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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА 

ІНФОРМАТИКИ 

Назва курсу «Системний аналіз» 

Викладач (-і) Мушак Андрій Ярославович  

Профайл викладача (-ів) http://www.wunu.edu.ua/faculty/fkit/department-eki-fkit/staff-eki-
fkit/6972-mushak-andrii-yaroslavovych.html 

Контактний тел. +380661717289 

E-mail: a.mushak@wunu.edu.ua 

Сторінка курсу в moodle  https://moodle.wunu.edu.ua  

Консультації Очні консультації:  

п’ятниця: 11-00, ауд. 2210. 

Он-лайн консультації: 

у групі viber кожного дня з 11-00. 

 

1. Коротка анотація до курсу 
Вивченню дисципліни "Системний аналіз" відводиться важлива роль при підготовці 

студентів галузі знань "Інформаційні технології" всіх форм навчання. Опанування цією 

навчальною дисципліною дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі основ системного 

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

складними об’єктами. 

 

2. Пререквізити. 
З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до її 

початку опанувати знаннями та навичками з дисциплін "Дискретна математика", "Теорія 

ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика", "Алгоритмізація та 

програмування", володіти навиками використання комп’ютерної техніки та 

інструментальних засобів сучасних інформаційних технологій. 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: стажування, підготовка магістерської роботи. 

 

3. Мета та цілі курсу 

Метою дисципліни є забезпечення базової профілюючої підготовки за фахом, 

формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання 

системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні складних 

організаційно-технічних систем, формування навичок використання інструментарію 

підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних 

задач. 

 

Результати навчання: 

Вивчення аналізованої дисципліни дасть студентам змогу оволодіти теоретичними 

положеннями та практичними навичками з основ теорії систем та системного аналізу 

http://www.wunu.edu.ua/faculty/fkit/department-eki-fkit/staff-eki-fkit/6972-mushak-andrii-yaroslavovych.html
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складних організаційно-технічних систем, забезпечити успішне виконання курсових 

проектів, бакалаврських дипломних проектів, науково-дослідної роботи студентів. 

 

4. Загальна інформація про дисципліну 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 124 – “Системний аналіз” 

Курс (рік навчання) 3 

Семестр 6 

Рік викладання 2022 

Формат курсу Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова нормативна 

Загальна кількість год/ кредитів 180/6 

Лекції, год. 56 

Семінарські заняття / практичні 

/ лабораторні, год 
42 

Самостійна робота, год. 76 

 

5. Перелік тем 

1. Побудова системних моделей проблемних ситуацій 

2. Поняття і закономірності системного аналізу 

3. Методи системного аналізу 

4. Системний аналіз організацій 

5. Системний аналіз функціональної структури управління 

6. Системний аналіз управління бізнес-процесами 

7. Системний аналіз рішень з інформаційного забезпечення 

8. Системний аналіз рішень з алгоритмічного забезпечення систем управління 

9. Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних 

10. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу 

11. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу 

12. Задачі та методи системного аналізу  багатофакторних ризиків 

13. Системне управління складними об’єктами 

14. Системне управління проектами 

15. Стандарти документування системних рішень 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Сурмин Ю.П.Теория систем и системный анализ : Уч. пособие. – К.: МАУП, 2003. 

2. Лямец В.И., Тевяшев А. Д. Системный анализ. Вводный курс:Уч.пособие. – Х.: 

ХТУРЭ , 1998. 

3. Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці , менеджменті та 

бізнесі. – К.: Либідь, 1995. 

4. Прогнозування і розробка Програм : Метод. посібник/ За ред. В.Ф. Беседіна. – К.: 

Наук. Світ , 2000. 
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5. Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник/ К. О. 

Сорока, - 2-ге вид. перероб. та випр. – Х.: «Тимченко», 2005. 

6. ЕНК по даній дисципліні знаходиться за електронною адресою: 

http://it.nubip.edu.ua/course/view.php?id=92 

 

7. Система оцінювання та вимоги 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Системний аналіз” 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 - 20% 

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 20% 

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)  - 20% 

Заліковий модуль 4 ( екзамен) – 40%  

 

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його не задовільняє може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів.  

Шкала оцінювання: 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Навчальні ресурси 

№ Найменування 

1. Обладнання:  

проектор, комп’ютери з доступом до мережі Інтернету. 

2. Програмне забезпечення:  

Visual Prolog, Allegro CLOS, CLIPS, JESS. 

 

9. Політики курсу 
Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів  

без зазначення авторства; 
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самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин.  


	Заліковий модуль 1 - 20%

