
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти  Основи системного аналізу 
                                                             (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 90 36 - 36 36 - 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

Базова 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1.Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

2.Ознайомча, виробнича, переддипломна практики. 

3.Кваліфікаційна робота. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ЗК 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5.  Здатність генерувати нові ідеї  й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання. 

ПК1.  Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної  методології, яка заснована на  сучасних інформаційних 

технологіях  та прикладних математичних методах і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу інформаційних, технічних, економічних, 

соціальних, екологічних та інших складних систем. 

ПК16. Здатність до систематизації інформації про проект та дані інформаційної системи із використанням існуючих математичних методів та 
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графічних нотацій. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Аналітичне мислення, вміння систематизувати інформацію; 

2. Навички функціональної декомпозиції; 

3. Знання основних завдань, елементів та методів системного аналізу; 

4. Вміння аналізувати існуючі бізнес-процеси і моделювати процеси «to be»; 

5. Навички пошуку і локалізації причин некоректних даних; 

6. Підтримка функціонування інформаційних систем; 

7. Розуміння принципів та особливостей методологій розробки інформаційних систем та вміння їх використовувати; 

8. Вміння аналізувати інформацію в ключових бізнес-доменах: корпоративні рішення, електронна комерція, медіа; 

9. Навички представлення інформації про системи в аналітичній та графічній формі. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 2.  Знати та володіти елементами математичного аналізу, мати здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, 

ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час розв’язання конкретних задач. 

ПРН 18. Уміти аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи; обробляти отримані результати, 

аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні;  приймати рішення в 

контексті управління ІТ-проектами, моделювання систем, здійснення системного аналізу об’єктів інформатизації; застосовувати математичні 

методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації. 

ПРН 19. Уміти проводити системний аналіз предметної області, аналіз бізнес-процесів підприємства; виконувати розробку математичних моделей 

інформаційних систем підприємства; виконувати об'єктно-орієнтовану декомпозицію та об'єктно-орієнтований аналіз предметної області, оцінку 

економічних показників. 

ПРН 22. Уміти зводити словесні постановки завдань до типових математичних й відносити їх до відповідних розділів математики та зв'язувати з 

відомими засобами обробки експериментальних даних; створювати і користуватися типовими математичними моделями для дослідження 

випадкових явищ та процесів за результатами спостережень при розв'язанні завдань: порівняння, виявлення й відновлення закономірностей, 

класифікації, прогнозування; ставити завдання, вибирати засоби й методи обробки експериментальних даних для ефективного застосування; 

представляти результати аналізу в зручному для сприйняття вигляді, інтерпретувати їх відповідно до поставленого завдання; здійснювати 

статистичну обробку даних. 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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Лекція 1 

Вступ до дисципліни. 

Базові поняття 

системного аналізу 
 

• Визначення поняття 

системного аналізу 

• Ключові особливості 

системного аналізу  

• Поняття системи, 

типові ознаки 

системи, складові 

елементи 

• Класифікацію та 

властивості систем 

 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 2 
Описи, базові 

структури і етапи 

аналізу систем 

• Етапи системного 

аналізу проблемної 

галузі 

• Типи топологій 

систем 

• Форми опису систем 

 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 3 
Функціонування і 

розвиток системи 

• Ключові поняття, 

пов’язані із 

функцонуванням та 

розвитком систем 

• Математичні засоби 

опису 

функціонування та 

розвитку систем 

 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 4 Аналіз складних систем 

• Характеристики 

складної системи, 

відмінність великих 

та складних систем 

• Типи складності 

систем 

• Міри та процедури 

оцінки складності 

систем 

 

htt

p://

dl.

dut

.ed

u.u

a/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Лекція 5 
Системний аналіз 

інформації 

• Поняття інформації та 

її класифікацію з 

точки зору 

системного аналізу 

• Методи отримання 

інформації 

• Міри інформації 

 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 6  Управління системою 

 Сутність задачі 

управління системою 

(в системі) 

 Типи сталості систем, 

зв’язок складності та 

сталості системи 

 Зв’язок функцій і 

задач управління 

системою 

 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 7 
Системні основи 

інформаційних систем 

• Поняття 

інформаційної 

системи, 

інформаційного 

середовища, 

інформаційної 

системи управління 

• Складові елементи 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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інформаціної системи 

• Етапи життєвого 

циклу інформаційної 

системи 

• Основи інжинірингу 

та реінжинірингу 

інформаційних 

систем 

 

Лекція 8 
інформаційна 

синергетика та системи, 

що самоорганізуються 

• Поняття та принципи 

самоорганізації 

систем 

• Синергетичні 

принципи 

 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 9 
Прийняття рішень в 

складних системах 

• Основні поняття, що 

характеризують 

процес прийняття 

рішень 

• Підходи до прийняття 

рішень 

• Структуру процессу 

прийнятія рішень 

• Методи та засоби 

формалізації задачі 

прийняття рішень 

• Класифікацію задач 

прийняття рішень  

 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція10 
Математичні методи 

аналізу систем 

• Математичні нотації 

опису систем 

• Методи вивчення 

структиру систем 

• Методи спрощення 

систем 

• Методи оцінки 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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надійності і якості 

системи 

 

Практичне 

заняття 1 

Вступ до дисципліни. 

