнихдодатківпід ОС 

Windows. Базові концепції Web-програмування. Технологія взаємодії 

програмних додатків з базами даних.  
 

Тема 4. Поняття штучного інтелекту та методологія проектування 

інтелектуальних систем. 
Загальне поняття штучного інтелекту. Можливість та доцільність 

створення штучного інтелекту. Сфери практичного застосування систем 

штучного інтелекту. Характеристики та базові принципи функціонування 

експертних систем. Методологія формалізації знань. Моделювання 
процесу рішення задач людиною. Методологічні засади створення 

експертних систем.   
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Додаток 2 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Перелік питань з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової 

економіки» 
 

1. Теорія сподівань в економіці. Типи сподівань.  
2. Економетричний підхід при моделюванні показників на основі 

теорії сподівань.  
3. Застосування моделей сподівань в економічній динаміці.  
4. Економетричний підхід при моделюванні показників на основі 

теорії сподівань.  
5. Метод аналізу ієрархій.  
6. Математичні моделі антикризового індикативного планування на 

базі методу аналізу ієрархій.  
7. Індикатори оцінки фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Індикатори антикризового планування діяльності 
підприємства.  
8. Порівняльний аналіз програмної, адаптивної та проміжної між 

програмною та адаптивною тактиками фірми.  
9. Формування портфеля цінних паперів із мінімальним ризиком.  
10. Формування оптимального портфеля та календарного плану 

реального інвестування.  
11. Оптимальне управління портфелем фінансових активів.  
12. Еволюційний підхід до управління в умовах трансформаційної 

економіки.  
13. Основні моделі макроекономічного розвитку.  
14. Макроекономічні моделі росту.  
15. Індикатори антикризового планування діяльності підприємства.  
16. Адаптивні моделі вибору інвестиційно-привабливих цінних 
паперів.  
17. Поняття інвестиційної політики і її складові.  
18. Моделі впливу інвестицій на макроекономічні процеси.  
19. Імовірнісне динамічне програмування: задача інвестування.  
20. Марківські процеси прийняття рішень: модель динамічного 

програмування зі скінченою кількістю етапів.  
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21. Марківські процеси прийняття рішень: модель з нескінченою 

кількістю етапів.  
22. Основоположні поняття теорії управління.  
23. Основні поняття адаптивного управління.  
24. Види адаптивного управління.  
25. Математичні передумови виникнення адаптивного і координатно-
параметричного управління.  
26. Еволюційний підхід до управління в умовах трансформаційної 

економіки.  
27. Класифікація еволюційних моделей.  
28. Марківські процеси в еволюційній теорії економічних змін.  
29. Моделювання макроекономічних показників.  
30. Підприємство в умовах досконалої конкуренції.  
31. Моделювання маневреності та еластичності планових рішень.  
32. Моделювання адаптивності розвитку і функціонування складних 
систем.  
33. Комплексне дослідження рівнів еластичності, надійності, 

маневреності та гнучкості планових рішень.  
34. Оптимізація рангу живучості багатоетапної системи.  
35. Діагностування стану економічної безпеки підприємства.  
36. Оцінка динаміки загроз фінансовій безпеці підприємства.  
37. Моделювання фінансової стійкості підприємств.  
38. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.  
39. Система аналізу фінансового стану підприємства.  
40. Оцінка фінансової стійкості підприємства.  
41. Показники фінансового стану підприємства.  
42. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану 

підприємств.  
43. Прийоми й методи здійснення аналізу фінансового стану 

підприємства.  
44. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.  
45. Моделювання динаміки розвитку малого підприємства.  
46. Моделі вибору інвестиційно-привабливої стратегії.  
47. Аналітична діагностика можливого банкрутства.  
48. Характеристика показників неплатоспроможності підприємства.  
49. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства.  
50. Методи прогнозування можливого банкрутства.  
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51. Поняття економічної безпеки та її роль у забезпеченні 

національної безпеки.  
52. Структура системи керування економічною безпекою 
підприємства.  
53. Моделі оцінки економічної безпеки підприємства.  
54. Моделі оцінки загроз економічної безпеки підприємства. 
55. Синтез систем захисту інформації.  
56. Оцінка жорсткості та еластичності плану випуску продукції.  
57. Оцінка надійності і напруженості і плану.  

