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Р58   Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз" 

для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" всіх 

форм навчання / укл. Ушакова І. О. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 68 с. 

(Укр. мов.) 

 

 

Подано структуру програми навчальної дисципліни, кваліфікаційні вимоги, те-

матичний план з кількістю аудиторних годин для вивчення тем, зміст дисципліни за 

модулями та темами, плани занять, завдання до самостійної роботи та контрольні 

питання для перевірки знань студентів. 

Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні нау-

ки" всіх форм навчання. 
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Вступ 

 

Вивченню дисципліни "Системний аналіз" (СА) відводиться важли-

ва роль при підготовці студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" 

всіх форм навчання. Навчальну дисципліну СА віднесено до групи освіт-

ньо-професійних дисциплін підготовки бакалаврів цього напряму4. Вона є 

важливою частиною циклу спеціальних дисциплін.  

Робочу програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до 

вимог Галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 

6.050101 "Комп’ютерні науки" на базі освітньо-професійної програми під-

готовки бакалавра. Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти 

знаннями в галузі основ системного аналізу, системного аналізу бізнес-

процесів об’єктів комп’ютеризації, системного управління складними 

об’єктами. 

Метою дисципліни є забезпечення базової профілюючої підготов-

ки за фахом, формування теоретичних знань та практичних навичок, не-

обхідних для використання системного підходу, його принципів та мето-

дів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних сис-

тем, формування навичок використання інструментарію підтримки при-

йняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних сис-

темних задач.  

Структуру навчальної дисципліни "Системний аналіз" наведено в 

табл. 1. У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних, практичних та лабораторних. 

Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має са-

мостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до 

вимог кредитно-модульної системи навчального процесу. 
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Таблиця 1 
 

Структура програми навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна: 

підготовка бакалаврів 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, від-

повідних ECTS – 4, 

у тому числі: 

змістовних модулів – 3,  

індивідуальне навчально-

дослідне завдання,  

завдання для самостій-

ної роботи 

Галузь знань:  

0501 "Інформатика та 

комп’ютерна техніка" 

Нормативна. 

Рік підготовки: 2. 

Семестр: 4 

 

Кількість годин за зміс-

товними модулями: 

модуль 1 – 40 год; 

модуль 2 – 56 год; 

модуль 3 – 48 год. 

Усього – 144 години 

Напрям підготовки:  

6.050101 "Комп’ютерні 

науки" 

Лекції: 36 год. 

Практичні заняття: 18 год. 

Лабораторні роботи: 36 год. 

Самостійна робота: 54 год. 

Кількість тижнів  

викладання навчальної 

дисципліни: 18 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Вид контролю: екзамен 

 

1. Кваліфікаційні вимоги в галузі системного аналізу 
 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисцип-

ліни. З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

студенти повинні до її початку опанувати знаннями та навичками з дис-

циплін "Дискретна математика", "Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси 

та математична статистика", "Алгоритмізація та програмування", володі-

ти навиками використання комп’ютерної техніки та інструментальних за-

собів сучасних інформаційних технологій.  

У свою чергу, вивчення даної дисципліни дасть студентам змогу 

оволодіти теоретичними положеннями та практичними навичками з  

основ теорії систем та системного аналізу складних організаційно-

технічних систем, забезпечити успішне виконання курсових проектів, ба-

калаврських дипломних проектів, науково-дослідної роботи студентів. 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріа-

лу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою з питань те-

орії систем та системного аналізу. 
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В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

оволодіти компетенціями та уміннями (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
 

Компетенції та вміння, якими мають володіти студенти  

в результаті вивчення дисципліни  
 

Шифр 

компе-

тенції 

Компетенція Шифр уміння Уміння 

КЗП.04 Базові знання в області систе-

мних досліджень і вміння за-

стосовувати їх під час управ-

ління ІТ-проектами, здійснення 

моделювання систем, прове-

дення системного аналізу об’єктів 

інформатизації, прийняття рі-

шень, розробки методів і сис-

тем штучного інтелекту 

КЗП.04.ПР.Р.01 Уміння управляти ІТ-

проектами, моделювати 

системи, здійснювати сис-

темний аналіз об’єктів 

інформатизації, прийма-

ти рішення 

КСП.17 Знання теоретичних і практич-

них основ методології систем-

ного аналізу для дослідження 

складних міждисциплінарних 

проблем різної природи, мето-

дів формалізації системних 

завдань, що мають супереч-

ливі цілі, невизначеності та 

ризики; здатність розв’язувати 

практичні науково-технічні та 

соціально-економічні завдання 

міждисциплінарного характеру 

КСП.17.ПР.Р.01 Уміння застосовувати 

методологію системного 

аналізу в процесі вирі-

шення науково-технічних 

та соціально-економіч-

них завдань і розроб-

лення інформаційних сис-

тем та технологій 

КСО.09  Компетенція щодо вирішення 

соціальних, інструментальних, 

загальнонаукових і професій-

них завдань 

КСО.09.ПР.Р.01 Здатність до генерації но-

вих ідей і варіантів 

розв’язання задач, до ком-

бінування та експеримен-

тування, до оригінальності, 

конструктивності, економіч-

ності та простих рішень 

КІ.03 Здатність здійснювати аналіз 

і синтез науково-технічної, 

природничо-наукової та зага-

льнонаукової інформації 

КІ.03.ПР.Р.01 Уміння обробляти отри-

мані результати, аналі-

зувати, осмислювати та 

подавати їх, обґрунтову-

вати запропоновані рі-

шення на сучасному на-

уково-технічному рівні 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Тематичний план дисципліни "Системний аналіз" складається з 

трьох модулів, кожний з яких об’єднує у собі відносно окремий самостій-

них блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом та взаємозв’язками. 

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практи-

чні заняття, лабораторні роботи, індивідуальна навчально-дослідна ро-

бота, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту дисцип-

ліни наведена у табл. 3. 
 

Таблиця 3 
 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Лаборатор-

ні роботи 

Самостійна  

робота  

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Предметна область та основні поняття системного аналізу 

1. Побудова системних моде-

лей проблемних ситуацій 
2 1 2 3 

2. Поняття і закономірності  

системного аналізу 
4 2 4 6 

3. Методи системного аналізу 4 2 4 6 

Разом за модулем 1 10 5 10 15 

Модуль 2. Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації 

4. Системний аналіз організацій 2 1 2 3 

5. Системний аналіз функціо-

нальної структури управління 
2 1 2 3 

6. Системний аналіз управлін-

ня бізнес-процесами 
2 1 2 3 

7. Системний аналіз рішень  

з інформаційного забезпечення 
2 1 2 3 

8. Системний аналіз рішень  

з алгоритмічного забезпечення 

систем управління 

2 1 2 3 

9. Системний аналіз рішень з 

процесів актуалізації даних 
2 1 2 3 

10. Системний аналіз рішень  

з інформаційної підтримки 

процесів прийняття рішень 

2 1 2 3 

Разом за модулем 2 14 7 14 21 
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Продовження табл. 3 

 

1 2 3 4 5 

Модуль 3. Розкриття невизначеностей та аналіз багатофакторних ризиків 

11. Розкриття невизначеностей 

у задачах системного аналізу 
2 1 2  3 

12. Задачі та методи систем-

ного аналізу багатофакторних 

ризиків 

2 1 2 3 

13. Системне управління склад-

ними об’єктами 
2 1 2 3 

14. Системне управління прое-

ктами 
4 2 4 6 

15. Стандарти документування 

системних рішень 
2 1 2 3 

Разом за модулем 3 12 6 12 18 

Всього за курсом  36 18 36 54 

 

3. Зміст дисципліни за модулями та темами 
 

Модуль 1. Предметна область та основні поняття  

системного аналізу 
 

Тема 1. Побудова системних моделей проблемних ситуацій 
 

Системність світу. Системність практичної діяльності, її алгоритміч-

ність. Системність пізнавальної діяльності. Аналітичний та синтетичний 

образи мислення.  Системність оточуючого людину середовища, людсь-

кого суспільства, взаємодії людини з середовищем.  

Передумови та необхідність виникнення системного підходу. Осно-

вні етапи розвитку системного підходу. Джерела системних ідей. Історія 

розвитку науки про системи. Основні напрямки системних досліджень: 

системний підхід, теорія систем, системний аналіз. Структура системології.  

Визначення системного аналізу. Характерні риси системного аналі-

зу. Області використання системного аналізу.  

Поняття проблемної ситуації. Ознаки системних проблем: слабка 

структурованість, конфліктність, невизначеність, неоднозначність, наяв-

ність ризику, комплексність. Загальний підхід до вирішення проблем. По-

слідовність етапів системного аналізу. Основні задачі системного аналі-

зу. Формування загального уявлення про систему. Формування деталь-

ного уявлення про систему. Вирішення проблеми.  
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Тема 2. Поняття і закономірності системного аналізу 

 

Основні поняття системного аналізу (СА). Поняття об’єкта, види 

об’єктів в залежності від їх природи, походження. Поняття системи. Сис-

тема і середовище. Поняття елемента, елемент як "чорний ящик". По-

няття компонента та підсистеми. Поняття зв’язку між елементами, види 

зв’язків між елементами.  

Форми опису системи. Форми вербального опису системи. Суб-

стратний аналіз. Гомогенний, гетерогенний та змішаний склад елементів 

системи. Елементи за призначенням. Завдання структурного аналізу. 

Координаційний та субордінаційний характер зв’язку. Внутрішній та зов-

нішній описи системи. Інформаційний опис системи. Генетичний та про-

гностичний описи системи. 

Поняття сукупності, форми, топології та структури. Основні види 

структур. Приклади структур.  

Основні поняття функціонування та розвитку систем. 

Види систем. Фізичні та абстрактні системи. Поняття моделі, моде-

лювання. Відкриті, закриті та ізольовані системи. Штучні, природні та 

змішані системи. Системи з якісними, кількісними та якісно-кількісними 

змінними. Системи типу "чорний ящик", параметризовані, непараметри-

зовані, типу "білий ящик". Системи, що управляються ззовні, зсередини, 

з комбінованим управлінням. Класифікація систем за обсягом охоплення 

циклу управління та мірою автоматизації та інтелектуалізації системи. 

Активні і пасивні системи. Статичні і динамічні системи. Системи енерге-

тично, матеріально, інформаційного забезпечені. Системи, у яких цілі 

завдаються ззовні та які самі формують цілі. Добре організовані, дифузні 

та самоорганізовані системи. Характерні риси складних систем великого 

розміру. Ознаки робастості, неоднорідних зв’язків, емерджентності.  

Закономірності систем. Цілісність. Інтегрованість. Комунікативність. 

Ієрархічність. Еквіфінальність. Історичність.  

 

Тема 3. Методи системного аналізу  

 

Принципи системного аналізу: кінцевої цілі, вимірювання, єдності, 

зв’язності, модульності, ієрархії, функціональності, розвитку, децентралі-

зації, невизначеності. Методологічні підходи в системному аналізі: сис-

темний, структурно-функціональний, конструктивний, комплексний, ситу-

ативний, інноваційний, цільовий, діяльний, морфологічний і програмно-

цільовий. Методи в системному аналізі. 
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Поняття, суть та завдання аналізу. Поняття, суть та завдання син-

тезу. Порівняльна характеристика методів аналізу та синтезу. Поняття 

декомпозиції. Методика декомпозиції. Моделі-основи декомпозиції. Прикла-

ди повних формальних моделей. Принципи декомпозиції. Повнота і про-

стота моделі декомпозиції. Формальний опис процедури декомпозиції.  

Поняття агрегації. Властивості агрегатів. Види агрегатів. Поняття 

конфігуратора. Види операторів-агрегатів. Поняття класифікації як опе-

ратора-агрегату. Функція декількох змінних як оператор-агрегат. Поняття 

структури як оператора.  

