
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 
«ПРИКЛАДНА ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ» 

 
курс 1 (магістратура) 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 
 

 Онлайн-платформа Google Meet 
 

Форма проведення     письмова 
Тривалість проведення    1 год. 20 хв. 
Максимальна кількість балів:   40 балів 
Критерії оцінювання:    1 бал – тестове питання,  

20 балів – задача. 
 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 
 

Основи теорії систем 
1. Суть і основні характеристики системності. 
2. Сучасні уявлення про зміст загальної теорії систем 
3. Виникнення і розвиток системних ідей. 
4. Теорія систем як науково-навчальна дисципліна 
5. Підходи до визначення категорії «система». Ознаки системи. 
6. Основні категорії системного підходу. 
7. Системоутворюючі фактори. 
8. Проблема побудови класифікації систем. 
9. Сутнісна класифікація систем 
10. Структурний аспект системи. 
11. Класифікація елементів системи 
12. Підходи до розгляду зв'язків між елементами системи 
13. Поняття структури системи 
14. Проблема організації системи. 
15. Класифікація цілей системи. 
16. Характеристика основних різновидів функцій системи. 
17. Проблеми ефективного функціонування системи 
18. Мета розвитку системи. 
19. Класифікація розвитку системи. 
20. Етапи розвитку системи. 
21. Еволюційні стани системи 
22. Система і середовище. 
23. Взаємодії системи і середовища. 

Системний аналіз 
1. Сутність системного аналізу, його предмет та задачі.  
2. Визначення системного аналізу 
3. Особливості здійснення та напрями застосування СА 
4. Системний аналіз та інші системні дисципліни 
5. Основні поняття системного дослідження. 
6. Критерії в системному аналізі. 
7. Принципи системного аналізу. 
8. Характеристика (опис) системи. 
9. Варіанти розуміння сутності системного аналізу. 
10. Основні методологічні підходи в системному аналізі. 
11. Методи системного аналізу. 



12. Види системного аналізу. 
13. Зміст і технологія системного аналізу. 
14. Побудова дерева взаємозв’язків. 
15. Моделювання систем як спосіб наукового пізнання. 
16. Етапи процесу моделювання. 
17. Системні принципи моделювання. 
18. Методи моделювання систем. 
19. Поняття системи захисту інформації та її основні цілі 
20. Основні задачі систем захисту інформації. 
21. Системний підхід до захисту інформації. 
22. Застосування принципів системного аналізу при проектуванні СЗІ. 
23. Засоби, методи і принципи проектування СЗІ. 
24. Основні способи і засоби СЗІ. 
25. Стратегії застосування засобів захисту інформації. 
26. Застосування моделей. 

Прийняття рішень в системах безпеки 
1. Визначення теорії прийняття рішень 
2. Сутність, функції і завдання теорії прийняття рішення. (Бурячок) 
3. Історія розвитку теорії прийняття рішень 
4. Основні класи концептуальних задач теорії прийняття рішень.  
5. Задачі прийняття рішення та головні риси рішення. 
6. Етапи обґрунтування прийняття рішень 
7. Методи теорії прийняття рішень 
8. Системний підхід до процесу прийняття рішень. 
9. Прийняття рішень в умовах визначеності. 
10. Сутність графічного методу розв’язування задач лінійного програмування. 
11. Сутність симплекс-методу розв’язування задач лінійного програмування. 
12. Метод аналізу ієрархій 
13. Метод попарних порівнянь. 
14. Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. 
15. Критерій очікуваного значення. 
16. Критерій Лапласа прийняття рішень в умовах невизначеності.  
17. Критерій Вальда прийняття рішень в умовах невизначеності. 
18. Критерій Севіджа прийняття рішень в умовах невизначеності. 
19. Критерій Гурвіца прийняття рішень в умовах невизначеності. 
20. Поняття матричної гри. 
21. Оптимальне рішення гри двох осіб з нульовою сумою.  
22. Розв’язування матричних ігор в чистих стратегіях. 
23. Розв’язування матричних ігор в змішаних стратегіях. 
 
 
Екзаменатор       Жданова Ю.Д.  
 
Завідувач кафедри      Бурячок В.Л. 


