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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів 4  

Галузь знань  

12 «Інформаційні 

технології»   Нормативна 

Загальна кількість 

годин – 120 годин  
Спеціальність: 

122 «Комп’ютерні 

науки» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів –2  М1  9-й  

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

4 год.  

самостійна робота 

студента – 2 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр»  

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  16 год.  

Лабораторні 

заняття  
30 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
74 год.  

Форма контролю: іспит 

 

 

 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета. Надання студентам вихідних знань і навичок, що необхідні для 

проведення системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютерізації. 

 

Завдання навчальної дисципліни: навчання студентів основним 

положенням, загальним підходам та методам системного аналізу предметної 

області. 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен  

Знати: 

− особливості сучасних великих проектів інформаційних систем; 

− чинники появи CASE-технології та її суть; 

− особливості, переваги та недоліки класичних систем проектування; 

− основні фази методології швидкого розроблення застосувань; 

− особливості та характеристики архітектури відкритих систем; 

− походження морфологічного аналізу; 

− суть та цілі етапів морфологічного дослідження; 

− способи розроблення морфологічних таблиць; 

− структури та особливості таблиці рішень 

− порядок побудови таблиць рішень 

− визначення та механізм функціонування мереж Петрі 

 

Вміти: 

− ідентифікувати проблеми, що виникають при розробленні ІС; 

− визначати укрупнений склад робіт за стадіями класичного підходу до 

проектування ІС, відповідно до циклу життя системи; 

− виявляти взаємні зв’язки між інформаційними технологіями та 

організацією виробництва; 

− аналізувати існуючі системи з точки зору наявності основних 

характеристик відкритих систем; 

− будувати морфологічні таблиці; 

− формувати пошукові завдання; 

− будувати когнітивні карти та реалізувати процедури збирання і 

опрацювання необхідної для цього інформації; 

− будувати таблиці рішень на основі описання системи; 

− будувати мережі Петрі 



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. Методи системного аналізу об’єктів і процесів 

комп’ютерізації 
 

Тема 1  Основні поняття системного аналізу [1,2].  

Поняття системи. Поняття навколишнього середовища, мета системи. 

Поняття, які характеризують будову і функціонування систем: елемент, 

зв'язок, структура, функція, стан, поводження, процес, рівновага, стійкість, 

розвиток. Опис (специфікація систем). 

 

Тема 2. Моделі складних систем [1, с.5-28; 2]  

Модель “чорний ящик”. Модель “склад системи”. Модель “структура 

системи”. Модель “структурна схема”. Про модель “страти”, “ешелони”. 

 

Тема 3. CASE-засоби для аналізу і проектування програмних систем. 

Стандарт  IDEF0 [3;  6, с. 25-28] 

CASE-засоби. Основні поняття стандарту IDEF0. Елементи діаграми 

IDEF0.  

 

Тема 4. Концептуальний, логічний та фізичний описи систем [2, с. 346-

384] 

 Подання інформації. Рівні моделювання при створенні БД. 

Концептуальні моделі. Модель "Сутність-зв'язок". Елементи моделі 

"сутність-зв'язок". Правила побудови ER-діаграм 

 

Змістовний модуль 2. Методи представлення знань в системах 

 

Тема 5. Моделі системи знань [3, с. 209-235], [6, с. 25-28] 

Дані і знання. Фрейми. Счислення предикатів. Системи продукцій. 

Семантичні мережі. Нечітка логіка. 

 

Тема 6 Системи продукцій  [3], [6, с. 25-28] 

Продукційна модель. Основні стратегії висновку на множині правил-

продукцій. Робота продукційної системи. Недоліки продукційної моделі. 

  

Тема 7. Онтологічна модель програмної системи [8] 

Онтологія. Онтологічні діаграми. Основні категорії предметів 

сприйняття. Процес побудови онтології. Види схем і діаграм IDEF5. 

 

Тема 8  Фреймові структури як спосіб опису системи знань 

Поняття «Фрейм». Структура фрейму. Мови подання знань у мережах 

фреймів. 

