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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою викладання навчальної дисципліни  «Теорія систем та системного 

аналізу»   є  підготовка  фахівців  здатних  застосовувати  на  практиці  основні 

положення  теорії  систем  та  системного  аналізу,   розвинення  їх  системного 

мислення та усвідомлення про необхідність застосування системного підходу 

дозавдань  управління  та  прийняття  рішень,   до  дослідження  складних  явищ  і 

процесів у соціально-економічних системах з метою зниження антропогенного 

впливу  на  природне  середовище  й  забезпечення  безпеки  особистості  та 

суспільства,  розробляти  оптимальні  рішення  щодо  підвищення  рівня  безпеки 

об'єкта.  

У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:  

Знати: 

• основні поняття системного аналізу; 

• поняття системи як семантичної моделі; 

• завдання системного аналізу; 

• класифікацію систем; 

• класифікацію видів моделювання систем; 

• принципи і підходи до побудови математичних моделей; 

• етапи побудови математичних моделей; 

• основні типи шкал вимірювання; 

• показники і критерії оцінки систем; 

• методи якісного оцінювання систем; 

• методи кількісного оцінювання систем; 

Вміти: 

• формулювати мету та задачі дослідження складних систем; 

• проводити обробку характеристик досліджуваних систем, виміряних 

в різних шкалах; 
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• використовувати на практиці принципи теорії систем і системного 

аналізу; 

• здійснювати  процедуру  прийняття  оптимальних  рішень  в  умовах 

невизначеності у складних системах. 

 

Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 16 год лекції, 34 год практичні та семінарські заняття, 100 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Теоретичні засади теорії систем та системного аналізу 

Тема 1 Засади загальної теорії систем 

Тема 2 Особливості організації систем 

Тема 3 Основні поняття системного аналізу. 

Тема 4 Методи системного аналізу. 

Тема 5 Особливості функціонування систем 

Тема 6 Життєвий цикл систем 

Тема 7 Інформаційне забезпечення системного аналізу 

Тема 8 Декомпозиція системи 

Змістовий модуль 2. 
Методи системного аналізу при прийнятті рішеньу складних системах 

Тема 9 Моделювання систем. 

Тема 10 Особливості вирішення задачі умовної оптимізації. 

Тема 11 Особливості рішення транспортної задачі 

Тема 12 Прийняття рішень у складних системах 

Тема 13 Формування  багатокритеріальних  оцінок  і  обґрунтування моделей 
вибору рішення 

Тема 14 Задача прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Тема 15 Проблема  прийняття  рішень  при  нечіткій  вихідний інформації. 

 Разом годин : 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади теорії систем та системного 

аналізу 

 

Тема 1. Засади загальної теорії систем. 

Визначення терміна  «система».  Елементи,  підсистеми,  входи та  

виходи, зовнішнє  середовище  системи.  Поняття  про  структуру,  ієрархію,  

зв’язки  міжелементами систем. Поняття про ціль системи. Поведінка та 

стійкість систем.  Функціонування систем.  Приклади систем різноманітної 

природи. Класифікація систем.  Природні та штучні системи.  Прості,  

складні та дуже складні,  великі  системи.  Стохастичні  та  детерміновані  

системи.  Статичні  та динамічні системи. Властивості систем.  Цілісність,  

відкритість,  цілеспрямованість,  жорсткість, надійність, емерджентність, 

адаптивність систем. 

 

Тема 2. Особливості організації систем 

Параметри  організації  систем,    показники  організаційних  структур, 

ціле полягання, що  визначає  відповідний  аспект  організації  системи, 

функціональна організація систем, стратегії поведінки систем. 

 

Тема 3. Основні поняття системного аналізу. 

Системний  підхід,   напрямки  розвитку  системного  підходу.   

Завдання системного аналізу.  Основні етапи системного аналізу.  Принципи  

системного аналізу. 

 

Тема 4. Методи системного аналізу. 

Основні  підходи  до  побудови  систем.    Методи  системного  

аналізу. Формалізовані методи. Неформалізовані методи. 
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Тема 5. Особливості функціонування систем. 

Проблеми функціонування систем.  Зовнішні і внутрішні функції 

систем. Сутність функціонування систем. 

 

Тема 6. Життєвий цикл систем. 

Поняття «життєвий цикл» системи, основні етапи життєвого циклу 

системи. Виникнення системи. Становлення системи. Майбутнє системи. 

 

Тема 7. Інформаційне забезпечення системного аналізу. 

 Роль  інформації  в  рішенні  системних  проблем.   Тип  

інформаційного середовища: визначеність, ризик, невизначеність, 

нечіткість. Кількість інформації як  міра  організованості  системи  і  міра  

зменшення  різноманітності.   Вплив інформації на живучість системи. Закон 

необхідності різноманітності У. Ешбі. 

 

Тема 8. Декомпозиція системи. 

Поняття   «декомпозиція  системи».   Функціональна  структура  

системи. Модель «чорний ящик». Модель «сірий ящик». Модель «білий 

ящик». 

 

Змістовий модуль  2.  Методи системного аналізу при прийнятті 

рішень у складних системах 

 

Тема 9. Моделювання систем.  

Моделювання  як  спосіб  існування  свідомості.   Роль  моделювання  

в дослідженні  систем.      Загальні  властивості  моделей.      Типи  моделей. 

