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I. Формула спеціальності  
Спеціальність охоплює теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби 

створення та використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; 
розроблення критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, 
живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів 
прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного 
призначення; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій і розроблення 
теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних 
технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та 
систем управління.  

 
II. Напрями досліджень  
- Розроблення наукових і методологічних основ створення та застосування інформаційних 

технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації й управління.  
- Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і 

функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.  
- Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій і завдань виробничого й 

організаційного управління у звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та 
використання нових інформаційних технологій.  

- Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення та впровадження баз і 
сховищ даних, баз знань і систем комп'ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і 
мережах.  

- Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення та впро¬вадження 
комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних і 
спеціалізованих комп'ютерних систем і мереж, зокрема системи комп'ютеризації освіти.  

- Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для 
автоматизації функціональних завдань керування, аналізу й оцінювання ефективності 
автоматизованих систем переробки інформації й управління.  

- Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, розроблення 
архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп'ютерних 
систем і мереж із розподіленими базами даних і знань, зокрема комерційного призначення.  

- Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного 
забезпечення комп'ютерних мереж і систем розподіленої обробки даних.  

- Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю, 
класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації, а також для математичного 
моделювання похибок у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах.  

- Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, 
інфологічне, об'єктно-орієнтоване тощо) на підґрунті створення та застосування відповідних 
інформаційних технологій.  

- Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для 
прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та 
невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.  

- Розроблення інформаційних технологій для побудови та впровадження: автома¬тизованих 
систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп'ютерних 
систем електронного бізнесу.  

- Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та 
інструмен¬тальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, 
мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв і архівів (електронні каталоги, 
автоматизовані робочі місця, комп'ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту 
документів тощо).  

- Розроблення та дослідження моделей і методів оцінювання якості та підвищення надійності, 
функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також 
інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки 
інформації й управління критичного застосування.  

- Дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-
орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.  

 
 

III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi.  
Технічні науки  