Загальний підхід до вирішення проблем. Зміст етапів декомпозиції. 

Зміст етапів аналізу. Зміст етапів синтезу.  

 

Модуль 2. Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів 

комп’ютеризації  
 

Тема 4. Системний аналіз організацій 

 

Особливості організаційно-технічних систем. Поняття організації. 

Види організацій. Зв’язки організації з зовнішнім середовищем. Зміни, 

що виникають в організації при взаємодії з зовнішнім середовищем.  

Структура організації. Типові структури в організації. Етапи, цілі, ін-

струменти структурного аналізу. Збір даних для побудови моделей, що 

відтворюють діяльність організації. Етапи побудови моделей діяльності 

організацій. 

Поняття проблемної області. Вимоги до моделі проблемної облас-

ті. Формалізація діяльності організації. Поняття нотації.  

Методологія ARIS. Підсистеми організації, види моделей, типи 

представлень і рівні опису моделей в методології ARIS. 

 

Тема 5. Системний аналіз функціональної структури управління 

 

Поняття і характеристики організаційної структури управління. 

Схема організаційної структури. Основні види структур механістичного 

типу. Основні види структур органічного типу.  

Функціонально-орієнтована (ієрархічна) структура управління орга-

нізацією. Переваги і недоліки функціонально-орієнтованої структури 

управління. 
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Еволюція організації бізнесу. Процесно-орієнтована структура 

управління організацією. Переваги і недоліки процесно-орієнтованої 

структури управління. Порівняння функціонального і процесного управ-

ління організацією. 

Моделювання організаційної структури в ARIS: рівень підприємст-

ва, рівень підрозділу, рівень посад. 

 

Тема 6. Системний аналіз управління бізнес-процесами 

 

Передумови появи процесного підходу. Термінологія процесного 

управління. Основні принципи управління бізнес-процесом.  

Стандарти та методології (нотації) моделювання бізнес-процесів: 

історія розвитку методологій, типи.  

Мережі Петрі. Метод динамічного функціонального аналізу бізнес-

процесів на основі мереж Петрі.  

Моделювання бізнес-процесів у методології ARIS. Модель дерева 

функцій. Критерії поєднання функцій: об’єктно-орієнтоване; процесно-

орієнтоване; операційно-орієнтоване. Модель "подієвий ланцюг проце-

сів" (еЕРС). Призначення моделі. Принципи побудови моделі. Розгалу-

ження процесів. Імітаційне моделювання процесів. Моделі виробничого 

та офісного процесів. Модель оточення функції, її зв’язок з моделлю да-

них і моделлю процесів.  

 

Тема 7. Системний аналіз рішень з інформаційного забезпечення 
 

Поняття інформаційного забезпечення (ІЗ). Принципи створення ІЗ. 

Склад ІЗ. Склад позамашинної інформаційної бази (ІБ). Засоби організа-

ції і ведення позамашинної ІБ.  

Значення систематизації інформації для її автоматизованого обро-

блення. Поняття класифікації, класифікатора. Об’єкти класифікації. По-

няття системи класифікації. Ієрархічна система класифікації. Фасетна 

система класифікації. 

Поняття коду, кодування, системи кодування, алфавіту коду, осно-

ви коду, довжини коду, розряду коду. Реєстраційні, класифікаційні, пос-

лідовні та рівнобіжні системи кодування. Порядкова, серійна, позиційна, 

шахова, повторення та комбінована системи кодування. 

Форми класифікаторів. Види класифікаторів. Державна система 

класифікації і кодування інформації (ДСКК), її функції. Мета і призначен-

ня штрихового кодування.  
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Властивості документа як складової інформаційного забезпечення. 

Поняття уніфікованої системи документації (УСД). Проектування форм 

первинних документів. Проектування форм вихідних документів. Поняття 

електронної форми документа.  

Склад машинного ІО. Склад машинної ІБ. Класифікація файлів. 

Вхідні файли, базові файли, оперативні файли, файли нормативно-

довідкової інформації (НДІ), робочі файли, проміжні файли, службові 

файли, архівні файли. Незалежні файли. Організація логічно взаємоза-

лежних файлів у БД. Склад засобів організації і ведення машинної ІБ. 

Програмні засоби організації і ведення ІБ.  

 

Тема 8. Системний аналіз рішень з алгоритмічного  

забезпечення систем управління 

 

Поняття алгоритмічного забезпечення. Склад алгоритмічного за-

безпечення. Структура алгоритмічного забезпечення.  

Поняття алгоритму. Базові алгоритмічні структури. Схеми алгорит-

мів. Алгоритмічні мови. Метод алгоритмічного моделювання.  

Формалізація задачі. Поняття моделі. Типи моделей. Моделюван-

ня. Математичне моделювання. Етапи математичного моделювання. 

Вимоги до математичних моделей. Класифікація математичних моделей 

у задачах управління.  

Моделі і методи оброблення інформації. Групи моделей економіч-

них систем: алгебраїчні, статистичні, великих систем. Поведінкові моде-

лі. Метод дослідження операцій. Метод лінійного програмування.  

 

Тема 9. Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних 
 

Поняття інформації, даних, знань. Вимоги до інформації. Інфор-

маційна культура. Інформаційне суспільство. Закон України "Про інфор-

мацію".  

Економічна інформація, її характерні риси, види, джерела і методи 

збирання. Класифікація економічної інформації: в залежності від стадій її 

виникнення і формування, з позицій технології вирішення економічних 

завдань, в залежності від функцій у процесах управління, за ознаками 

відображення об’єктів, за призначенням у процесі управління, за відно-

шенням до об’єкта, що регулює.  
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Адекватність інформації. Форми адекватності інформації: синтакси-

чна, семантична, прагматична. Підходи до визначення міри кількості ін-

формації. Оцінка якості економічної інформації. Споживчі показники яко-

сті економічної інформації: об’єктивність, обсяг, повнота, доступність, 

своєчасність, актуальність, точність, достовірність, цінність. 

Структура економічної інформації. Логічна структура: символ, рек-

візит, показник, документ, масив, інформаційний потік, інформаційна під-

система, інформаційна система. Елементи перетворення економічної 

інформації: операція, процедура. Фізична структура даних: символ, поле, 

агрегат даних, запис, файл, база даних.  

Процеси актуалізації інформації: виявлення інформаційних потреб, 

вибір джерел інформації, збирання інформації; введення інформації; об-

роблення інформації; оцінювання інформації; подавання інформації в 

зручному вигляді; виведення інформації користувачу, в іншу систему. 

Операції актуалізації даних: додавання, вилучення, редагування записів. 

 

Тема 10. Системний аналіз рішень з інформаційної  

підтримки процесів прийняття рішень 

 

Основні принципи теорії прийняття рішень. Проблема прийняття 

рішень. Складові задачі прийняття рішення. Узагальнений процес при-

йняття рішень: усвідомлення задачі, системний аналіз задачі, оптиміза-

ція, вибір і аналіз рішення. Класифікація задач прийняття рішень в зале-

жності від новизни, типу наслідку, виду проблемної ситуації, методу опи-

су і подання, методу пошуку рішень, числа критеріїв, типу критеріальної 

оцінки рішень, галузі застосування рішень.  

Постановка задач прийняття рішень. Послідовність дій постановки 

задачі: установлення меж системи, визначення показника ефективності, 

вибір системних змінних, побудова моделі.  

Етапи прийняття рішень. Модель циклу прийняття рішень у про-

блемних ситуаціях. Теорія "економічної людини". Усвідомлення ситуації. 

Формулювання мети прийняття рішення. Визначення шляхів досягнення 

мети. Вибір ефективного рішення. Схема прийняття рішення в систем-

ному аналізі. Міри інформації в різних інформаційних середовищах.  

Інформаційна система підтримки прийняття рішень. Об’єктно-

когнітивний аналіз предметної області: об’єктно-орієнтований аналіз, он-

тологічний аналіз, семантичний аналіз. Використання CASE-засобів для 

моделювання систем оброблення знань. 
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Модуль 3. Розкриття невизначеностей  

та аналіз багатофакторних ризиків 
 

Тема 11. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу 

 

Роль невизначеності в системному аналізі. Причини невизначенос-

ті. Джерела невизначеності. Зовнішні і внутрішні фактори невизначенос-

ті. Види невизначеностей. Інформація як міра зняття невизначеності. 

Ентропія системи. Принцип максимізації ентропії.  

Методи непараметричної статистики. Поняття операції вимірюван-

ня. Формальне визначення шкали вимірювання. Поняття номінальної 

шкали. Поняття шкали порядку. Особливості шкали інтервалів. Шкала 

відносин як різновид шкали інтервалів. Шкала різниць як різновид шкали 

інтервалів. Визначення абсолютної шкали. Проміжні шкали. Ієрархія 

шкал вимірювання. Ізоморфні шкали. 

Елементи теорії статистичних рішень. Загальна схема прийняття 

статистичних рішень. Вимоги до критеріїв та процедур оцінки та вибору 

оптимальних систем. Критерії ефективності систем у невизначених опе-

раціях. Перевірка статистичних гіпотез. 

Фактор конфлікту. Причини конфлікту. Ігрові методи обґрунтування 

рішень. Ігри стратегічні і статистичні. Рішення стратегічних ігор. Парні іг-

ри з нульовою сумою. Принцип мінімакса. Рішення парних матричних 

ігор. Зведення розв’язання гри до задачі лінійного програмування. Особ-

ливості вирішення статистичних ігор. Критерії для прийняття рішення в 

статистичних іграх. Планування експерименту для вирішення статистич-

них ігор з метою ослаблення невизначеності.  

 

Тема 12. Задачі та методи системного аналізу  

багатофакторних ризиків 
 

Поняття ризику. Види ризиків. Функції ризику. Умови виникнення 

ризиків. Класифікація ризику за масштабами; аспектами; об’єктивністю; 

типами; чисельністю осіб, які приймають рішення; рівнем витрат. 

Загальні принципи аналізу ризику. Етапи аналізу ризику. Якісний 

аналіз ризику. Фактори, що впливають на ступінь ризику. Об’єкт та 

суб’єкт ризику. Кількісний аналіз ризику. Методи кількісного аналізу ризи-

ку: статистичний метод; метод аналогій; метод експертних оцінок; метод 

побудови дерева рішень; комбінований метод. Управління ризиком. 
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Корисність очікуваних результатів. Функція корисності при наявнос-

ті ризику. Аксіоми теорії корисності. Етапи визначення функції кориснос-

ті. Умови оцінки систем при дискретних і безперервних значеннях показ-

ників. 

Дерево рішень. Формулювання завдання. Побудова дерева рішень. 

Оцінка ймовірностей станів середовища. Установлення виграшів. Рішен-

ня завдання. Алгоритм використання методу: перша точка прийняття рі-

шення, можливі дії, ймовірність подій, очікуваний результат (виграш), пі-

драхунки результатів по кожній альтернативі, порівняння альтернатив. 

 

Тема 13. Системне управління складними об’єктами 

 

Управління як функція, як процес, як апарат. Аксіоми теорії управ-

ління, принцип необхідної різноманітності Ешбі.  

Поняття кібернетичної системи, її складові. Структура системи 

управління: суб’єкт управління, об’єкт управління, прямий та зворотний 

зв’язок. Зв’язок системи з зовнішнім середовищем: вплив зовнішнього 

середовища, інформація про зовнішнє середовище. Замкнуті та розі-

мкнуті системи. 

Завдання управління: цілепокладання, стабілізація, виконання про-

грами, стеження, оптимізація. Керівництво.  

Поняття функції управління. Групи функцій управління: прийняття 

рішень, обробки інформації, обміну інформацією. Цикл управління. Рівні 

управління: вищий, середній, нижній. Стратегічне, тактичне та оператив-

не управління.  

