
 

 

 



 

 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"Системний аналіз" 

 

1. Опис дисципліни "Системний аналіз" 

 
Дисципліна – Системний аналіз Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS - 6.0 Галузь знань – 

12 Інформаційні 

технології 

Статус дисципліни: 

нормативна дисципліна 

мова викладання: українська 

Кількість залікових модулів - 4 Спеціальність – 124 

«Системний аналіз» 

Рік підготовки: 

3 

 Семестр: 6 

Кількість змістових модулів - 3 Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 56 год. 

Практичні заняття: 42 год. 

Загальна кількість годин - 180  Самостійна робота: 76 год. 

(з них 4 год тренінг) 

Індивідуальна робота (КПІЗ) 
- 6 год. 

Тижневих годин: 12 год., з них 

аудиторних - 4 год. 
 Вид підсумкового контролю - 

іспит 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни 

"Системний аналіз" 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

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. 

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. 

2.2. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Системний аналіз»: 

 уміння управляти ІТ-проектами, моделювати системи, здійснювати системний 

аналіз об’єктів  інформатизації, приймати рішення; 



 уміння застосовувати методологію системного аналізу в процесі вирішення 

науково-технічних та соціально-економічних завдань і розроблення інформаційних 

систем та технологій; 

 здатність до генерації нових ідей і варіантів розв’язання задач, до комбінування та 

експериментування, до оригінальності, конструктивності, економічності та простих 

рішень; 

 уміння обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати та подавати їх, 

обґрунтовувати запропоновані рі шення на сучасному науково-технічному рівні. 

 

2.3. Результати вивчення дисципліни 

Вивчення аналізованої 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, бакалаврських дипломних проектів, науково-

дослідної роботи студентів. 

 
2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

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. 

 

3. Програма дисципліни "Системний аналіз" 

Тема 1. Побудова системних моделей проблемних ситуацій 

Системність світу. Системність практичної діяльності, її алгоритмічність. 

Системність пізнавальної діяльності. Аналітичний та синтетичний образи мислення. 

Системність оточуючого людину середовища, людського суспільства, взаємодії людини 

з середовищем. Передумови та необхідність виникнення системного підходу. Основні 

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 аналізу. Області використання системного аналізу. Поняття 

проблемної ситуації. Ознаки системних проблем: слабка структурованість, 

конфліктність, невизначеність, неоднозначність, наявність ризику, комплексність. 

Загальний підхід до вирішення проблем. Послідовність етапів системного аналізу. 

Основні задачі системного аналізу. Формування загального уявлення про систему. 

Формування детального уявлення про систему. Вирішення проблеми. 

Література [2] 

 

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. Система і середовище. 

Поняття елемента, елемент як "чорний ящик". Поняття компонента та підсистеми. 

Поняття зв’язку між елементами, види зв’язків між елементами. Форми опису системи. 

Форми вербального опису системи. Субстратний аналіз. Гомогенний, гетерогенний та 



змішаний склад елементів системи. Елементи за призначенням. Завдання структурного 

аналізу. Координаційний та субордінаційний характер зв’язку. Внутрішній та зовнішній 

описи системи. Інформаційний опис системи. Генетичний та прогностичний 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, моделювання. Відкриті, закриті та 

ізольовані системи. Штучні, природні та змішані системи. Системи з якісними, 

кількісними та якісно-кількісними змінними. Системи типу "чорний ящик", 

параметризовані, непараметризовані, 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 енергетично, 

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. 

Література [1,2,5] 

Тема 3. Методи системного аналізу 

Принципи системного аналізу: кінцевої цілі, вимірювання, єдності, зв’язності, 

модульності, ієрархії, функціональності, розвитку, децентралізації, невизначеності. 

Методологічні підходи в системному аналізі: системний, структурно-функціональний, 

конструктивний, комплексний, ситуативний, інноваційний, цільовий, діяльний, 

морфологічний і програмно-цільовий. Методи в системному аналізі. Поняття, суть та 

завдання аналізу. Поняття, суть та завдання синтезу. Порівняльна характеристика 

методів аналізу та синтезу. Поняття декомпозиції. Методика декомпозиції. Моделі - 

основи декомпозиції. Приклади повних формальних моделей. Принципи декомпозиції. 

Повнота і простота моделі декомпозиції. Формальний опис процедури декомпозиції. 

Поняття агрегації. Властивості агрегатів. Види агрегатів. Поняття конфігуратора. Види 

операторів-агрегатів. Поняття класифікації як оператора-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. 

Література [1,2] 

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, інструменти структурного аналізу. Збір даних для 

побудови моделей, що відтворюють діяльність організації. Етапи побудови моделей 

діяльності організацій. Поняття проблемної області. Вимоги до моделі проблемної 

області. Формалізація діяльності організації. Поняття нотації. Методологія ARIS. 

