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Освітня програма 122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи  

Форма проведення       письмова 

Тривалість проведення                    80 хвилин  

Максимальна кількість балів:         40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів – перше (теоретичне) питання, 10 балів – друге 

(теоретичне) питання, 10 балів – третє (практичне) завдання, 10 балів – 

четверте (практичне) завдання. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Охарактеризуйте основні етапи виникнення і розвитку теорії систем. 

2. Який вклад у становлення системних ідей внесла філософія? 

3. Дайте характеристику основним джерелам системних уявлень. 

4. Хто є основоположником загальної теорії систем. Які його основні ідеї? 

5. Які етапи свого розвитку пройшла теорія систем? 

6. Перелічіть основні завдання теорії систем і системного аналізу. 

7. Назвіть основні принципи системного аналізу. 

8. Сформулюйте визначення системи. Назвіть основні властивості систем. 

9. Які основні ознаки системи? 

10. Критерій Лапласа прийняття рішення в умовах невизначеності. 

11. Критерій Вальда прийняття рішення в умовах невизначеності. 

12. Критерій Севіджа прийняття рішення в умовах невизначеності. 

13. Критерій Гурвіца прийняття рішення в умовах невизначеності. 

14. Критерій Байєса прийняття рішення в умовах невизначеності. 

15. Критерій мінімуму середнього ризику прийняття рішення в умовах 

невизначеності. 

16. Критерій Ходжеса-Лемана прийняття рішення в умовах невизначеності. 

17. Алгоритм прийняття рішень за допомогою «дерева рішень». 

18. Основні поняття класичний підходу до оцінювання ризику. 

19.  Основні поняття неокласичного підходу до оцінювання ризику. 

20.  Сутність SWAT – аналізу, проведення SWAT – аналізу за допомогою 

експертного оцінювання. 

21. Визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз за допомогою 

експертного оцінювання. 

22. Сутність розв’язання задач за допомогою домінантних і домінованих 

стратегій. 

23. Реалізація мінімаксних і максимінних стратегій, знаходження рівноваги. 



24. Принцип домінації за допомогою змішаних стратегій. 

25. Графічний метод розв’язання гри 2х2. 

26. Аналітичний метод розв’язання гри 2х2. 

27. Принцип розв’язання динамічних ігор.  

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Який внесок у становлення системних ідей зроблено філософією? 

2. Сутність SWAT – аналізу, проведення SWAT – аналізу за допомогою 

експертного оцінювання. 

3. Відомо 5 станів економічної системи та 4 альтернативи (витрати). 

Використовуючи критерій Лапласа визначте оптимальну альтернативу. 

 S1 S2 S3 S4 S5 

A1 25 15 37 24 15 

A2 9 9 11 8 23 

A3 12 32 16 24 13 

A4 30 18 9 12 45 

4. Для реалізації проекту на один рік необхідно 20000 у.о. Банк може 

позичити ці гроші під 16% річних або вкласти їх у інший проект із 100% - м 

поверненням суми, але під 10% річних. Із досвіду відомо, що 5% клієнтів позику 

не повертають. З’ясуйте за допомогою дерева рішень, чи давати банку позику? 

 

Екзаменатор                                                          Прошкін В.В. 

 

Завідувач кафедри                                          Литвин О.С. 