Зміст функцій управління: збирання даних, формування повідом-

лення, передача даних каналами зв’язку, облік, контроль, аналіз, про-

гнозування, планування, оперативне управління, організація і координу-

вання.  

 

Тема 14. Системне управління проектами 

 

Особливості проекту як виду діяльності. Визначення проекту. Сут-

тєві елементи проекту. Об’єкти розробки проекту. 

Компоненти управління проектом: мета, обмеження, об’єкт управ-

ління, суб’єкт управління. Трикутник обмежень в управлінні проектами. 

Основні компоненти процесу управління проектуванням.  
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Методи планування та управління проектами та ресурсами. Систе-

ма мережного планування та управління. Кроки планування проекту. 

Графічні засоби планування та управління проектами. Розрахунок пара-

метрів та оптимізація мережевої моделі проекту. Вибір системи для 

управління проектом. Використання програмного продукту MS Project 

для реалізації проекту.  

Організація проектування ІС. Організаційні форми управління прое-

ктами. 

Сучасний ринок проектів. Системні інтегратори. Проектні інтеграто-

ри. Поняття аутсорсингу.  

 

Тема 15. Стандарти документування системних рішень 

 

ГОСТ 34.601-90 "Автоматизовані системи. Стадії створення". Пос-

лідовність стадій та етапів створення ІС. 

Організація робіт передпроектної стадії. Склад і зміст документації 

передпроектної стадії.  

Організація робіт технічного проектування. Зміст документа "Пос-

тановка комплексу завдань" згідно з РД 50-34.698-90.  

Організація робіт робочого проектування. Склад і зміст проектної 

документації на стадії "Техно-робочого проектування". 

Методи впровадження проекту. Організація робіт впровадження 

проекту. Склад і зміст приймально-здавальної документації.  

 

4. Плани лекцій 
 

Модуль 1. Предметна область та основні поняття  

системного аналізу 
 

Тема 1. Побудова системних моделей проблемних ситуацій 

 

1. Системність як загальна властивість світу. 

2. Розвиток системного підходу. 

3. Системний аналіз як методологія дослідження складних проблем. 

4. Розв’язання проблемних ситуацій у системному аналізі. 

 

Література: основна [1; 2; 3; 6; 8]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 

61; 67; 69; 87; 103; 105; 108; 112]. 
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Тема 2. Поняття і закономірності системного аналізу 
 

1. Поняття системи і її складових.  

2. Опис системи. 

3. Структура системи. 

4. Функціонування і розвиток системи. 

5. Види систем. 

6. Закономірності систем. 
 

Література: основна [1 –3, 5 – 8]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 

61; 67; 69; 87; 103; 105; 108; 112]. 
 

Тема 3. Методи системного аналізу 
 

1. Принципи, підходи і методи системного аналізу. 

2. Аналіз і синтез. 

3. Декомпозиція. 

4. Агрегація. 

5. Загальний підхід до вирішення проблем.  
 

Література: основна [2; 5; 7]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 61; 

67; 69; 87; 103; 105; 108; 112].  

 

Модуль 2. Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів 

комп’ютеризації  
 

Тема 4. Системний аналіз організацій 
 

1. Поняття і види організацій.  

2. Поняття і вимоги до моделі проблемної області. 

3. Формалізація діяльності організації. 
 

Література: основна [4; 7; 8 ]; додаткова [67; 81; 100; 108]. 
 

Тема 5. Системний аналіз функціональної структури управління 
 

1. Організаційна структура управління. 

2. Функціонально-орієнтована структура управління.  

3. Процесно-орієнтована структура управління. 

4. Моделювання організаційної структури управління. 
 

Література: основна [2; 4; 7; 8]; додаткова [66; 81; 108]. 
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Тема 6. Системний аналіз управління бізнес-процесами 

 

1. Процесний підхід до управління організацією: виникнення, термі-

нологія, стандарти, принципи. 

2. Стандарти та методології моделювання бізнес-процесів. 

3. Моделювання бізнес-процесів у методології ARIS. 

 

Література: основна [2; 4; 7; 8]; додаткова [81]. 

 

Тема 7. Системний аналіз рішень з інформаційного забезпечення 

 

1. Поняття і склад інформаційного забезпечення. 

2. Система класифікації і кодування інформації. 

3. Уніфікована система документації. 

4. Машинне інформаційне забезпечення. 

 

Література: основна [7]; додаткова [33; 39; 57; 70; 85]. 

 

Тема 8. Системний аналіз рішень з алгоритмічного  

забезпечення систем управління 

 

1. Призначення,склад і структура алгоритмічного забезпечення. 

2. Схеми алгоритмів. 

3. Математичне моделювання. 

4. Моделі і методи оброблення інформації. 

 

Література: основна [7]; додаткова [33; 36; 37; 39; 85]. 

 

Тема 9. Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних 

 

1. Поняття інформації та її види. 

2. Структура інформації. 

3. Процеси актуалізації даних. 

 

Література: основна [2; 7]; додаткова [33; 39; 57; 67]. 
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Тема 10. Системний аналіз рішень з інформаційної підтримки  

процесів прийняття рішень 
 

1. Основні поняття теорії прийняття рішень. 

2. Постановка і класифікація задач прийняття рішень. 

3. Етапи і процедури процесу прийняття рішень. 

4. Інформаційна система підтримки прийняття рішень. 
 

Література: основна [2]; додаткова [10; 13; 35; 57; 88; 103]. 

 

Модуль 3. Розкриття невизначеностей та аналіз  

багатофакторних ризиків 
 

Тема 11. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу 
 

1. Причини, джерела, фактори та види невизначеностей у задачах 

системного аналізу.  

2. Інформація як міра зняття невизначеності. 

3. Вимірювальні шкали. 

4. Елементи теорії статистичних рішень. 

5. Прийняття рішень в умовах конфлікту. 
 

Література: основна [2; 3]; додаткова [10; 13; 35; 57; 88; 103]. 

 

Тема 12. Задачі та методи системного аналізу багатофакторних  

ризиків 
 

1. Поняття, види, функції, умови виникнення та класифікація ризиків. 

2. Аналіз та управління ризиком. 

3. Оцінювання складних систем на основі теорії корисності. 

4. Метод дерева рішень. 
 

Література: основна [2; 3]; додаткова [40; 50; 86; 88; 93; 103]. 

 

Тема 13. Системне управління складними об’єктами 

 

1. Основи управління складними об’єктами. 

2. Завдання управління. Рівні управління організацією. 

3. Функції управління. 

 

Література: основна [2; 7]; додаткова [43; 56; 66; 67; 76; 108; 113]. 
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Тема 14. Системне управління проектами 

 

1. Проект як вид діяльності.  

2. Управління проектом. 

3. Розрахунок параметрів мережевої моделі. 

4. Сучасний ринок програмних проектів.  

 

Література: основна [7]; додаткова [24; 90; 116]. 

 

Тема 15. Стандарти документування системних рішень 

 

1. Організація робіт зі створення та впровадження систем. 

2. Склад і зміст документації передпроектної стадії.  

3. Склад і зміст документації техно-робочого проектування. 

4. Склад і зміст документації впровадження проекту. 

 

Література: основна [8]; додаткова [37; 38; 39; 96]. 

 

5. Плани лабораторних занять 

 

Лабораторні заняття – це організаційна форма навчального занят-

тя, на якому студенти під керівництвом викладача використовують 

комп’ютерні інструментальні засоби для створення інформаційних сис-

тем. Лабораторні заняття проводяться з однією академічною групою, яка 

поділяється на дві підгрупи, що навчаються у двох комп’ютерних аудито-

ріях. 

На кожному лабораторному занятті викладач оцінює підготовку 

студентів до заняття, уміння застосовувати комп’ютерні інформаційні  

засоби для лабораторної роботи. Підсумкові оцінки за кожне лабора-

торне заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом 

оцінки за окремі лабораторні заняття враховуються при виставленні 

поточної модульної (практичний модульний контроль) оцінки з даної 

навчальної дисципліни. Перелік тем лабораторних робіт наведено в 

табл. 4. 
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Таблиця 4 
 

Перелік тем лабораторних занять 
 

Теми лабораторних занять Кількість годин 

1. Основи роботи з інструментальною системою ARIS  2 

2. Створення моделі організаційної структури в інструмен-

тальній системі ARIS 
4 

3. Створення моделі дерева функцій в інструментальній 

системі  ARIS 
2 

4. Створення моделі процесів в інструментальній системі  

ARIS 
6 

5. Створення моделі оточення функції в інструментальній 

системі  ARIS 
2 

6. Створення інтелектуальної карти 4 

7. Планування проектних робіт: визначення складу, трива-

лості робіт і зв’язків між роботами в MS Project 
4 

8. Ресурсне планування проекту в MS Project 4 

9. Оцінювання вартості проекту. Оптимізація проекту в  

MS Project 
4 

10. Контроль виконання проекту в MS Project 4 

Разом 36 

 

6. Плани практичних занять 

 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викла-

дач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних по-

ложень навчальної дисципліни та формує вміння та навички їх практич-

ного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відпо-

відно сформульованих завдань. 

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підго-

товленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня ово-

лодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі за-

вдань різної складності для розв’язання їх студентами на занятті. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викла-

дачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх 

обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оціню-

вання. 
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Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, врахову-

ються при виставленні поточної модульної оцінки з даної навчальної  

дисципліни (практичний модульний контроль). Перелік тем практичних 

занять наведено в табл. 5.  
 

Таблиця 5 
 

Перелік тем практичних занять 
 

Теми практичних занять Кількість годин 

1. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 2 

2. Декомпозиція АІС у процесі її проектування. Завдання управлін-

ня в АІС як об’єкт розробки, впровадження та експлуатації кінце-

вим користувачем 

2 

3. Завдання управління в АІС як об’єкт розробки, впровадження та 

експлуатації кінцевим користувачем  

2 

4. Розробка постановки завдання (комплексу завдань) 6 

5. Розробка інформаційного забезпечення  2 

6. Розробка алгоритму вирішення задачі – елемента технічного 

проекту АІС 

2 

7. Розробка контрольного прикладу за завданням, що алгоритмі-

зується, як елемента технічного проекту АІС 

2 

Разом 18 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) виконується 

самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисциплі-

ни відповідно до графіка навчального процесу. 

ІНДЗ виконується з метою систематизації закріплення, поглиблен-

ня та узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання,  

придбання практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем 

системного аналізу. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання припускає наявність 

таких елементів наукового дослідження: практичної значущості; компле-

ксного системного підходу до вирішення завдань дослідження; теорети-

чного використання передової сучасної методології і наукових розробок; 

елементів творчості.  

Практична значущість ІНДЗ полягає в обґрунтовуванні реальності 

його результатів для потреб практики.  
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Реальною вважається робота, яка виконана відповідно до наявних 

проблем організації на основі її реальних даних з обробки інформації і 

результати якої повністю або частково можуть бути впроваджені в прак-

тику діяльності конкретної організації або аналогічних об’єктів.  

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи поля-

гає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними точками 

зору – з позицій теоретичної бази і практичних напрацювань, умов його 

реалізації в організації, аналізу, обґрунтовування шляхів удосконалення 

інформаційної системи і т. ін. – у тісній взаємоув’язці і єдиній логіці ви-

кладу. 

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при вико-

нанні системного аналізу об’єкта автоматизації студент повинен викори-

стовувати відомості про новітню обчислювальну техніку та інформаційні 

технології, інструментальні засоби моделювання ІС, досвід вітчизняних 

та закордонних досягнень в сфері системного аналізу ІС. 

У процесі виконання ІНДЗ поряд з теоретичними знаннями і прак-

тичними навичками за фахом студент повинен продемонструвати здіб-

ності до науково-дослідної роботи і вміння творчо мислити, навчитися 

вирішувати науково-прикладні актуальні задачі.  