Підсистеми організації, види моделей, типи представлень і рівні опису моделей в 

методології ARIS. 

Література [3] 



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 організацією. Переваги і недоліки функціонально-орієнтованої структури 

управління. Еволюція організації бізнесу. Процесно-орієнтована структура управління 

організацією. Переваги і недоліки процесно-орієнтованої структури управління. 

Порівняння функціонального і процесного управління організацією. Моделювання 

організаційної структури в ARIS: рівень підприємства, рівень підрозділу, рівень посад. 

Література [2] 

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 процесів" (еЕРС). Призначення моделі. 

Принципи побудови моделі. Розгалуження процесів. Імітаційне моделювання процесів. 

Моделі виробничого та офісного процесів. Модель оточення функції, її зв’язок з 

моделлю даних і моделлю процесів. 

Література [1,3] 

Тема 7. Системний аналіз рішень з інформаційного забезпечення 

Поняття інформаційного забезпечення (ІЗ). Принципи створення ІЗ. Склад ІЗ. 

Склад позамашинної інформаційної бази (ІБ). Засоби організації і ведення 

позамашинної ІБ. Значення систематизації інформації для її автоматизованого 

оброблення. Поняття класифікації, класифікатора. Об’єкти класифікації. Поняття 

системи класифікації. Ієрархічна система класифікації. Фасетна система класифікації. 

Поняття коду, кодування, системи кодування, алфавіту коду, основи коду, довжини 

коду, розряду коду. Реєстраційні, класифікаційні, послідовні 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 призначення штрихового кодування. 

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 взаємозалежних 

файлів у БД. Склад засобів організації і ведення машинної ІБ. Програмні засоби 

організації і ведення ІБ. 

Література [3,4] 

 



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 алгоритмів. Алгоритмічні мови. Метод алгоритмічного моделювання. 

Формалізація задачі. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання. Математичне 

моделювання. Етапи математичного моделювання. Вимоги до математичних моделей. 

Класифікація математичних моделей у задачах управління. Моделі і методи оброблення 

інформації. Групи моделей економічних систем: алгебраїчні, статистичні, великих 

систем. Поведінкові моделі. Метод дослідження операцій. Метод лінійного 

програмування. 

Література [2,5] 

Тема 9. Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних 

Поняття інформації, даних, знань. Вимоги до інформації. Інформаційна культура. 

Інформаційне суспільство. Закон України "Про інформацію". 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 відношенням 

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

синтакси чна, семантична, прагматична. Підходи до визначення міри кількості 

інформації. Оцінка якості економічної інформації. Споживчі показники якості 

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

актуальність, точність, достовірність, цінність. Структура економічної інформації. 

Логічна структура: символ, реквізит, показник, документ, масив, інформаційний потік, 

інформаційна підсистема, 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; оброблення 

інформації; оцінювання інформації; подавання інформації в зручному вигляді; 

виведення інформації користувачу, в іншу систему. Операції актуалізації даних: 

додавання, вилучення, редагування записів. 

Література [2,5] 

 

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 прийняття рішень: усвідомлення задачі, 

системний аналіз задачі, оптимізація, вибір і аналіз рішення. Класифікація задач 

прийняття рішень в залежності від новизни, типу наслідку, виду проблемної ситуації, 

методу опису 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 проблемних ситуаціях. Теорія "економічної людини". 



Усвідомлення ситуації. Формулювання мети прийняття рішення. Визначення шляхів 

досягнення мети. Вибір ефективного рішення. Схема прийняття рішення в системному 

аналізі. Міри інформації в різних інформаційних середовищах. Інформаційна система 

підтримки прийняття рішень. Об’єктно-когнітивний аналіз предметної області: 

об’єктно-орієнтований аналіз, онтологічний аналіз, семантичний аналіз. Використання 

CASE-засобів для моделювання систем оброблення знань. 

Література [2,3] 

Тема 11. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу 

Роль невизначеності в системному аналізі. Причини невизначеності. Джерела 

невизначеності. Зовнішні і внутрішні фактори невизначеності. Види невизначеностей. 

Інформація як міра зняття невизначеності. Ентропія системи. Принцип максимізації 

ентропії. Методи непараметричної статистики. Поняття операції вимірювання. 

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 операціях. Перевірка статистичних гіпотез. Фактор конфлікту. 

Причини конфлікту. Ігрові методи обґрунтування рішень. Ігри стратегічні і статистичні. 

Рішення стратегічних ігор. Парні ігри з нульовою сумою. Принцип мінімакса. Рішення 

парних матричних ігор. Зведення розв’язання гри до задачі лінійного програмування. 

Особливості вирішення статистичних ігор. Критерії для прийняття рішення в 

статистичних іграх. Планування експерименту для вирішення статистичних ігор з 

метою ослаблення невизначеності. 