 

 



4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основи організації ремонтно-обслуговуючої бази в  

                                          сільському господарств 

1,2 

Лекція 1 
Основні поняття 

системного аналізу 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Побудова моделі 

системи 
- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 2 

Модель взаємодії 

системи із 

середовищем 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 1 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 9 2,5 

 

3,4 

 

Лекція 2 
Моделі складних 

систем 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Побудова ієрархічної 

змістовної моделі 

систем, що 

досліджуються 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 4 

Генерація та вибір 

перспективних 

варіантів методом 

морфологічного 

аналізу 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 2 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

-  - - 9 2,5 

5,6  

Лекція 3  

CASE-засоби для 

аналізу і 

проектування 

програмних систем. 

Стандарт  IDEF0 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Вибір оптимального 

варіанта за 

узагальненими 

критеріями 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 6 

Метод аналізу 

ієрархій 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 3  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

- - - 9 2,5 



 

 

7,8 

 

Лекція 4  

Концептуальні, 

логічні та фізичні 

описи систем 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Побудова 

функціональної 

моделі системи 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 4  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 9 2,5 

 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- 2 - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  74 год. 8 14 - 36 35 

Змістовий модуль 2. 

9,10 

Лекція 5  
Моделі системи 

знань 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 8  

Побудова 

семантичної мережі 
- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 9 

Побудова 

продукційної моделі 

представлення знань в 

предметній області  

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 8 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 13 2,5 

11,12 

Лекція 6 Системи продукцій 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 10  

Фреймова модель 

представлення знань 
- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 11 

Нечітка модель 

представлення знань 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 9 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 13 2,5 

13,14 

Лекція 7 
Онтологічна модель 

програмної системи 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 12  

Аналіз систем за 

допомогою мереж 

Петрі 

- 4 - - 4 

Самостійна 

робота 10 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

- - - 13 2,5 



лабораторної роботи 

15 

Лекція 8 

Фреймові структури як 

спосіб опису системи 

знань 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 15 

Аналіз систем за 

допомогою мереж 

Петрі 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 11 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 13 2,5 

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

2 - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 76 год. 8 16  52 35 

   Всього з навчальної дисципліни - 150 год. 100 

 

 

 

5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ПМК1 

  

1. У статичній системі : 

2.  Властивості моделі « чорного ящика»? 

3. Відкрита система - це система: 

4.  Що собою представляє управління? 

5. Назвіть властивості кількості інформації : 

6. Які проблеми називають слабоструктурованими проблемами? 

7. Які цілі називають цілі - аналоги? 

8. Метод найменших квадратів застосовується при: 

9. Стратифікація системи ( проблеми) призначена для: 

10 Бажання - це: 

11. Динамічна система - це: 

12. Що називається структурою системи? 

13. Системи, здатні до вибору своєї поведінки, називаються: 

14. Що називають зовнішнім описом системи? 

15.  Що собою представляє операція декомпозиції? 

16.  Які способи служать для генерації цілей? 

17. Які цілі називають функціональними ? 

18. Аналітичний підхід до побудови математичної моделі вимагає наявності: 

19.  Проектування системи у вигляді шарів виробляється для: 

20. Проблема: 

21. Закономірності функціонування систем; 



22. Визначення системи : 

23.  Системи, у яких змінюються параметри, називаються: 

24. Що дає нам внутрішній математичний опис систем? 

25. Назвіть формальні типи моделей систем : 

26. Які методи використовуються при вирішенні добре структурованих 

проблем? 

27. На які класи прийнято розділяти всі цілі? 

28. Рівновагу системи визначають як: 

29. При організації системи у вигляді ешелонів: 

30. Мета - це: 

ПМК2 

1. Аддитивність - це: 

2. Що вказується в структурній схемі ? 

3. Складна система: 

4. Яку систему називають системою з кінцевим числом станів? 

 5. Назвати кількісні вимоги до структури алгоритму процесу декомпозиції : 

6. Які методи використовуються при вирішенні неструктурованих проблем? 