 

7.1. Тематика ІНДЗ 
 

Тема ІНДЗ за дисципліною "Системний аналіз" є однаковою для 

всіх студентів. 

Тема ІНДЗ: "Використання методів динамічного моделювання для 

аналізу і оптимізації бізнес-процесів". 

Мета роботи: формування навичок розроблення моделей для 

аналізу і оптимізації бізнес-процесів. 

Основні завдання: 

виконати статичне моделювання бізнес-процесів у середовищі 

ARIS;  

сформувати часові і вартісні характеристики для динамічного мо-

делювання; 

виконати динамічне моделювання бізнес-процесів з використанням 

ARIS Simulation; 

оцінити результати динамічного моделювання і виконати оптиміза-

цію бізнес-процесів.  
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7.2. Вимоги до змісту ІНДЗ 
 

ІНДЗ повинне містити такі розділи. 

Титульна сторінка. Повинна містити назву університету; назву ка-

федри; назву навчальної дисципліни; тему ІНДЗ; прізвище, ініціали сту-

дента, номер академічної групи; дату подання ІНДЗ викладачеві на пе-

ревірку (день, місяць, рік). 

Зміст. Повинен відтворювати назви розділів, параграфів тощо, які 

розкривають тему ІНДЗ, з зазначенням номерів сторінок, на яких вони 

розміщені. 

Вступ. У "Вступі" студентом розкривається актуальність теми ІНДЗ 

та основні завдання для розробки теми ІНДЗ. 

Основна частина. Складається з 4 розділів відповідно до завдань 

ІНДЗ. Кожний розділ повинен містити умову завдання, опис порядку ви-

рішення завдання та основні отримані результати. Ілюстративний мате-

ріал кожного завдання необхідно виконувати в середовищі ARIS. 

Висновки. У висновках викладають рекомендації та практичні ре-

зультати, одержані в ІНДЗ. Далі формулюють висновки щодо практично-

го використання отриманих результатів.  

Список літератури. Джерела розміщують списком в алфавітному 

порядку прізвищ авторів або заголовків. Відомості про джерела, які 

включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного ста-

ндарту. 
 

8. Самостійна робота студента 
 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріа-

лу дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордон-

ною спеціальною літературою. Самостійна робота є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових на-

вчальних занять. Основні види самостійної роботи, які запропоновані 

студентам: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Робота з вивчення рекомендованої літератури. 

3. Вивчення основних термінів та понять з галузі системного аналізу. 

4. Підготовка до лабораторних робот, дискусій, роботи в малих групах. 

5. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю. 

6. Контрольна перевірка кожним студентами особистих знань за пи-

таннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 

7. Робота над доповіддю. 
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8.1. Питання для самостійного опрацювання 

 

Модуль 1. Предметна область та основні поняття  

системного аналізу 

 

Тема 1. Побудова системних моделей проблемних ситуацій 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Системність пізнавальної діяльності. 

2. Напрямки системних досліджень. 

3. Етапи системного аналізу в проектуванні, прогнозуванні та 

управлінні. 

4. Моделювання як метод системного аналізу.  

5. Властивості і закони розвитку складних систем. 

 

Теми доповідей 

 

1. Значення системних уявлень у науковій і практичній діяльності. 

2. Основні етапи еволюції системного підходу.  

3. Концепція загальної теорії систем Л. фон Берталанфі. 

4. Системні ідеї Р. Акоффа, В. Афанасьєва, В. Глушкова у сфері 

управління.  

5 Оновлення системних ідей В. Карташовим, С. Кузьміним, І. При-

гожиним та ін. 

6. Системний підхід і синергетика  

 

Література: основна [1; 2; 3; 6; 8]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 

61; 67; 69; 87; 103; 105; 108; 112]. 

 

Тема 2. Поняття і закономірності системного аналізу 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Поняття теорії систем. 

2. Моделювання систем. 

3. Складні системи. 
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Теми доповідей 

 

1. Принципи, підходи та етапи моделювання. 

2. Формальні моделі складних систем. 

3. Термінологія теорії систем.  

4. Класифікація систем.  

5. Закономірності систем. 

6. Інформаційний опис систем. 

7. Морфологічний опис систем. 

8. Функціональний опис систем. 

 

Література: основна [1 – 3, 5 – 8]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 

61; 67; 69; 87; 103; 105; 108; 112]. 

 

Тема 3. Методологія системного аналізу 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Поняття, суть та завдання аналізу. 

2. Поняття, суть та завдання синтезу. 

3. Методика декомпозиції. 

 

Теми доповідей 

 

1. Принципи, підходи і методи системного аналізу. 

2. Поняття: методологія, метод, методика. 

3. Системний аналіз як методологічна дисципліна. 

4. Аналіз і синтез у системних дослідженнях. 

5. Моделі систем як основа декомпозиції. 

6. Агрегація та емерджентність систем. 

7. Побудова моделі системного аналізу. 

8. Методи аналізу великих систем, планування експерименту 

9. Метод класифікації. 

 

Література: основна [2; 5; 7]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 61; 

67; 69; 87; 103; 105; 108; 112]. 
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Модуль 2. Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів  

комп’ютеризації  
 

Тема 4. Системний аналіз організацій 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Особливості організаційно-технічних систем. 

2. Етапи структурного аналізу організації. 

3. Типові структурні підсистеми організації. 

 

Теми доповідей 

 

1. Поняття організації, організаційної структури та організаційного 

процесу. Основні ознаки організації. 

2. Організація як система. 

3. Види організацій, їх ознаки і порівняльна оцінка. 

4. Зовнішнє середовище організації та зміст її елементів. 

5. Внутрішнє середовище організації та зміст її елементів. 

6. Підходи до моделювання проблемної області. 

7. Методологія моделювання бізнесу в ARIS. 

 

Література: основна [4; 7; 8]; додаткова [67; 81; 100; 108]. 

 

Тема 5. Системний аналіз функціональної структури управління 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Організаційні структури механістичного типу.  

2. Організаційні структури органічного типу.  

3. Порівняння функціонального і процесного управління організацією. 

 

Теми доповідей 

 

1. Поняття і характеристики організаційної структури управління. 

2. Бюрократичні структури управління. 

3. Адаптивні структури управління. 

4. Порівняння механістичних та адаптивних організаційних струк-

тур управління. 
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5. Дивізійні структури управління. 

6. Проектні структури управління.  

7. Матрична структура управління. 

 

Література: основна [2; 4; 7; 8]; додаткова [66; 81; 108]. 

 

Тема 6. Системний аналіз управління бізнес-процесами 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Системний аналіз процесів управління організацією. 

2. Методології моделювання бізнес-процесів. 

3. Нотація еEPC моделювання бізнес-процесів. 

 

Теми доповідей 

 

1. Термінологія процесного підходу. Нотації моделювання процесів. 

2. Бізнес-процеси в діяльності організації. 

3. Метод динамічного функціонального аналізу діяльності органі-

зації на основі мереж Петрі. 

4. Імітаційне моделювання процесів. 

5. Методологія моделювання біизнес-процесів у нотації IDEF0. 

6. Методологія моделювання потоків робіт (Work Flow Modeling). 

7. Методологія опису потоків даних (Data Flow Modeling). 

8. Огляд публікацій вітчизняних авторів щодо проблем процесного 

управління організаціями.  

9. Закордонний досвід управління бізнес-процесами.  

 

Література: основна [2; 4; 7; 8]; додаткова [81]. 

 

Тема 7. Системний аналіз рішень з інформаційного забезпечення 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Позамашинне ІЗ. 

2. Машинне ІЗ. 

3. Системи класифікації.  

4. Системи кодування. 
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Теми доповідей 

 

1. Уніфікація і стандартизація документів.  

2. Кодування інформації в системах оброблення даних.  

3. Історія кодування інформації.  

4. Символи і алфавіти для кодування інформації.  

5. Ієрархічні класифікаційні системи. 

6. Дескрипторні інформаційно-пошукові мови. 

7. Державна система класифікації і кодування соціальної і техніко-

економічної інформації. 

8. Проектування електронних форм документів.  

9. Проблеми забезпечення юридичної сили документів в умовах 

інформаційних технологій.  

 

Література: основна [7]; додаткова [33; 39; 57; 70; 85]. 

 

Тема 8. Системний аналіз рішень з алгоритмічного забезпечення  

систем управління 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Методи математичного моделювання. 

2. Алгоритми оброблення інформації. 

 

Теми доповідей 

 

1. Історія формування поняття "алгоритм".  

2. Засоби і мови опису алгоритмів. 

3. Методи розробки алгоритмів.  

4. Формалізація поняття "алгоритм". 

5. Принципи розробки алгоритмів і програм для розв’язання прик-

ладних задач. 

6. Методи дослідження операцій. 

7. Методи лінійного програмування. 

 

Література: основна [7]; додаткова [33; 36; 37; 39; 85]. 
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Тема 9. Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Економічна інформація, її характерні риси, види, джерела і ме-

тоди збирання. 

2. Логічна структура економічної інформації. 

3. Фізична структура даних. 

 

Теми доповідей 

 

1. Інформаційна культура. Інформаційне суспільство. Закон Украї-

ни "Про інформацію". 

2. Підходи до визначення міри кількості інформації. 

3. Споживчі показники якості економічної інформації. 

4. Класифікація інформації та її роль в інформаційному забезпе-

ченні управління. 

5. Процеси і операції актуалізації інформації. 

 

Література: основна [2; 7]; додаткова [33; 39; 57; 67]. 

 

10. Системний аналіз рішень з інформаційної підтримки процесів 

прийняття рішень 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 
 

1. Принципи, проблеми та задачі прийняття рішень. 

2. Класифікація задач прийняття рішень. 

3. Інформаційна система підтримки прийняття рішень. 
 

Теми доповідей 
 

1. Системність у розробці та прийнятті управлінських рішень. 

2. Управлінські рішення в процесі управління організацією. 

3. Види управлінських рішень. 

4. Моделювання в процесі розробки управлінських рішень. 

5. Цільова орієнтація управлінських рішень. 

6. Методологія прийняття управлінських рішень. 
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7. Підтримка прийняття рішень за допомогою інформаційних тех-

нологій. 

8. Огляд сучасного ринку програм інформаційної підтримки прий-

няття рішень. 

 

Література: основна [2; 3]; додаткова [10; 13; 35; 57; 88; 103]. 

 

Модуль 3. Розкриття невизначеностей та аналіз  

багатофакторних ризиків 

 

Тема 11. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Ентропія системи. 

2. Методи непараметричної статистики. 

3. Прийняття статистичних рішень. 

4. Ігрові методи прийняття рішень. 

 

Теми доповідей 

 

1. Невизначеності в системному аналізі. 

2. Операції вимірювання. Шкали вимірювання. 

3. Види невизначеності. Задачі з невизначеністю. 

4. Функціонування систем в умовах невизначеності. 

5. Аналіз зовнішнього середовища і його впливу на реалізацію аль-

тернатив. 

6. Прийоми розробки та вибору управлінських рішень в умовах не-

визначеності. 

7. Планування експерименту для вирішення статистичних ігор з ме-

тою ослаблення невизначеності. 

8. Застосування теорії ігор при розробці управлінських рішень. 

9. "Ігри з природою" - вибір управлінських рішень в умовах неви-

значеності. 

 

Література: основна [2, 3]; додаткова [40, 50, 86, 88, 93, 103]. 
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Тема 12. Задачі та методи системного аналізу багатофакторних  

ризиків 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Якісний аналіз ризику. 

2. Кількісний аналіз ризику. 

3. Функція корисності при наявності ризику. 

4. Побудова дерева рішень. 