Співвідношення експерименту і моделі.  Фізичне та математичне 

моделювання. Алгоритм побудови математичних моделей. 
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Тема 10. Особливості вирішення задачі умовної оптимізації. 

Сутність  методів  оптимізації.   Лінійні  моделі  оптимізації  в  

управлінні. Одноцільові  моделі  «прибуток-витрати»  і  «ефективність  -  

витрати».  Рішення задач оптимізації за допомогою електронних таблиць 

Excel. 

 

Тема 11. Особливості рішення транспортної задачі. 

Основні поняття транспортної задачі.  Математична модель 

транспортної задачі.   Закрита  транспортна  задача.   Відкрита  транспортна  

задача.   Методи вирішення транспортної задачі. Метод потенціалів. 

 

Тема 12. Прийняття рішень у складних системах.  

Системний  аналіз  як  основа  теорії  прийняття  управлінських  

рішень.  Основні наукові категорії теорії прийняття рішень.  Процедура 

прийняття оптимальних рішень. 

 

Тема 13. Формування  багатокритеріальних  оцінок  і  

обґрунтування моделей вибору рішення. 

Основні поняття теорії корисності. Види шкал вимірювання. Метод 

функції корисності. Метод Черчмена-Акоффа. 

 

Тема 14. Задача прийняття рішень в умовах невизначеності.  

Види невизначеності.  Критерії Вальда,  Гурвіца,  Севіджа,  Лапласа,  

Байєса-Лапласа. 
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Тема 15. Проблема  прийняття  рішень  при  нечіткій  вихідний 

інформації 

Поняття  належності,    нечіткої  множини.    Задача  досягнення  

нечітко визначеної  мети.   Прийняття  рішень  при  нечіткому  відношенні  

переваги  на множині альтернатив. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Засади загальної теорії систем 

2. Особливості організації систем 

3. Основні поняття системного аналізу 

4. Методи системного аналізу 

5. Особливості функціонування систем 

6. Життєвий цикл систем 

7. Інформаційне забезпечення системного аналізу 

8. Декомпозиція системи 

9. Моделювання систем 

10. Особливості вирішення задачі умовної оптимізації 

11. Особливості рішення транспортної задачі 

12. Прийняття рішень у складних системах 

13. Формування багатокритеріальних оцінок і обґрунтування 

моделей вибору рішення 

14. Задача прийняття рішень в умовах невизначеності 

15. Проблема прийняття рішень при нечіткій вихідний інформації 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Теорія систем та системний 

аналіз”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Що являє собою загальна теорія систем? 

2. Розкрийте поняття «система». 

3. У чому особливості складної системи? 

4. Чим складні системи відрізняються від великих систем? 

5. Дайте визначення таким поняттям: об'єкт, підсистема, структура, функція, 

зв'язок. 

6. Опишіть основні закономірності систем. 

7. Дайте класифікацію систем за основними ознаками. 

8. Опишіть підходи до створення систем? 

9. Що являє собою системний підхід? 

10. Як в системному підході розглядаються елементи системи? 

11. Перелічіть переваги системного підходу. 

12. Розкрийте основні принципи системного підходу. 

13. Що розглядає наука «системологія»? 

14. Які завдання вирішує фахівець системотехнік? 

15. Що є об'єктом системного аналізу? 

16. Що відноситься до вхідних параметрів системи? 

17. Що відноситься до вихідних параметрів системи? 

18. Що характеризують параметри стану системи? 

19. Розкрийте суть системного аналізу. 

20. Опишіть завдання системного аналізу. 

21. Охарактеризуйте принципи системного аналізу. 

22. Охарактеризуйте основні етапи системного аналізу. 

23. Опишіть метод «мозкової атаки». 

24. Опишіть методи експертних оцінок. 

25. Опишіть метод «Дельфі». 

26. Опишіть діагностичні методи. 

27. Опишіть морфологічні методи. 

28. Опишіть метод дерева цілей. 
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29. Опишіть матричні методи. 

30. Опишіть мережеві методи. 

31. Опишіть статистичні методи. 

32. Опишіть методи математичного програмування. 

33. Наведить зовнішні і внутрішні функції систем. 

34. Поняття «життєвий цикл» системи 

35. Основні етапи життєвого циклу системи. 

36. Закон необхідності різноманітності У. Ешбі. 

37. Функціональна структура системи. 

38. Моделі «чорний ящик», «сірий ящик», «білий ящик» 

39. Назвіть види моделювання, опишіть їх. 

40. Що являє собою модель? 

41. Опишіть схему абстрактної моделі. 

42. Опишіть два підходи до побудови математичної моделі. 

43. Опишіть процедуру побудови математичної моделі реальної системи. 

44. Одноцільові моделі «прибуток-витрати» і «ефективність - витрати». 

45. Математична модель транспортної задачі. 

46. Методи вирішення транспортної задачі. 

47. Процедура прийняття оптимальних рішень. 

48. Види шкал вимірювання. 

49. Метод функції корисності. 

50. Метод Черчмена-Акоффа. 

51. Види невизначеності. 

52. Прийняття рішень в умовах ризику. 

53. Задача досягнення нечітко визначеної мети.
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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