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Галузь знання ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Спеціальності •СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ •КОМПЮТЕРНІ НАУКИ  
Освітні програми Системний аналіз і 

управління 
Системний аналіз 
фінансового ринку 

Системи і методи 
штучного інтелекту 

Інтелектуальні сервіс-
орієнтовані розподілені 
обчислювальні системи 

Фахові дисципліни 

спеціалізацій 

Студенти отримують 

кваліфікацію системного 

аналітика, набувши фахових 

компетенцій з дисциплін: 

Системна математика; Методи 

підтримки прийняття рішень; 

Теорія управління і 

прогнозування в складних 

системах; Сучасні технології 

програмування; Прийняття 

рішень в ієрархічних 

системах; Прийняття рішень в 

умовах конфлікту; Системний 

аналіз та прогнозування 

ризиків; Аналіз часових рядів 

для нестаціонарних процесів; 

Аналіз бізнесових процесів; 

Байєсівські мережі та дерева 

рішень; Інформаційний 

менеджмент; Синергетичні 

методи аналізу 

Студенти отримують 

кваліфікацію системного 

фінансового аналітика, набувши 

фахових компетенцій з 

дисциплін: Методи і моделі 

фінансової математики; 

Математичне моделювання і 

прогнозування фінансових 

процесів; Управління ризиками 

на фінансових ринках; 

Комп’ютерні інформаційні 

технології у фінансовій сфері; 

Управління на валютних, 

фондових і товарних біржах; 

Інтрументарії роботи з фондами; 

Статистичний аналіз і 

прогнозування економічних 

процесів; Корпоративні фінанси; 

Мікроекономіка і 

макроекономіка 

Студенти отримують 

кваліфікацію математика-

аналітика з дослідження 

операцій, набувши фахових 

компетенцій з дисциплін: 

Основи обчислювального 

інтелекту; Моделювання 

складних мереж; Когнітивне 

моделювання; Інтелектуальні 

роботи; Основи 

інтелектуального аналізу даних; 

Моделювання і автоматизація 

бізнес-процесів; Аналіз 

категоріальних даних; Аналіз і 

оптимізація інвестиційних 

процесів; Методи і системи 

штучного інтелекту; Нечіткі 

моделі та методи в системах 

прийняття рішень; Нейронні 

мережі 

Студенти отримують 

кваліфікацію аналітика 

комп’ютерних систем, набувши 

фахових компетенцій з дисциплін: 

Високопродуктивні розподілені 

обчислювальні системи; Методи та 

технології обчислювального 

інтелекту; Оброблення надвеликих 

масивів даних; Сучасні парадигми 

програмування і моделювання 

програмних систем; Хмарні 

технології та сервіси; Основи 

сервісно-орієнтованих обчислень і 

архітектур; Грід-технології для 

розподілених обчислень та обробки 

даних; Пошук і попередня 

підготовка даних; Розробка 

мобільних застосувань; 

Інформаційно-аналітичні системи 

прийняття рішень; Моделювання 

розподілених систем обробки 

даних; Мультиагентні системи; 

Веб-проектування; Захист 

інформації; Цифрова обробка 

зображень та комп’ютерний зір 

 