 
Перелік питань з дисципліни «Інформаційний менеджмент» 

 
1. Поняття інформаційного менеджменту. 
2. Функції інформаційного менеджменту. 
3. Значення інформаційного менеджменту в суспільстві. 
4. Інформаційні потоки в організації. Інформаційне забезпечення 

суб’єктів управління підприємством. 
5. Поняття стандартизації та сертифікації.  
6. Міжнародні стандарти, які використовуються в інформаційному 

менеджменті. 
7. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві. 
8. Схема функціонування інформаційної системи на підприємстві. 

Підрозділ інформаційних технологій.  
9. Використання інструментальних засобів в управлінні 

інформаційними ресурсами.  
10. Інформаційна система як засіб вдосконалення управління 

інформаційними ресурсами.  
11. Розробка та впровадження управлінських інформаційних систем.  
12. Поняття архітектури підприємства. Опис архітектури 

підприємства.  
13. Архітектура інформаційної системи підприємства. 
14. Сутність процесу планування. 
15. Основи стратегічного планування інформаційних систем. 
16. Суть планування інформаційних систем.  
17. Необхідність стратегічного планування.  
18. Системний підхід до планування інформаційних систем. 
19. Фази стратегічного планування інформаційних систем. 
20. Аналіз оточення системи. Аналіз внутрішньої ситуації.  
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21. Розробка стратегій. Організація стратегічного планування. 
22. Сервісно-орієнтований підхід до організації діяльності служби 

інформаційних систем підприємства. 
23. Елементи теорії організації.  
24. Фактори впливу на інформаційний менеджмент.  
25. Організація обробки інформації на підприємстві. 

Підпорядкованість у сфері обробки інформації. 
26. Тенденції розвитку організації обробки інформації на 

підприємстві. 
27. Управління службою інформаційних систем. 
28. Технічне забезпечення комунікаційних процесів. 
29. Управління взаємодією служби інформаційних систем із 

користувачами інформаційних ресурсів і технологій. 
30. Використання засобів автоматизації управління службою 

інформаційних систем.  
31. Можливості, які надає автоматизація управління службою 

інформаційних систем.  
32. Технологічний захист інформаційних ресурсів. Міжнародні 

стандарти.  
33. Технологічний захист інформаційних ресурсів. 
34. Забезпечення технічної безпеки інформаційних ресурсів.  
35. Управління капіталовкладеннями у сфері інформатизації. 
36. Показники ефективності інформатизації. 
37. Аналіз витрат у сфері інформатизації.  
38. Ціноутворення на продукцію інформаційних систем. 
39. Ухвалення рішень про інвестиції в інвестиційні технології.  
40. Окупність інформаційних технологій. 

 
Перелік питань з дисципліни «Технології створення програмних та 

інтелектуальних систем» 
 

1. Значення та напрямки розвитку інформаційних систем.  
2. Основні поняття дисципліни.  
3. Класифікація програмних систем.  
4. Життєвий цикл програмної системи.  
5. Трудомісткість стадій створення програмної системи.  
6. Структура проектної документації.  
7. Учасники процесу створення програмної системи.  
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8. Технологія створення програмної системи.  
9. Програмне забезпечення системної обробки інформації.  
10. Ідеологія відкритого програмування.  
11. Засоби створення програмних додатків під ОС Windows.  
12. Базові концепції Web-програмування.  
13. Технологія взаємодії програмних додатків з базами даних.  
14. Загальне поняття штучного інтелекту.  
15. Можливість та доцільність створення штучного інтелекту.  
16. Сфери практичного застосування систем штучного інтелекту.  
17. Характеристики та базові принципи функціонування експертних 

систем.  
18. Методологія формалізації знань.  
19. Моделювання процесу рішення задач людиною.  
20. Методологічні засади створення експертних систем.  
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Додаток № 4 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗДАЧІ 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Кожний екзаменаційний білет містить 26 завдань. Встановлено 3 

рівні складності завдань. 
2. Перший рівень – завдання із вибором відповіді. Завдання мають 

варіанти відповідей, з яких як одна, так і декілька можуть бути вірними. 
Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці перелічені усі букви, якими позначені правильні відповіді. За 

кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали. 
3. Другий рівень – завдання, яке потребує стислої відповіді на 

питання. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь чи трактування економічної 

дефініції. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 
5 балів. 

4. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування відповіді на теоретичне питання) або розв’язання задачі та 
її пояснення. Студент відповідає усно перед членами ЕК. Він може 

підготувати додаткові письмові доповнення – таблиці, формули, схеми, 

графіки, хід розрахунків для демонстрації членам ЕК. За кожну повну 
відповідь на теоретичне питання чи правильно розв’язану задачу 

виставляється 10 балів. 
Оцінювання завдань проводиться за системою наведеною у 

таблиці 1. 
Таблиця 1 

Система нарахування рейтингових балів на державному екзамені 
№ 

п/п Види робіт Бали 

рейтингу 
1. Критерії оцінки тестових завдань (перший 

рівень) 
2 

 в картці вказані усі правильні відповіді 2 
 в картці вказано частину правильних відповідей 1,5-1 
 в картці не вказана правильна відповідь 0 

2.  Критерії оцінки теоретичних питань (другий 

рівень) 
5 

 відповідь студента повністю відповідає змісту 5 
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питання, тобто дано точне визначення наукового 

терміну, логічне продовження ряду тощо. Усі 

основні проблеми визначені чітко.  
 при висвітленні питання допущено певні 

неточності, що вказує на неповне розуміння 

поставленого запитання  

4-3 

 при висвітленні питання допущено значні 
неточності, дано часткову відповідь на питання 

2-1 

 немає відповіді на питання або відповідь студента 

не відповідає змісту питання. В картці вказана 
неправильна відповідь. 

0 

3. Критерії оцінки теоретичних питань (третій 

рівень) 
10 

 глибоке й всебічне знання матеріалу програми, 
грамотний й логічний виклад питання, уміння на 

основі теоретичних знань робити практичні 

висновки 

10 

 дано часткову відповідь на питання або є певні 
неточності при викладі питання; невміння на основі 

теоретичних знань робити правильні висновки 

5 

 немає відповіді на питання або відповідь студента 

не відповідає змісту питання або студентом дано 
невірну відповідь. 

0 

4. Критерії оцінки розрахунково-аналітичних 

завдань (третій рівень) 
10 

 правильно визначені методи (прийоми), необхідні 
для розв’язання завдань, грамотно сформульовані 

розгорнуті висновки за результатами розрахунків 

10 

 розв’язана правильно лише частина завдання або 
допущено помилки при рішенні практичних 

завдань, є певні труднощі щодо висновків з 

результатів розрахунків або у визначенні методу 

дослідження 

5 

 студент не приступав до розв’язання завдання, або 

приступив, але його записи не відповідають 

попереднім критеріям оцінювання завдань цього 
рівня. 

0 
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5. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та 

виправлені відповіді у картці виконання завдань вважаються за помилки. 
6. Результат тестування залежить від загальної кількості набраних 

балів. 
Таблиця 2 

 
Шкала оцінювання успішності студента за результатами державного 

екзамену 

 
 

Оцінка 
ECTS 

 

Оцінка в 
балах 

 

Визначення 
 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

А 90-100 

Відмінно (EXCELENT) – 
студент блискуче володіє 

теоретичними знаннями та прак-
тичними навичками із дисциплін, 

що включені до державного 

екзамену. Відповіді повні, логічно 

обґрунтовані, правильно викорис-
тані наукові терміни. 

Відмінно 5 

В 81-89 

Дуже добре (VERI GOOD) – 
студент володіє практичними 

навичками, але допускає 

неточності в теоретичних знаннях 
та виконанні практичних завдань.  

Добре 4 

С 71-80 

Добре (GOOD) – студент добре 

володіє практичними навичками, 

але допускає неточності в 

теоретичних знаннях. Відповіді 

повні, але логічне обґрунтування 

непослідовне. 

Добре 4 

D 61-70 

Задовільно (SATISFACTORY) – 
студент виявляє недостатні знання 

з теоретичного та практичного 

матеріалу, допускає неточності у 

виконанні практичних завдань. 

Задо-
вільно 3 

Е 51-60 Достатньо (SUFFICIENT) –  
студент виявляє недостатні знання 

Задо-
вільно 

3 
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з теоретичного та практичного 

матеріалу, допускає неточності у 

виконанні практичних завдань. 

Відповіді неповні. Відсутній 

логічний зв’язок між деякими 

твердженнями. 

FX 26-50 

Незадовільно (FAIL) – студент 

виявляє слабке володіння 

основними знаннями з 

екзаменаційних дисциплін, не 
володіє поняттєво-терміно-
логічним апаратом основних про-
фесійно-орієнтованих дисциплін. 
Необхідна ще певна додаткова 

робота для успішного складання 

екзамену 

 
Незадо-
вільно 

 

2 
 
 

F 1-25 

Незадовільно (FAIL) – студент не 

володіє основними знаннями 

екзаменаційних дисциплін, не знає 

фактичного матеріалу. Необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс. 

Незадо-
вільно 

 

2 
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