 

Теми доповідей 

 

1. Наслідки ризику при розробці рішень. 

2. Методи кількісного аналізу ризику. 

3. Прийоми розробки та вибору управлінських рішень в умовах ризику. 

3. Види ризику та шляхи його зменшення в проектах автоматизації 

об’єктів управління. 

4. Проблеми ризику в управлінні організаціями. 

5. Управління ризиком та сталістю розвитку підприємства. 

6. Проблеми застосування методів прогнозування в умовах ризику. 

7. Розробка управлінських рішень в екстремальних ситуаціях. 

8. Вибір рішень за допомогою дерева рішень (позиційні ігри). 

9. Теорія корисності та її використання для пошуку рішень в умовах 

ризику. 

 

Література: основна [2; 3]; додаткова [40; 50; 86; 88; 93; 103]. 

 

Тема 13. Системне управління складними об’єктами 
 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 
 

1. Аксіоми теорії управління. 

2. Система управління. 

3. Зміст функцій управління. 

 

Теми доповідей 

 

1. Модель функції прогнозування. 

2. Модель функції планування. 

3. Модель функції контролю. 
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4. Модель функції оперативного управління. 

5. Якість управління складними об’єктами. 

 

Література: основна [2; 7]; додаткова [43; 56; 66; 67; 76; 108; 113]. 

 

Тема 14. Системне управління проектами 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Компоненти управління проектом. 

2. Методи управління проектами. 

3. Система мережного планування і управління. 

 

Теми доповідей 

 

1. Організаційні структури проектів.  

2. Ринок програмних проектів.  

3. Аутсорсинг на сучасному ринку програмних проектів. 

4. Організація робіт із проектування ІС. 

5. Інструментальні засоби управління проектами. 

6. Математичні методи в управлінні проектами. 

 

Література: основна [7]; додаткова [24; 90; 116]. 

 

Тема 15. Стандарти документування системних рішень 

 

Питання для самостійного поглибленого вивчення 

 

1. Склад та зміст документа "Технічне завдання".  

2. Склад та зміст  документа "Опис постановки комплексу задач". 

 

Теми доповідей 

 

1. Об’єкти та методи обстеження при проектування ІС.  

2. Стандарти документування проектних рішень у галузі інформа-

ційних систем. 

3. Склад і зміст документів передпроектного обстеження. 
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4. Склад і зміст документів техно-робочого проектування. 

5. Склад і зміст документів упровадження системи. 

6. Вимоги до змісту документів. Керівний документ із стандартиза-

ції РД 50-34.698-90.  

 

Література: основна [8]; додаткова [37; 38; 39; 96]. 

 

9. Контрольні запитання для самодіагностики 

 

Модуль 1. Предметна область та основні поняття  

системного аналізу 

 

Тема 1. Побудова системних моделей проблемних ситуацій 

 

1. У чому полягає системність світу? 

2. Які ознаки системності властиві практичній діяльності людини? 

3. У чому полягає алгоритмічність діяльності? Наведіть приклади. 

4. У чому проявляється системність мислення? 

5. Охарактеризуйте основні етапи еволюції системного підходу. 

6. Що розуміють під терміном "системний підхід"? 

7. Які напрямки системних досліджень  об’єднує системологія?   

8.Які питання вивчає дисципліна "Теорія систем"? 

9. У чому полягає сутність системного аналізу? 

10. Назвіть області використання системного аналізу. 

11. Як Ви розумієте термін "проблемна ситуація"? 

12. Охарактеризуйте ознаки системних проблем. 

13. У чому полягає загальний підхід системного аналізу до вирі-

шення проблеми? 

14. Охарактеризуйте основні задачі системного аналізу при форму-

ванні загального уявлення про систему, детального уявлення про систе-

му, вирішенні проблеми. 

 

Література: основна [1; 2; 3; 6; 8]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 

61; 67; 69; 87; 103; 105; 108; 112]. 
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Тема 2. Поняття і закономірності системного аналізу 

 

1. Сформулюйте поняття "об’єкт", "система".  

2. Дайте визначення основним складовим системи. 

3. Покажіть на прикладі способи поділу системи на елементи відпо-

відно цілі дослідження. 

4. Сформулюйте поняття "зв’язок", перерахуйте основні види 

зв’язків. 

5. Що є зворотним зв’язком і яким він може бути? 

6. Охарактеризуйте форми вербального опису системи. 

7. Сформулюйте поняття "сукупність", "форма". Поясніть їх на при-

кладах. 

8. Визначте поняття "структура системи". 

9. Охарактеризуйте основні види структур. Наведіть приклади. 

10. Охарактеризуйте поняття "ціль" і "показник". Як може мінятися 

ціль залежно від етапу системного аналізу? 

11. Дайте визначення поняттю "призначення системи". Сформу-

люйте призначення для декількох різних систем. 

11. Дайте визначення поняттю "функція системи". З якими понят-

тями в системному аналізі пов’язують функцію? Наведіть приклади фун-

кцій об’єктів. 

12. Охарактеризуйте поняття "процес", "стан", "ситуація", "проблема".  

13. Визначте поняття "поведінка", "рівновага", "стійкість".  

14. Розкрийте зміст понять "функціонування" і "розвиток системи". 

15. За якими ознаками можна класифікувати системи? Спробуйте 

знайти нові ознаки класифікації. 

16. Наведіть за кожною класифікаційною ознакою приклади систем. 

Спробуйте продовжити будь-яку з гілок класифікації. 

17. Поясніть з позицій ентропійного підходу поведінку відкритих си-

стем. 

18. Які ознаки відрізняють складні системи від простих? Продемон-

струйте відмінність між простими і складними системами на прикладах. 

19. Які існують підходи до поняття "складність системи"? 

20. Охарактеризуйте основні закономірності систем. 

 

Література: основна [1 – 3, 5 – 8]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 

61; 67; 69; 87; 103; 105; 108; 112]. 
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Тема 3. Методи системного аналізу  

 

1. Наведіть основні принципи системного аналізу. У чому полягає їх суть? 

2. Розкрийте сутність поняття методологічний підхід. 

3. Які підходи існують у системному аналізі? Охарактеризуйте ці під-

ходи. 

4. Що є методом системного аналізу? 

5. Наведіть класифікацію методів системного аналізу. 

6. Охарактеризуйте поняття аналізу. 

7. Охарактеризуйте поняття синтезу. 

8. Наведіть порівняльну характеристику етапів, результатів і цілей 

аналізу і синтезу. 

9. Охарактеризуйте поняття декомпозиції.  

10. Яку роль відіграє модель-основа в декомпозиції і які моделі мо-

жуть використовуватися як основи? 

11. Перерахуйте основні типи формальних моделей. 

12. Від чого залежить рівень абстракції формальних моделей-

підстав? Поясніть на прикладах. 

13. Наведіть основні принципи декомпозиції. Поясніть їх на прикла-

дах. 

14. Від чого залежить повнота декомпозиції? Поясніть на прикла-

дах. 

15. У чому полягає повнота і простота моделі-основи? Яким чином 

досягається між ними компроміс? 

16. Сформулюйте і поясніть основні етапи процедури декомпозиції. 

17. Визначте поняття "агрегації" та "агрегату". 

18.Що таке конфігуратор? Наведіть приклади конфігураторів для 

різних систем. 

19. Які агрегати відносяться до операторів? 

20. Що таке агрегат-класифікатор? Наведіть приклади класифікаторів. 

21. Який вид оператора використовується для визначення прина-

лежності елемента до якого-небудь класу? Наведіть приклади його ви-

користання. 

22. Що таке агрегат, функція декількох змінних? Наведіть приклади 

їх використання? 

23. Охарактеризуйте агрегат – статистики. Наведіть приклади його 

використання. Які ризики пов’язані з цим агрегатом? 
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24. Що таке агрегати-структури? Наведіть приклади агрегатів-

структур для різних систем.  

25. Сформулюйте і поясніть зміст основних етапів системного ана-

лізу при розв’язанні проблеми. 

26. Сформулюйте і розкрийте зміст основних завдань декомпозиції. 

Поясніть на прикладі декомпозиції конкретної системи. 

27. Які вам відомі стратегії декомпозиції? Охарактеризуйте їх. На-

ведіть приклади різних стратегій декомпозиції системи. 

 

Література: основна [2; 5; 7]; додаткова [11; 31; 32; 45; 48; 54; 61; 

67; 69; 87; 103; 105; 108; 112].  

 

Модуль 2. Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів  

комп’ютеризації  

 

Тема 4. Системний аналіз організацій 

 

1. Охарактеризуйте системи, які потребують управління. 

2. Які особливості властиві організаційно-технічним системам? 

3. Дайте визначення організації. 

4. Які існують види організації? Наведіть приклади. 

5. Які зміни відбуваються в організації при взаємодії з зовнішнім 

середовищем? 

6. Які зв’язки має організація  з зовнішнім середовищем? Охарак-

теризуйте їх. 

7. Охарактеризуйте входи і виходи організації. 

8. Які типові структури можна виділити в організації? Охарактери-

зуйте їх. 

9. Охарактеризуйте етапи структурного аналізу організації. 

10. Дайте визначення моделі проблемної області. 

11. Які вимоги висуваються до моделі проблемної області? 

12. Охарактеризуйте рівні моделювання проблемної області. 

13. Наведіть переваги методології ARIS. 

14. Охарактеризуйте підсистеми організації, види моделей, типи 

подань і рівні опису моделей у методології ARIS. 

 

Література: основна [4; 7; 8]; додаткова [67; 81; 100; 108]. 
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Тема 5. Системний аналіз функціональної структури управління 

 

1. Що таке організаційна структура управління?  

2. Які характеристики визначають організаційну структуру? Роз-

крийте зміст цих характеристик. 

3. Що відображає схема організаційної структури? 

4. Які типи зв’язків існують між елементами організаційної структури? 

5. Дайте визначення таким поняттям: "підрозділ", "функціональний 

підрозділ", "виробничий підрозділ", "відділення", "відділ", "цех", "склад", 

"посада". 

6. Дайте порівняльну характеристику механістичних і органічних ор-

ганізаційних структур. Чому ієрархічна організаційна структура набула 

найбільшого поширення? 

7. Назвіть основні види організаційних структур. У чому переваги і 

недоліки цих структур? 

8. Відтворіть по пам’яті схеми основних організаційних структур 

управління. Використовуючи подані приклади схем організаційних струк-

тур, спробуйте навести свій приклад. 

9. Охарактеризуйте функціонально-орієнтовану структуру управ-

ління організацією. У чому її переваги і недоліки? 

10. Охарактеризуйте процесно-орієнтовану структуру управління 

організацією. У чому її переваги і недоліки? 

11. Порівняйте функціональне і процесне управління організацією. 

12. Що таке модель організаційної структури в ARIS? 

12. Охарактеризуйте основні об’єкти організаційної схеми в ARIS. 

13. У яких випадках використовується деталізація організаційної 

моделі, як визначається глибина моделювання? 

14. На яких рівнях виконується моделювання організаційної струк-

тури в ARIS? 
 

Література: основна [2, 4, 7, 8]; додаткова [66, 81, 108]. 
 

Тема 6. Системний аналіз управління бізнес-процесами 
 

1. Чим обумовлено виникнення процесного підходу 

2. Охарактеризуйте основні терміни системного підходу. 

3. Які існують нотації опису процесів? 

4. Що таке мережі Петрі? Яке їх призначення? 

5. Які моделі використовуються у функціональному типі подання 

ARIS? 
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6. Охарактеризуйте модель дерева функцій в ARIS. За якими кри-

теріями можуть бути об’єднані функції у дерево? 

7. Охарактеризуйте модель "подієвий ланцюжок процесу" в ARIS. 

Яке оточення може мати функція в моделі? 