Література [2,4] 

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 ризику: 

статистичний метод; метод аналогій; метод експертних оцінок; метод побудови дерева 

рішень; комбінований метод. Управління ризиком. Корисність очікуваних результатів. 

Функція корисності при наявності ризику. Аксіоми теорії корисності. Етапи визначення 

функції корисності. Умови оцінки систем при дискретних і безперервних значеннях 

показників. Дерево рішень. Формулювання завдання. Побудова дерева рішень. Оцінка 

ймовірностей станів середовища. Установлення виграшів. Рішення завдання. Алгоритм 

використання методу: перша точка прийняття рішення, можливі дії, ймовірність подій, 

очікуваний результат (виграш), підрахунки результатів по кожній альтернативі, 

порівняння альтернатив. 

Література [4,5] 

Тема 13. Системне управління складними об’єктами 

Управління як функція, як процес, як апарат. Аксіоми теорії управління, 

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 

розімкнуті системи. Завдання управління: цілепокладання, стабілізація, виконання 

програми, 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 оперативне управління. Зміст функцій управління: збирання даних, формування 

повідомлення, передача даних каналами зв’язку, облік, контроль, аналіз, 

прогнозування, планування, оперативне управління, організація і координування. 

Література [5] 

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. Методи 

планування та управління проектами та ресурсами. Система мережного планування та 

управління. Кроки планування проекту.                  Графічні засоби планування та управління 

проектами. Розрахунок параметрів та оптимізація мережевої моделі проекту. Вибір 

системи для управління проектом. Використання програмного продукту MS Project для 

реалізації проекту. Організація проектування ІС. Організаційні форми управління 

проектами. Сучасний ринок проектів. Системні інтегратори. Проектні інтеграто ри. 

Поняття аутсорсингу. 

Література [2,5] 

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 "Постановка комплексу завдань" згідно з РД 50-34.698-90. Організація робіт 

робочого проектування. Склад і зміст проектної     документації на стадії 

"Техноробочого проектування". Методи впровадження проекту. Організація робіт 

впровадження  проекту. Склад і зміст приймально-здавальної документації. 

Література [1,5] 

 

3. Структура залікового кредиту дисципліни 

"Системний аналіз" 

 Кількість годин  
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Змістовий модуль 1 – Предметна область та основні поняття системного аналізу  

Тема 1. Побудова системних моделей 

проблемних ситуацій 
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Тема 2. Поняття і закономірності 

системного аналізу 

4 3 5  

Тема 3 Методи системного аналізу 4 3 5  

Змістовий модуль 2 – Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації  

Тема 4. Системний аналіз організацій 4 3 5  
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Тема 5. Системний аналіз функціональної 

структури управління 
4 3 5  

Тема 6. Системний аналіз 

управління бізнес-процесами 
4 3 5 1 

Тема 7. Системний аналіз 

рішень з інформаційного 

забезпечення 

4 3 5 1 

Тема 8. Системний аналіз рішень з 

алгоритмічного забезпечення систем 

управління 

4 3 5 1 

Тема 9. Системний аналіз рішень з 

процесів актуалізації даних 
4 3 5  

Тема 10. Розкриття невизначеностей у 
задачах системного аналізу 

4  5  

Змістовий модуль 3 – Розкриття невизначеностей та аналіз багатофакторних ризиків  

Тема 11. Розкриття невизначеностей у 
задачах системного аналізу 

2 3 5 1 
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Тема 12. Задачі та методи системного 
аналізу  багатофакторних ризиків 

4 3 5 1 

Тема 13. Системне управління 
складними об’єктами 

4 2 5 1 

Тема 14. Системне управління 
проектами 

4 2 6  

Тема 15. Стандарти документування 
системних рішень 

2 2 5  

РКР     2 

КПІЗ     2 

Разом 56 42 76 6  

 

4. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. 

Методи представлення знань. Фрейми. Семантичні мережі, Онтології. Логічні 

числення – 4 год. 

1. Формальне визначення динамічної системи. 

2. Опис динамічних характеристик складних систем за 

допомогою різницевих, диференціальних та інтегро-диференціальних 

рівнянь. 

3. Постановка задач економічної динаміки. 

 

Практичне заняття 2. 

Проектування експертної системи на основі формули Байеса – 4 год. 

1. Стійкість і стабільність точок рівноваги динамічних систем. 

2. Дослідження на стійкість розвязку диференціальних рівнянь та систем 

диференціальних рівнянь. 

3. Стійкість лінійних динамічних систем. 

4. Критерій Гурвіца. 

5. Фазова площина та фазовий портрет. 



6. Алгоритм розв’язування задач за допомогою теореми Ляпунова про стійкість 

та критерію Гурвіца. 

 

Практичне заняття 3. 

Методи вирішення задач – 4 год. 