7. Що таке цільова комплексна програма? 

8. Що знаходиться на нижчому рівні трирівневої ієрархії морфологічних 

таблиць? 

9. Ефективність структур оцінюється : 

10. Мета має такі особливості: 

11. Технологічна система - це: 

12. Що мають на увазі під функціонуванням динамічної моделі? 

13. Систему, в якій відомі всі елементи і зв'язки між ними у вигляді 

однозначних залежностей (аналітичних або графічних), можна         

віднести до: 

14. Що таке оптимізація? 

15. Назвіть два важливих етапи системного аналізу:  

16. Що таке мережі Петрі? 

17. У мережі Петрі = OITPC ,,,   

 },...,,{ 21 npppP =  - це 

18. Система - це: 

19. Позитивний зворотний зв'язок : 

20. Мета при описі об'єкта : 

21. Перетворення проблеми у проблематику необхідно: 

22. При формулюванні мети можливі такі небезпеки : 

23. Для мети характерно: 

24. Критерій це: 

25. Вхідні змінні поділяються на: 

26. Що лежить в основі принципу разомкнутого ( програмного ) управління: 

27. Що лежить в основі принципу разомкнутого управління з компенсацією 

збурювань: 

28. Суть морфологічного методу лабіринтного синтезу: 



29. Вкажіть вірну послідовність методу морфологічної скрині: 

 1) оцінювання наявних варіантів 

2) точне формулювання проблеми 

3) набір значень різних параметрів з можливим варіантом розвитку 

проблеми 

4) поділ параметрів на їх значення 

5) вибір з морфологічної скрині найкращого варіанту 

30. До якого класу систем відносяться «Самоналагоджувальні системи» : 

31. Що лежить в основі принципу одноразового управління: 

32. Виберіть правильну послідовність етапів теоретичного дослідження 

системи : 
1) розробка моделі системи та вивчення її динаміки 

2) визначення складу управлінь , ресурсів і обмежень 

3) аналіз призначення системи і вироблення припущень і обмежень 

4) виділення системи із середовища і встановлення їх взаємодій 

5) вироблення концепції та алгоритму оптимального управління 

6) призначення цілі як необхідного кінцевого стану 

7) обрання принципу управління 

8) вибір сукупності критеріїв і їх ранжування за допомогою використання системи переваг 

33. Яким чином здійснюється структуризація середовища: 

34. Що мається на увазі під стійкістю системи : 

35. На якому етапі життєвого циклу відбувається процес самоорганізація 

системи: 

36. Виберіть правильну послідовність життєвого циклу системи : 
9) впровадження 

10) проектування 

11) планування та аналіз вимог 

12) експлуатація 

13) реалізація 

37. Що можна зробити при створенні системи в неорганізованої 

непідготовленою для її існування середовищі: 

38. Дайте правильне визначення системи : 

39. У чому суть системного підходу : 

40. Оберіть вірне визначення цілісності системи : 

 

 

6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

БАЗОВА 

1  Антонов, А.В. Системный анализ: учебник / А.В. Антонов. – М.: Высш. 

шк., 2004. – 454c 

2 Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів 

комп’ютерізації:Навчальний посібник/А.В. Катренко – Львів: «Новий 

світ-2000». 

3 Маклаков, С.В. BPwin  и ERwin. Case-средства разработки 

информационных систем:  учебно-справочное издание / С.В. Маклаков. – 



М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. – 256c. 

4 Саати Т, Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: 
Пер. с англ.  М.: Радио и связь, 1991. – 224 с. 

5 Системный анализ и принятие решений: словарь-справочник / под ред. 

В.Н. Волковой, В.Н. Козлова.– М.: Высш. шк., 2004. – 616c 

6 Ярушкина Н.Г. Проектирование баз данных для экономических 

информационных систем в среде сервера данных ORACLE 7.3.: Учебное 

пособие – Ульяновск: УлГТУ – 2002.- 160 с. 

7 Зайцев Д.А. Композиционный анализ сетей Петри // Кибернетика и 

системный анализ. - 2006, № 1. - С. 143-154. 