8. Яких правил розташування графічних елементів на діаграмі 

еЕРС слід дотримуватися? 

9. Поясніть правила використання логічних операторів у моделі 

еЕРС. 

10. Охарактеризуйте модель виробничого та офісного процесів. 

11. У яких випадках використовують модель оточення функції, який 

вона має зв’язок із моделлю даних і моделлю процесів? 

 

Література: основна [2; 4; 7; 8]; додаткова [81]. 

 

Тема 7. Системний аналіз рішень з інформаційного забезпечення 
 

1. Що входить до складу інформаційного забезпечення? Охаракте-

ризуйте основні його складові. 

2. Охарактеризуйте складові позамашинної інформаційної бази. 

3. Які існують засоби організації і ведення позамашинної ІБ? 

4. Дайте визначення поняттям "класифікація", "класифікатор". У 

чому полягає мета розробки класифікаторів? 

5. Що є об’єктами класифікації?  

6. Дайте визначення поняттям "система класифікації", "ознака кла-

сифікації", "класифікаційне угруповання", "основа класифікації", ступінь 

класифікації", рівень класифікації", "глибина системи класифікації". 

7. Охарактеризуйте ієрархічну систему класифікації. Наведіть прик-

лади її застосування. У чому переваги і недоліки  цієї системи? 

8. Охарактеризуйте фасетну систему класифікації. Наведіть прик-

лади її застосування. У чому переваги і недоліки  цієї системи? 

9. Дайте визначення поняттям "код", "кодування", "система коду-

вання", "алфавіт", "основа", "довжина", "розряд" та "структура коду"? По-

ясніть визначення на прикладах. 

10. Наведіть по пам’яті схему класифікації систем кодування. Оха-

рактеризуйте системи кодування. 

11. Які виділяють класифікатори за сферою їх дії? Наведіть приклади. 

12. Для чого розроблена ДСКК інформації і які вона виконує функції? 
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13. З якою метою використовується штрихове кодування і для чого 

призначена його технологія? 

14. Які функції виконує документ в інформаційній системі? 

15. Які види документів можна виділити в системі документації? 

16. Яке значення в інформаційних системах має нормативно-

довідкова інформація? Охарактеризуйте кожний з видів НДІ і наведіть 

приклади. 

17. Для чого призначена уніфікована система документації і яким 

вимогам вона повинна відповідати? 

18. Дайте порівняльну характеристику паперових і електронних 

форм документів. Які переваги і недоліки електронних документів? Оха-

рактеризуйте етапи створення форм електронних документів. 

19. Охарактеризуйте склад машинного інформаційного забезпе-

чення. 

20. Наведіть по пам’яті класифікацію файлів. 

21. Які засоби використовують для організації і ведення машинної 

інформаційної бази? 

 

Література: основна [2; 4; 7; 8]; додаткова [81]. 

 

Тема 8. Системний аналіз рішень з алгоритмічного забезпечення  

систем управління 

 

1. Що входить у математичне забезпечення інформаційної системи? 

2. Що таке алгоритм? Охарактеризуйте основні його структури. 

3. Що таке схема алгоритму, алгоритмічна мова? 

4. Охарактеризуйте методи алгоритмічного моделювання. 

5. У чому полягає системний аналіз процесів управління? 
 

Література: основна [7]; додаткова [33; 39; 57; 70; 85]. 

 

Тема 9. Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних 
 

1. Визначте поняття "інформація" з різних позицій. Які відмінності 

інформації від даних і знань? 

2. Які відмінні риси властиві економічній інформації? 

3. За якими ознаками можна класифікувати інформацію, і які її  ви-

ди при цьому виділяються? Спробуйте навести за кожним видом інфор-

мації приклади. 
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4. Що розуміється під структурою інформації? Які виділяють види 

структур даних? 

5. Визначте поняття "реквізит", "реквізит-ознака" і "реквізит-

основа". Підкріпіть визначення прикладами. 

6. Які є види реквізитів-ознак? Наведіть приклади кожного з видів. 

7. Поясніть на конкретних прикладах, що таке форма і зміст реквізиту. 

8. Наведіть приклади показників, виділіть у них реквізити. 

9. Що є документом і документообігом організації?  

10. Дайте визначення масиву, інформаційного потоку, інформацій-

ної бази. 

11. Охарактеризуйте фізичні структурні одиниці інформації. 

12. Що таке адекватність інформації? Які існують форми адекват-

ності інформації? Охарактеризуйте кожну з форм адекватності інформації. 

13. Що розуміють під  кількістю інформації? 

14. Яким чином вимірюється кількість інформації на семантичному і 

прагматичному рівнях? 

15. Що розуміється під якістю інформації? Охарактеризуйте показ-

ники якості інформації. 

16. Охарактеризуйте основні процеси та операції актуалізації інформації.  

 

Література: основна [7]; додаткова [33; 36; 37; 39; 85]. 
 

Тема 10. Системний аналіз рішень з інформаційної підтримки  

процесів прийняття рішень 
 

1. Охарактеризуйте основні принципи теорії прийняття рішень. 

2. У чому полягає проблема прийняття рішень? 

3. Охарактеризуйте узагальнений процес прийняття рішень. 

4. Наведіть по памя’ті класифікацію задач прийняття рішень. Оха-

рактеризуйте кожний з класів, наведіть приклади задач кожного класу. 

5. Яким чином здійснюється постановка задач прийняття рішень? 

6. Визначте основні етапи прийняття рішень. 

7. Яка існує схема прийняття рішення в системному аналізі? 

8. У чому полягає теорія "економічної людини"? 

9. Які використовуються міри інформації в різних інформаційних 

середовищах? 

10. Яке призначення інформаційної системи підтримки прийняття 

рішень? Який її склад? 
 

Література: основна [2; 7]; додаткова [33; 39; 57; 67]. 
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Модуль 3. Розкриття невизначеностей та аналіз  

багатофакторних ризиків 

 

Тема 11. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу 

 

1. Яке значення мають невизначеності у системному аналізі? 

2. Охарактеризуйте причини, джерела, зовнішні і внутрішні фактори 

та види невизначеностей. 

3. Яка роль інформації в знятті невизначеності? 

4. Що таке ентропія системи, у чому полягає принцип її максимізації? 

5. Охарактеризуйте методи непараметричної статистики. 

6. Що таке операція вимірювання? 

7. Охарактеризуйте основні види шкал вимірювання. Наведіть при-

клади шкал. 

8. Наведіть загальну схему прийняття статистичних рішень. 

9. Які критерії ефективності систем використовують для оцінюван-

ня систем у невизначених операціях? 

10. Яким чином перевіряють статистичну гіпотезу? 

11. Яким чином впливає фактор конфлікту на прийняття рішення? 

12. У чому полягають причини конфлікту? 

13. Охарактеризуйте ігрові методи обґрунтування рішень. 

14. Яким чином здійснюється планування експерименту для вирі-

шення статистичних ігор? 

 

Література: основна [2; 3]; додаткова [10; 13; 35; 57; 88; 103]. 

 

Тема 12. Задачі та методи системного аналізу багатофакторних  

ризиків 
 

1. Дайте визначення поняттю "ризик". 

2. Охарактеризуйте види, функції, умови виникнення ризиків.  

3. Наведіть класифікацію ризиків. 

4. У чому полягають загальні принципи аналізу ризику? 

5. Наведіть етапи аналізу ризику.  

6. У чому полягає якісний аналіз ризику? 

7. Які фактори впливають на ступінь ризику? 

8. Охарактеризуйте основні методи кількісного аналізу ризику. 
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9. Яким чином здійснюється управління ризиком? 

10. Яким чином використовується теорія корисності для прийняття 

рішень? Поясніть використання теорії на прикладі. 

11. Охарактеризуйте метод дерева рішень для прийняття рішень. 

Поясніть використання методу на прикладі. 

 

Література: основна [2; 3]; додаткова [40; 50; 86; 88; 93; 103]. 

 

Тема 13. Системне управління складними об’єктами 

 

1. Визначте поняття "управління" як функцію, як "процес", як "апарат". 

2. Наведіть аксіоми теорії управління. 

3. Що таке кібернетична система, які її складові?  

6. Відтворіть по пам’яті структуру системи управління. Охарактери-

зуйте її основні елементи і зв’язки. 

7. Яка відмінність між замкнутою та розімкнутою системами? 

9. Охарактеризуйте основні завдання управління. 

10. Визначте поняття "функція управління", "цикл управління".  

11. Охарактеризуйте основні групи функцій управління. 

12. Які існують рівні управління? Охарактеризуйте їх. 

13. Дайте характеристику основних функцій управління. 

 

Література: основна [2; 7]; додаткова [43; 56; 66; 67; 76; 108; 113]. 

 

Тема 14. Системне управління проектами 
 

1. Дайте визначення поняттю "проект". 

2. Що таке управління проектами? Яка його специфіка? 

3. Охарактеризуйте компоненти управління проектами. 

4. Які процеси виділяють в управлінні проектуванням? 

5. Який зміст процесів планування? 

6. У чому полягають процеси виконання і контролю, аналізу опе-

ративного управління проектами? 

7. Які існують засоби планування і управління проектами? 

8. Які параметри характеризують мережеву модель проекту? 

9. Яким чином здійснюється розрахунок параметрів та оптимізація 

мережевої моделі проекту? 
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10. Які інструментальні засоби використовуються для управління 

проектами? 

11. Які сторони беруть участь у проектуванні? Охарактеризуйте їх. 

12. Хто такі системні інтегратори, які види системних інтеграторів 

Вам відомі? 

13. У чому проявляється аутсорсинг  на ринку проектів? 

14. Охарактеризуйте проектну інтеграцію. 

 

Література: основна [7]; додаткова [24; 90; 116]. 

 

Тема 15. Стандарти документування системних рішень 

 

1. Які стадії та етапи створення автоматизованих систем виділя-

ють відповідно до ГОСТ 34.601-90? 

2. Які етапи і роботи виконуються на передпроектній стадії? 

3. Наведіть і охарактеризуйте методи обстеження на передпроек-

тній стадії. 

4. Який зміст програми обстеження? 

5. Які документи використовуються для формалізації матеріалів 

обстеження? 

6. Яка технічна документація складається після виконання перед-

проектного обстеження? Який її зміст? 

7. Яке призначення стадії "Техно-робочого проектування"? 

8. Який склад і зміст робіт на етапі технічного проектування ІС? 

9. Яка структура і зміст документа "Постановка завдання"? 

10. Який склад та зміст робіт на етапі робочого проектування ІС? 

11. Які розробляються забезпечувальні підсистеми ІС? Дайте їх 

характеристику. 

12. Яка документація розробляється на стадії "Техно-робочого 

проектування"? 

13. Який склад, послідовність і зміст робіт на стадії "Впроваджен-

ня проекту"? 

14. Яка документація складається на стадії "Впровадження проек-

ту"? 

 

Література: основна [8]; додаткова [37; 38; 39; 96]. 
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10. Індивідуально-консультативна робота 
 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком ін-

дивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, 

консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та 

захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо. 

Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дис-

ципліни проводиться у вигляді: 

1) індивідуальних консультацій (запитання – відповідь стосовно 

проблемних питань теоретичного матеріалу дисципліни); 

2) групових консультацій (розгляд типових прикладів, практики впрова-

дження та використання нових методів та методик у виробничу практику). 

Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисци-

пліни проводиться у вигляді: 

1) індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань стосо-

вно яких виникли запитання); 

2) групових консультацій (розгляд практичних ситуацій, рольових 

ігор, які потребують колективного обговорення). 

Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки за-

своєння програмного матеріалу проводиться у вигляді: 

1) індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань; 

2) підготовки доповідей для виступу на науковому семінарі; 

3) підготовки доповідей для виступу на науковій конференції. 
 