1. Якісні методи аналізу поведінки динамічних систем. 

2. Дослідження особливих точок системи диференціальних рівнянь. 

3. Визначення траєкторії на фазовій площині. 

 

Практичне заняття 4. 

Проектування продукційної експертної системи – 4 год. 

1. Приклади біфуркації в нелінійних динамічних системах. 

2. Побудова біфуркаційної множини динамічної системи. 

3. Опис і характеристика елементарних катастроф. 

 

Практичне заняття 5. 

Інструментальні засоби створення СШІ: Visual Prolog, Allegro CLOS, CLIPS, JESS 

 –  2 год. 

1. Побудова та дослідження дискретних динамічних моделей. 

2. Павукоподібна модель ринкової рівноваги. 

3. Модель зовнішньої торгівлі. 

4. Модель оподаткування. 

5. Необхідна і достатня умови стабільності дискретних динамічних моделей. 

6. Побудова траєкторій розвитку основних макроекономічних показників в моделі 

Харрода-Домара. 

7. Приклад динамічної моделі Леонтьєва. 

 

Практичне заняття 6. 

Побудова експертної системи на основі нейронної мережі – 2 год. 

1. Моделювання змін капіталовкладень. 

2. Дослідження показників в різних варіантах моделі Гудвіна. 

3. Алгоритм побудови нелінійних динамічних моделей. 

 

Практичне заняття 7. 

Побудова систем штучного інтелекту на основі евристичного програмування  

 – 2 год. 

1. Стохастична модель валютної паніки. 

2. Модель Самуельсона-Хікса з періодичними коефіцієнтами. 

3. Алгоритм побудови стохастичних моделей економічної динаміки. 

 

Практичне заняття 8. 

Побудова систем штучного інтелекту на основі еволюційного програмування 

 – 2 год. 

1. Граничні цикли і фазові переходи соціально-економічних систем. 

2. Побудова сценарію розвитку перехідної економіки України. 

3. Алгоритм побудови моделей економічних змін та їх аналіз. 

 



Практичне заняття 9. 

Методи відбору ознак для побудови розпізнавальних моделей – 2 год. 

1. Аналіз синергетичного підходу вивчення складних економічних систем. 

2. Основні поняття самоорганізації. 

3. Приклади синергетичного підходу у побудові моделей економічних 

динамічних систем. 

6. Тематика самостійної роботи студентів – 76 год. 

 Архітектура інтелектуальної системи 

 Історія розвитку штучного інтелекту 

 Задача відбору і критерії оцінювання інформативності ознак на основі 

евристичного, інформаційного, статистичного та імовірнісного підходів. 

 Навчання без учителя 

 Технології інтелектуального аналізу даних 

 Нейро-нечіткі системи 

 Основні моделі подання знань у системах штучного інтелекту: мережні і логічні 

моделі 

 Пошук у просторі станів 

 Задачі підтримки прийняття керуючих рішень 

 Інтелектуальний пошук та аналіз інформації в комп'ютерних банках даних 

 Програмні засоби з елементами штучного інтелекту 
 

7. Комплексне практичне індивідуальне завдання – 6 год. 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Системний аналіз» виконується самостійно 

кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми цієї дисципліни. Метою виконання 

КПІЗ є оволодіння навичками застосування елементів систем штучного інтелекту при 

розв’язуванні задач. КПІЗ оформлюється о відповідності з встановленими вимогами. 

Кожен з пунктів КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а також визначається 

підсумкова оцінка (як середня арифметична з проміжних оцінок). Виконання КПІЗ з 

одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з моделювання системної 

динаміки. 

8. Організація і проведення тренингу (4 год.)  

Тематика: Комплексний підхід до прогнозування результатів спортивних змагань 

за допомогою нейрон-нечіткої мережі. 

Порядок проведення: 

- Побудова та дослідження дискретних динамічних моделей. 

- Дослідження необхідних і достатніх умов стабільності дискретних динамічних 

моделей. 

- Побудова траєкторій розвитку основних макроекономічних показників моделі. 

- Представлення результатів моделювання у вигляді короткого звіту. 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 

У процесі вивчення дисципліни «Системний аналіз» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 



- залікове модульне тестування та опитування; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- ректорська контрольна робота; 

- іспит. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Системний аналіз» 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

 
Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 
модуль 3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ, 

враховуючи поточне 

опитування) 

Заліковий 
модуль 4 (письмовий 

екзамен) 

20 % 20 % 20 % 40 % 

тиждень 
(  ) 

тиждень (  ) тиждень (  ) тиждень (  ) 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

Університет 
За національною 

шкалою 

 

За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 
Добре 

В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 

65-74 
Задовільно 

D(задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 
Незадовільно 

FХ (незадовільно з можливістю повторного складання) 
1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-9 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 

1-9 

 

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. 

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 
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