8 Лапшин В.А. Онтологии в компьютерных системах/В.А. Лапшин. – М.: 

Научный мир, 2010 – 222 с. 

 

ДОПОМІЖНА 

 

1. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении/В.С. Анфилатов, А.А. 

Емельянов, А.А. Кукушкин. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 

2. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. 

– СПб.: СПбГТУ, 2001. – 510 с. 

3. Гафт М.Г. Принятие решений при многих критериях/М.Г. Гафт. – М.: 

Знание, 1979. 

4. Глушков В.М. Моделирование развивающихся систем/В.М. Глушков, В.В. 

Иванов, В.М. Яненко. – М.: Наука, 1983. 

5. Дегтярев Ю.И. Системный анализ и исследование операций/Ю.И. 

Дегтярев. – М.: Высшая школа, 1996. – 335 с. 

6. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений/ Л.Г. Евланов. – М.: 

Экономика, 1984. – 176 с. 

7. Жуковская В.М. Факторный анализ в социально-экономических 

исследованиях/В.М. Жуковская, И.Б. Мучник. – М.: Статистика, 1976. 

8. Згуровский М.3. Системный анализ стохастических распределенных 

процессов (моделирование, оценивание состояний, идентификация): Уч. 

Пособие/М.З. Згуровский, А.Н. Новиков.  – К.: Выща шк„ 1988. 

9. Згуровский М.З. Исследование социальных процессов на основе 

методологии системного анализа/М.З. Зуровский, А.В. Доброногов, Т.Н. 

Померанцева. – К.: Наукова думка, 1997. – 222 с. 

10. Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и 

замещения/Р.Л. Кини, Х. Райфа. – М.: Радио и связь, 1981. 

11. Месарович М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем/М. 

Месарович.  – М.: Мир, 1973. 

12. Мухин О.И. Моделирование систем. Конспект лекций. Ч. 1/О.И. Мухин. – 

Пермь: Пермский ГТУ, 1999. 

13. Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ/Ф.И. Перегудов, Ф.П. 

Тарасенко. – М.: Высшая школа, 1989. 

http://daze.ho.ua/
http://dx.doi.org/10.1007/s10559-006-0044-0
http://dx.doi.org/10.1007/s10559-006-0044-0


14. Подиновский В.В. Парето – оптимальные решения многокритериальных 

задач/В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. 

15. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях 

неопределенности)/Г. Райфа. – М.: Наука, 1977. – 408 с. 

16. Уемов К.М. Системный подход и общая теория систем/К.М. Уемов. – М.: 

Мысль, 1978. 

17. Харин Ю.С. Основы имитационного и статистического 

моделирования/Ю.С. Харин, В.И. Малюгин, В.П. Кирилица. Минск: 

Дизайн ПРО, 1997. 

18. Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации и принятия решений/И.Г. 

Черноруцкий. – СПб.: Лань, 2001. – 384 с. 

19. Шапиро Д.И. Принятие решений в системах организационного 

управления: использование расплывчатых категорий/Д.И. Шапиро. – М.: 

Энергоатомиздат, 1983. – 184 с. 

20. Шаракшанэ А.С. Сложные системы/А.С. Шаракшанэ, И.Г. Железнов, В.А. 

Иваницкий. – М.: Высшая школа, 1977. – 247 с. 

21. Шорин В.Г. Системный анализ и структуры управления/В.Г. Шорин. – М.: 

Знание, 1975. – 303 с. 

22. Шрейдер Ю.А. Системы и модели/Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. М.: Радио 

и связь, 1982. 

23. Янг С. Системное управление организацией/С. Янг. – М.: Советское 

радио, 1972. – 450 с. 

 
 

7  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

Література бібліотеки університету і методичного кабінету кафедри. 

Ресурси Internet. 

http://www.smartbp.ru/ 

2007 ХНУРЭ, Дудар З.В., mail@kture.kharkov.ua 

 

 

http://www.smartbp.ru/