11. Методики активізації процесу навчання 
 

При викладенні дисципліни "Системний аналіз" для активізації на-

вчального процесу передбачено застосування таких навчальних техно-

логій, як: проблемні лекції, роботи в малих групах тощо. Розподіл форм 

та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисциплі-

ни наведений в табл. 6. 
 

Таблиця 6 
 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання  

за темами навчальної дисципліни 
 

Тема Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 

1. Побудова системних моделей 

проблемних ситуацій 

Міні-лекція "Моделювання проблемних ситуацій" 
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Закінчення табл. 6 
 

1 2 

2. Поняття і закономірності систе-

много аналізу 

Міні-лекція "Основні поняття системного ана-

лізу" 

3. Методологія системного аналізу Проблемна лекція "Методика декомпозиції"  

4. Системний аналіз організацій Проблемна лекція "Моделювання проблемної 

ситуації" 

5. Системний аналіз функціональ-

ної структури управління 

Проблемна лекція "Функціональне і процесне 

управління організаціями" 

6. Системний аналіз управління 

бізнес-процесами 

Кейс "Моделювання бізнес-процесів" 

7. Системний аналіз рішень з ін-

формаційного забезпечення 

Кейс "Позамашинне і машинне забезпечення 

ІС" 

8. Системний аналіз рішень з ал-

горитмічного забезпечення 

Кейс "Моделювання бізнес-процесів" 

9. Системний аналіз рішень з про-

цесів актуалізації даних 

Міні-лекція "Процеси актуалізації інформації" 

10. Системний аналіз рішень з ін-

формаційної підтримки процесів 

прийняття рішень 

Проблемна лекція "Проблеми прийняття рі-

шень" 

11. Розкриття невизначеностей у 

задачах системного аналізу 

Кейс "Шкали вимірювання"  

12. Задачі та методи системного 

аналізу багатофакторних ризиків 

Кейс "Застосування теорії ігор для прийняття 

рішення в умовах ризику" 

13. Системне управління склад-

ними об’єктами 

Міні-лекція "Функції управління" 

14. Системне управління проек-

тами 

Рольові ігри з управління проектом 

15. Стандарти документування 

системних рішень 

Міні-лекція "Опис постановки комплексу задач" 

 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення сту-

дентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежується дво-

ма-трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на 

матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується 

досвід закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час 

лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з пи-

тань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання 

для самостійного розмірковування, проте лектор сам відповідає на них, 

не чекаючи відповідей студентів. Система питань у ході лекції відіграє 

активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися і почати актив-

но мислити в пошуках правильної відповіді. 
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Міні-лекції передбачають виклад навчального матеріалу за корот-

кий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю ло-

гічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження. 

Робота в малих групах використовується з метою активізації ро-

боти студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це так 

звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою 

особливу роль і певними своїми якостями доповнює інших. Використан-

ня цієї технології дає змогу структурувати практично-семінарські заняття 

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей 

та досвіду соціального спілкування.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учас-

ників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють уміння формулювати ду-

мки й висловлювати їх, учать оцінювати пропозиції інших людей, критич-

но підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб висловити як найбіль-

шу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію. 

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) дає змогу набли-

зити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, скла-

дних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі 

вивчення навчального матеріалу. 

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для 

подання певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконан-

ня індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових товарів і послуг. 

Рольові ігри (інсценізації) – форма активізації студентів, за якої 

вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі без-

посередніх учасників подій. 

Модерація – це метод, який допомагає групам розглядати теми, проб-

леми, задачі, зосереджуючись на змісті цілеспрямовано і ефективно при са-

мостійній участі кожного у вільній колегіальній атмосфері. Модерація як 

спосіб проведення обговорення швидко призводить до конкретних результа-

тів, дає можливість усім присутнім брати участь у процесі вироблення 

рішень, відчуваючи при цьому свою повну відповідальність за результат. 
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12. Система поточного та підсумкового  

контролю знань студентів 
 

У процесі навчання студенти отримають необхідні знання під час 

лекційних занять, виконуючи лабораторні роботи щодо використання ін-

струментальних засобів з проектування ІС.  

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів враховує види за-

нять, які згідно з програмою навчальної дисципліни "Системний аналіз" 

передбачають лекційні, практичні та лабораторні заняття, а також само-

стійну роботу і виконання індивідуальних завдань.  

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись кіль-

кома методами: 

1. Оцінювання знань студента під час лабораторних занять. 

2. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

3. Оцінювання виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання. 

4. Підготовка доповідей. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи. 

6. Проведення проміжного контролю. 

7. Проведення поточно-модульного контролю. 

8. Проведення підсумкового заліку. 

Порядок поточного оцінювання знань студентів. 

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення лаборатор-

них і практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контро-

лю є: 

1) активність та результативність роботи студента протягом семес-

тру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування за-

нять; 

2) виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

3) виконання проміжного контролю; 

4) виконання модульного контрольного завдання. 

Контроль систематичного виконання та активності на лабора-

торних заняттях. 

Оцінювання проводиться за 12-бальною шкалою за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
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3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучас-

ною літературою з питань, що розглядаються; 

4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді завдань сис-

темного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації, при виконанні індиві-

дуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і 

при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійсню-

вати узагальнення інформації та робити висновки. 

Оцінка "відмінно" (10 – 12 балів) ставиться за умови відповідності 

індивідуального завдання студента або його усної відповіді всім п’ятьом 

зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує оцінку 

на відповідну кількість балів. 

При оцінюванні індивідуальних завдань увага також приділяється 

якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу 

(згідно з графіком навчального процесу).  

Оцінювання знань студента під час виконання завдань для 

самостійної роботи проводиться за 12-бальною шкалою. 

Доповідь є додатковою частиною самостійної роботи студента над 

навчальною дисципліною "Системний аналіз". Метою написання доповіді 

є поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі ви-

вчення дисципліни. 

Написання доповіді має сприяти глибшому засвоєнню студентами 

дисципліни "Системний аналіз", спонукає ґрунтовно вивчати методику 

системного аналізу, спеціальні наукові видання вітчизняних і закордонних 

авторів, у яких розглядаються питання системного аналізу бізнес-процесів 

об’єктів комп’ютеризації, системного управління складними об’єктами. 

Першим етапом написання доповіді є вибір теми. Студенти обира-

ють тему доповіді за власним розсудом, але відповідно до тематики до-

повідей, визначеної кафедрою інформаційних систем. За погодженням з 

викладачем студент може підготувати доповідь на іншу тему, якої немає 

у цьому переліку. 

Після вибору теми студент повинен розробити й викласти в пись-

мовій формі його план. План теми слід розробляти після ознайомлення з 

літературними джерелами, які висвітлюють ті чи інші питання і проблеми 

з теми дослідження.  

План має включати лише ті питання, які безпосередньо стосуються 

теми і дають змогу повно і глибоко розкрити її. 
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Для виступу з доповіддю студент готує її презентацію, яка повинна 

включати: 

титульний слайд з вихідними даними щодо доповіді; 

зміст презентації (з посиланнями на відповідні слайди); 

актуальність теми та мету доповіді; 

слайди, що презентують основну частину доповіді відповідно до її плану; 

висновки за результатами доповіді; 

список використаної літератури; 

заключний слайд. 

Перший слайд презентації повинен мати такий зміст: назва універ-

ситету; назва кафедри; назва навчальної дисципліни; тема доповіді; дані 

про студента: номер академічної групи, прізвище, ініціали студента; дані 

про викладача: звання, науковий ступінь, посада, прізвище, ініціали ви-

кладача; місто, рік (Харків, 2012). 

Текст доповіді та її презентацію має бути виконано і подано на ка-

федру не пізніше зазначеної в навчальному плані дати. 

Доповідь оцінюється за критеріями: самостійності виконання; логіч-

ності та деталізації плану; повноти й глибини розкриття теми; наявності 

ілюстрації; кількості використаних джерел (не менше десяти); викорис-

тання цифрової інформації та відображення практичного досвіду; наяв-

ність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим посиланням на 

використані літературні джерела; якості презентації. 

Підготовка якісної доповіді може бути додатковою умовою отри-

мання студентом позитивної підсумкової оцінки з навчальної дисципліни. 

Проміжний модульний контроль. 

Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 

опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння засто-

совувати його для вирішення практичних завдань і проводиться у ви-

гляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як запи-

тання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, 

спрямовані на вирішення невеликого за обсягом практичного завдання. 

Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного 

вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей 

студентів на тестові завдання використовуються такі критерії: 

оцінка "відмінно" (12 –  10 балів) – виставляється у випадку, як-

що студент правильно відповів на 20 – 18 тестових запитань; 

оцінка "дуже добре" (9 балів) – 17 – 16 правильних відповідей; 

оцінка "добре" (8 – 7 балів) – 15 – 13 правильних відповідей;  
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оцінка "задовільно" (6 балів) – 12 – 10 правильних відповідей;  

оцінка "достатньо" (5 – 4 балів) – 9  –  7  правильних відповідей;  

оцінка "незадовільно" (3 бали) – 6 – 5 правильних відповідей; 

оцінка "незадовільно" (2 – 1 бали) – 4 – 2 правильних відповідей. 

Тести для проміжного контролю обираються із загального перелі-

ку тестів за відповідними модулями. 

Метою вирішення тестових завдань з навчальної дисципліни "Сис-

темний аналіз" є засвоєння студентами основ системного аналізу, сис-

темного аналізу бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації, системного 

управління складними об’єктами; придбання практичних умінь та нави-

чок системного аналізу діяльності організації, управління проектами, 

розроблення постановки завдання, алгоритму її вирішення, інформацій-

ного забезпечення.  

Відповідно до Галузевого стандарту освіти тестові завдання спря-

мовані на забезпечення виконання студентами виробничих функцій (те-

хнічних, виконавських, проектувальних, організаційних), задач діяльності 

(професійних, соціально-виробничих і соціально-побутових) та класів за-

дач діяльності (стереотипних, діагностичних і евристичних), згідно з яки-

ми має здійснюватися підготовка фахівця певного рівня кваліфікації. 

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного 

завдання. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оцінюється за такими 

критеріями: 

1)  самостійність виконання; 

2)  логічність та послідовність викладення матеріалу; 

3)  повнота розкриття теми (проблемної ситуації чи практичного 

завдання); 

4)  обґрунтованість висновків; 

5)  використання основних та додаткових літературних джерел, 

ресурсів мережі Інтернет; 

6)  наявність конкретних пропозицій; 

7)  дотримання державних стандартів з інформаційних технологій;  

8)  якість оформлення. 

Проведення поточно-модульного контролю.  

Поточно-модульний контроль здійснюється та оцінюється за дво-

ма складовими: практичний модульний контроль і лекційний (теоретич-

ний) модульний контроль. Оцінка за практичну складову модульного кон-
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тролю виставляється за результатами оцінювання знань студента під 

час лабораторних та практичних занять, виконання індивідуального за-

вдання та проміжного тестового контролю згідно з графіком навчального 

процесу. Лекційний модульний контроль здійснюється у письмовій формі 

за відповідними білетами.  

Для підведення підсумків роботи студентів із змістовного модуля 

виставляється підсумкова оцінка з поточно-модульного контролю, яка 

враховує оцінки за практичний модульний контроль і лекційний модуль-

ний контроль.  

Завдання модульного контролю містить тестові завдання з лекцій-

ного модуля та завдання з практичного модуля (стереотипне, діагности-

чне та евристичне).  

Загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, яку сту-

дент отримує під час лабораторних занять, під час практичних занять, 

оцінки за виконання індивідуального завдання та оцінки за виконання 

модульної контрольної роботи. 
 

Зразок завдання до модульної контрольної роботи 
 

Теоретична частина 

Тестові завдання одиничного і множинного вибору. 
 

