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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Вивчення матеріалу дисципліни «Системний аналіз» призво

дить до формування фундаментальних теоретичних знань з аналізу систем, які ви
користовуються при виявлені та формулюванні проблем за умов невизначеності; ви
значені або виборі оптимальної структури системи; виявлені цілей функціонування 
та розвитку систем; організації взаємодії між підсистемами та елементами; враху
ванні впливу зовнішнього середовища; вибору оптимальних алгоритмів функціону
вання системи.

Метою вивчення дисципліни є розвиток системного мислення, усвідомлення 
необхідності застосування основних засад системного аналізу до завдань управління 
та прийняття рішень, до дослідження складних явищ і процесів у інформаційних си
стемах; надати студентам основні знання теоретичних і практичних основ методоло
гії системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем, ме
тодів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та 
ризики, що необхідні фахівцям зінформаційних технологій, формування умінь та 
компетенцій для прикладного застосування практичних інструментів системного 
аналізу для вирішення завдань міждисциплінарного характеру.

Завдання дисципліни полягає у ознайомленні студентів з основними принци- . 
пами структурного системного аналізу та їх застосуванням у сучасному програму
ванні..

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

С п ец іал ьн ість
З агал ь н і к ом п етен т

н ост і (ЗК )
С п ец іал ьн і (ф ахов і) 

к ом п етен тн ості (Ф К )
Р езул ь тати  навчання (РН )

122
«Комп’ютерні

науки»

ЗК1.Здатність до абст
рактного мислення, 
аналізу та синтезу 
ЗК2.3 дати ість застосо
вувати знання у прак-

ФК6. Здатність до систем
ного мислення, застосу
вання методології систем
ного аналізу для 
дослідження складних

РН1. Застосовувати знання основних 
форм і законів абстрактно-логічного ми
слення, основ методології наукового пі
знання, форм і методів вилучення, аналі
зу, обробки та синтезу інформації в пре-
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тичних ситуаціях.
ЗКЗ.Знання та
розуміння предметної 
області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК6.Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними 
знаннями.
ЗК7.Здатність до пошу
ку, оброблення та 
аналізу інформації 
зрізних джерел 
ЗК11.Здатність прийма
ти обґрунтовані
рішення
ЗКІЗ. Здатність діяти на 
основі етичних
міркувань.

проблем різної природи, 
методів формалізації та 
розв’язування системних 
задач, що мають 
суперечливі цілі,
невизначеності та ризики 
ФК7. Здатність застосову
вати теоретичні та 
практичні основи
методології та технології 
моделювання для
дослідження характери
стик і поведінки складних 
об’єктів і систем, проводи
ти обчислювальні експе
рименти з обробкою й 
аналізом результатів 
ФК10. Здатність застосо
вувати методології,
технології та
інструментальні засоби 
для управління процесами 
життєвого циклу
інформаційних і програм
них систем, продуктів і 
сервісів інформаційних 
технологій відповідно до 
вимог замовника.
ФК15. Здатність до 
аналізу та
функціонального моделю
вання бізнес-процесів, 
побудови та пракіичного 
застосування
функціональних моделей 
організаційноекономічних 
і виробничо- технічних 
систем, методів
оцінювання ризиків їх 
проектування

дметній області комп'ютерних наук 
РН4.Використовувати методи обчислю
вального інтелекту, машинного навчан
ня, нейромережевої та нечіткої обробки 
даних, генетичного та еволюційного про
грамування для розв’язання задач розпі
знавання, прогнозування, класифікації, 
ідентифікації об’єктів керування тощо. 
РН11. Володіти навичками управління 
життєвим циклом програмного забезпе
чення, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій відповідно до 
вимог і обмежень замовника, вміти роз
робляти проектну документацію (техніко 
-економічне обґрунтування, технічне 
завдання, бізнес -план, угоду, договір, 
контракт).

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Основні поняття системного аналізу.
2. Класифікація систем.
3. Методи експертного оцінювання систем
4. Метод аналізу ієрархій.
5. Основи моделювання систем
6. Системи масового обслуговування

Орієнтовний перелік тем лабораторних робіт та практичних занять
1. Кібернетична модель системи
2. Опис побудови і функціонування систем
3. Методи ранжування систем
4. Методи обробки експертної інформації
5. Перевірка узгодженості думок експертів
6. Метод аналізу ієрархій
7. Застосування MAI у випадку групових та мінливих у часі суджень і
8. Мережеві моделі систем. Визначення часових параметрів мережевої моделі
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х

9. Мережеві системи в умовах невизначеності
10. Випадкові процеси в системах
11. Системи масового обслуговування
12. Дослідження невизначеностей цілей і ситуацій

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дис
ципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або 
на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посе
редництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за пого
дженням із викладачем курсу.
^  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
^  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дис
циплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо 
ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітньо
го процесу.
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