Практична частина 

Завдання 1 (стереотипне). Навести приклади кільцевої структури. 

Завдання 2 (діагностичне). Розробити формальну модель виходів 

організації. 

Завдання 3 (евристичне). Продовжити будь-яку з класифікації систем.  
 

Проведення підсумкового письмового іспиту. Умовою допуску 

до іспиту є позитивні оцінки з проміжного контролю знань. Підсумковий 

контроль знань студентів здійснюється у письмовій формі за екзамена-

ційними білетами. 

Екзаменаційні білети включають практичні завдання різного ступе-

ня складності. Екзаменаційний білет для проведення письмової екзаме-

наційної роботи включає 2 частини: 

1) перевіряє компетенції з проектування документа "Постановка 

завдання" і включає три завдання;  

2) перевіряє компетенції з побудови і розрахунку параметрів мере-

жних систем планування і управління проектами, включає три завдання. 
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Тривалість іспиту складає 2 астрономічні години, при цьому орієн-

товний час підготовки відповіді на завдання 1 частини – 1 год. 20 хв., 

2 частини – 40 хв.  

Необхідні довідкові матеріали містяться в білеті, тому на іспиті не 

дозволяється користуватися будь-якими додатковими матеріалами, крім 

білетів із завданнями. 
 

Зразок екзаменаційного білета 
 

Завдання 1. Розробити елементи постановки задачі. 

1.1. Виконати опис вихідної інформації. Результати подати у вигля-

ді таблиці. 

1.2. Розробити форму МГ. Описати структурні одиниці інформації 

вихідних повідомлень у вигляді таблиці. 

1.3. Визначити склад файлів НДІ та розробити схему інформацій-

них зв’язків задачі з іншими задачами. 

Завдання 2.  

2.1. Для мережної моделі розрахувати ранні та пізні строки початку 

і закінчення робіт.  

2.2. Визначити повні резерви повних шляхів. Критичні роботи відмі-

тити подвійною стрілкою.  

2.3. За результатами розрахунків побудувати діаграму Ганта для 

моделі "пізній початок – пізнє закінчення" з вказівкою зв’язків між роботами. 

 

Оцінювання. Відповіді на питання екзаменаційного білета повинні 

бути чіткими і написані почерком, який би дозволяв однозначно тракту-

вати написане. Незрозуміло написані відповіді не зараховуються як вірні. 

Відповіді студентів оцінюються за 12-бальною системою відповідно 

до кваліфікаційних вимог до фахівців спеціальності. Оцінка результату 

іспиту формується за такими критеріями. 

Завдання 1. Розробити елементи постановки задачі. 

1.1. Виконати опис вихідної інформації. Результати подати у вигля-

ді таблиці. Оцінка від 0 до 4 балів. 

4 – бали виставляються у випадку, якщо опис вихідної інформації 

виконаний безпомилково як для вихідного документа так і для файла: 

заповнені всі поля таблиці відповідно до їх змісту, правильно розробле-

ний код документа, приведена структура коду документа з поясненнями; 

3 бали – якщо опис вихідної інформації виконаний у цілому прави-

льно, як для вихідного документа, так і для файла: але допущені неточ-
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ності в описі деяких полів таблиці, правильно розроблений код докумен-

та, приведена структура коду документа з поясненнями; 

2 бали – якщо опис вихідної інформації виконаний як для вихідного 

документа, так і для файла: але допущені суттєві помилки в описі полів 

таблиці, неправильно розроблений код документа або описаний тільки 

документ чи тільки файл, але без помилок; 

1 бал – якщо опис вихідної інформації виконаний тільки для вихід-

ного документа або тільки для файла та допущені несуттєві помилки в 

описі полів таблиці.  

0 балів – якщо відсутня правильна відповідь на поставлене питання. 

1.2. Розробити форму документа. Описати структурні одиниці ін-

формації вихідних повідомлень у таблиці. Оцінка від 0 до 4 балів. 

4 бали – якщо документ побудований правильно, безпомилково за-

повнена таблиця з описом структурних одиниць вихідних повідомлень; 

3 бали – якщо документ побудований у цілому правильно, прави-

льно наведені шаблони реквізитів, але є несуттєві помилки щодо поряд-

ку розташування реквізитів,оформлення документа підписом; 

2 бали – якщо документ побудований у цілому правильно, є опис 

структурних одиниць інформації в таблиці, але є помилки в реквізитному 

складі документа, в шаблонах реквізитів та оформленні документа; 

1 бал – якщо документ у цілому побудований, але є суттєві помилки 

в заголовку, у реквізитному складі, у шаблонах реквізитів та не викона-

ний опис структурних одиниць інформації в таблиці; 

0 балів – якщо відсутня правильна відповідь на поставлене питання. 

1.3. Визначити склад файлів НДІ та розробити схему інформацій-

них зв’язків задачі з іншими задачами. Оцінка від 0 до 8 балів. 

8 балів – якщо визначений склад файлів НДІ, схема розроблена 

без помилок з дотриманням стандартів, наведені всі джерела і одержу-

вачі інформації, описані всі документи і файли, за допомогою яких здійс-

нюється зв’язок; 

7 балів – якщо визначений склад файлів НДІ, схема розроблена у 

цілому без помилок, наведені всі джерела і одержувачі інформації, опи-

сані всі документи і файли, за допомогою яких здійснюється зв’язок, але 

не дотримані стандарти в зображенні символів, або є помилки в назвах 

задач, документів чи файлів; 

6 балів – якщо, схема розроблена у цілому правильно, дотримані 

стандарти в зображенні символів, наведені всі джерела і одержувачі ін-

формації, але описані не всі документи і файли, за допомогою яких здій-

снюється зв’язок, або визначені не всі файли НДІ; 
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5 балів – якщо схема розроблена у цілому правильно, дотримані 

стандарти в зображенні символів, наведені всі джерела і одержувачі ін-

формації, але або не описані документи і файли, за допомогою яких 

здійснюється зв’язок або не визначений склад файлів НДІ; 

4 бали – якщо схема у цілому розроблена, але не дотримані стан-

дарти в зображенні символів, наведені всі джерела і одержувачі інфор-

мації, але описані не всі документи і файли, за допомогою яких здійсню-

ється зв’язок, та визначені не всі файли НДІ; 

3 бали – якщо схема у цілому розроблена, але не дотримані стан-

дарти в зображенні символів, наведені всі джерела і одержувачі інфор-

мації, але не описані документи і файли, за допомогою яких здійснюєть-

ся зв’язок, та не визначений склад файлів НДІ; 

2 бали – якщо схема розроблена з суттєвими помилками, не всі 

джерела і одержувачі інформації подані, описані не всі документи і файли, 

за допомогою яких здійснюється зв’язок, та визначені не всі файли НДІ;  

1 бал – якщо на схемі наведені не всі джерела і одержувачі інфор-

мації, відсутній опис документів і файлів, за допомогою яких здійснюєть-

ся зв’язок, не визначений склад файлів НДІ; 

0 балів – якщо відсутня правильна відповідь на поставлене питання. 

Завдання 2. 

2.1. Розрахувати ранні та пізні строки початку і закінчення робіт ме-

режної моделі. Від 0 до 3 балів. 

3 бала – якщо строки початку і закінчення робіт мережної моделі 

розраховані правильно, розташовані у відповідних місцях графіка;  

2 бали – якщо строки початку і закінчення робіт мережної моделі 

розраховані правильно або з несуттєвими помилками, або розташовані в 

не в відповідних місцях графіка; 

1 бал – якщо при розрахунку строків початку і закінчення робіт ме-

режної моделі були допущені суттєві помилки; 

0 балів – якщо відсутня правильна відповідь на поставлене питання. 

2.2. Визначити повні резерви повних шляхів. Критичні роботи відмі-

тити подвійною стрілкою. Від 0 до 2 балів. 

2 бали – якщо правильно визначені повні шляхи та розраховані по-

вні резерви; позначений критичний шлях; відповідь аргументована; 

1 бал – якщо правильно розраховані повні резерви, але неправи-

льно визначені повні шляхи, або правильно визначені повні шляхи, але 
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неправильно розраховані повні резерви; позначений критичний шлях; ві-

дповідь аргументована. 

0 балів – якщо відсутня правильна відповідь на поставлене питання. 

2.3. За результатами розрахунків побудувати діаграму Ганта з вка-

зівкою зв’язків між роботами. Від 0 до 3 балів. 

3 бали – якщо діаграма Ганта побудована правильно, указані всі 

зв’язки між роботами; 

2 бали – якщо діаграма Ганта побудована правильно, але вказані 

не всі зв’язки між роботами; або є помилки в побудові діаграми, але вка-

зані всі зв’язки між роботами;  

1 бал – якщо є помилки в побудові діаграми, указані не всі зв’язки 

між роботами. 

0 балів – якщо діаграма не побудована. 

Отримана кількість балів за відповіді на кожне питання екзамена-

ційного білета підсумовується. У результаті такого підрахунку студентом 

може бути отримано від 0 до 24 балів. Екзаменаційна оцінка визначаєть-

ся відповідно до таблиці 7. 
 

Таблиця 7 
 

Оцінювання екзаменаційного завдання 
 

Екзаменаційна оцінка Набрані бали Екзаменаційна оцінка Набрані бали 

12 23 – 24 6 11 – 12 

11 21 – 22 5 9 – 10 

10 19 – 20 4 7 – 8 

9 17 – 18 3 5 – 6 

8 15 – 16 2 3 – 4 

7 13 – 14 1 1 – 2 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни "Системний аналіз"  

розраховується за такою формулою: 
 

По = 0.6 × Ео+ 0.4 × (М1 + М2 + М3 + М4)/4, 
 

де  По – підсумкова оцінка з навчальної дисципліни; 

Ео – екзаменаційна оцінка; 

М1, М2, М3, М4 – оцінки за модулями. 
 

Для отримання остаточної оцінки підсумкова оцінка округляється 

до найближчого цілого (табл. 8): 



 

56 

Таблиця 8 
 

Визначення підсумкової оцінки 
 

Остаточна оцінка Підсумкова оцінка (По) 

12 Від 11,5 до 12 

11 Від 10,5 до 11,49 

10 Від 9,5 до 10,49 

9 Від 8,5 до 9,49 

8 Від 7,5 до 8,49 

7 Від 6,5 до 7,49 

6 Від 5,5 до 6,49 

5 Від 4,5 до 5,49 

4 Від 3,5 до 4,49 

3 Від 2,5 до 3,49 

2 Від 1,5 до 2,49 

1 Від 0 до 1,49 
 

Для підведення підсумків роботи студентів з навчальної дисципліни 

"Системний аналіз" виставляється загальна оцінка, яка враховує оцінки 

за кожним видом контролю.  

Підсумкова оцінка з дисципліни згідно з Методикою переведення показ-

ників успішності знань студентів університету в систему оцінювання за 

шкалою ECTS конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ECTS (табл. 9). 
 

Таблиця 9 
 

Переведення показників успішності знань студентів ХНЕУ  

в систему оцінювання за шкалою ECTS 
 

Відсоток студентів, 

які зазвичай успіш-

но досягають від-

повідної оцінки 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка за баль-

ною шкалою, що 

використо-

вується в ХНЕУ 

Оцінка за 

національ-

ною шкалою 

10 відмінне виконання A 12 – 11 
відмінно 

25 вище середнього рівня B 10 

30 взагалі робота правильна, але 

з певною кількістю помилок 

C 9 – 7 добре 

25 непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

D 6 

задовільно 
10 виконання задовольняє мі-

німальні критерії 

E 5 – 4 

– потрібне повторне пере-

складання 

FX 3 
незадо-

вільно 
– повторне вивчання дисципліни F 2 – 1 
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