Базові поняття 

системного аналізу 
 

• Визначення поняття 

системного аналізу 

• Ключові особливості 

системного аналізу  

• Поняття системи, 

типові ознаки 

системи, складові 

елементи 

• Класифікацію та 

властивості систем 

 

• Визначати межі 

систем різного 

призначення 

• Визначати 

характеристики 

систем 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 2 

Описи, базові 

структури і етапи 

аналізу систем 

• Етапи системного 

аналізу проблемної 

галузі 

• Типи топологій 

систем 

• Форми опису систем 

 

• Визначати 

входи/виходи та 

складові елементи 

системи в 

залежності від цілей 

і характеристик 

зовнішнього 

середовища 

• Представляти опис 

системи у вигляді 

чорного та сірого 

ящика. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 3 
Функціонування і 

розвиток системи 

• Ключові поняття, 

пов’язані із 

функцонуванням та 

розвитком систем 

• Математичні засоби 

опису 

функціонування та 

розвитку систем 

 

• Визначати 

параметри 

функціонування 

системи 

• Складати 

специфікації 

систем, що 

знаходяться в 

режимі розвитку і в 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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режимі 

функціонування 

• Будувати модель 

адаптації системи у 

відповідь на зміни 

зовнішнього 

середовища 

 

Практичне 

заняття 4 
Аналіз складних систем 

• Характеристики 

складної системи, 

відмінність великих 

та складних систем 

• Типи складності 

систем 

• Міри та процедури 

оцінки складності 

систем 

 

• Виконувати оцінку 

складності систем 

за різними типами 

складності 

• Будувати 3D-, 2D-, 

1D-структури 

складних систем. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 5 
Системний аналіз 

інформації 

• Поняття інформації та 

її класифікацію з 

точки зору 

системного аналізу 

• Методи отримання 

інформації 

• Міри інформації 

 

• Застосовувати різні 

методи отримання 

інформації 

(емпіричні, 

теоретичні, змішані) 

• Визначати вхідну, 

вихідну, 

внутрішньосистемн

у інформацію, їх 

взаємозв'язок 

• Визначати кількості 

інформації за 

різними методиками 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 6 
 Управління системою 

 Сутність задачі 

управління системою 

(в системі) 

 Типи сталості систем, 

• Визначати 

параметри 

управління 

системою 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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зв’язок складності та 

сталості системи 

 Зв’язок функцій і 

задач управління 

системою 

 

• Будувати 

когнитивну решітку 

проблемної ситуації 

 

Практичне 

заняття 7 
Системні основи 

інформаційних систем 

• Поняття 

інформаційної 

системи, 

інформаційного 

середовища, 

інформаційної 

системи управління 

• Складові елементи 

інформаціної системи 

• Етапи життєвого 

циклу інформаційної 

системи 

• Основи інжинірингу 

та реінжинірингу 

інформаційних 

систем 

 

• Визначати 

підсистеми 

інформаційної 

системи (системи 

управління) 

• Будувати проект 

інформаційної 

системи відповідно 

до етапів її 

життєвого циклу 

• Виконувати 

реінжинірінг 

існуючої 

інформаційної 

системи 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 8 

Інформаційна 

синергетика та системи, 

що самоорганізуються 

• Поняття та принципи 

самоорганізації 

систем 

• Синергетичні 

принципи 

 

• Визначати  ознаки 

самоорганізації 

систем 

• Застосовувати 

синергетичні 

принципи та 

аксіоми при 

проектуванні 

систем 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 9 
Прийняття рішень в 

складних системах 

• Основні поняття, що 

характеризують 

процес прийняття 

 Формально 

описувати задачі та 

процеси прийняття 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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рішень 

• Підходи до прийняття 

рішень 

• Структуру процессу 

прийнятія рішень 

• Методи та засоби 

формалізації задачі 

прийняття рішень 

• Класифікацію задач 

прийняття рішень  

 

рішень в 

інформаційних 

системах різного 

призначення 

 

Практичне 

заняття 10 
Математичні методи 

аналізу систем 

• Математичні нотації 

опису систем 

• Методи вивчення 

структиру систем 

• Методи спрощення 

систем 

• Методи оцінки 

надійності і якості 

системи 

 

• Робити 

математичний опис 

системи 

• Виконувати аналіз 

та оцінку системи за 

допомогою 

математичних 

методів 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

• Швець С.В., Швець У.С. Основи системного аналізу. Навчальний посібник. - Суми: СумДУ, 2017. - 126 с. 

• Ачкасов А.Є., Лушкін В.А., Охріменко В.М., Воронкова Т.Б. Теорія систем і системний аналіз. Навчальний посібник. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 

167 с.  

• Грецька Г.М. Теорія систем і системний аналіз. Конспект лекцій. – Х.: ХНАМГ, 2015. – 148 с. 

• Радзишевский А. Системному аналитику... О проектировании программных продуктов. 2015. - 59 с. 

• Гайдес М.А., Общая теория систем (системы и системный анализ). - Винница: Глобус-пресс, 2005. - 201 с. 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

 Екзамен, екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Матеріально-технічне забезпечення: 

Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 

Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 р.) – 1 шт., системний блок  

Celeron 3,2 Ghz  DDR 2GB, 150HDD, Монітор 18,5" TFT, кeyboard, mouse.-15 шт. (2011р.), системний блок HP P8500, 3,16 Ghz, DDR 8GB, 500GB 

HDD, Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, mouse. (2014 рік) – 12 шт., проектор BENQMX507 (2016 р.) -1 шт., маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 

AC1350, 4xFE LAN, 1xFE  WAN – 1 шт. 

Програмне забезпечення:  

Безкоштовний веб-сервіс Google-таблиці https://www.google.com/intl/ru_uA/sheets/about/ 

Безкоштовний онлайн редактор діаграм (https://www.draw.io/) 

ARIS Express, Freeware license (https://www.ariscommunity.com/aris-express/download ) 

 

https://www.google.com/intl/ru_uA/sheets/about/
https://www.draw.io/
https://www.draw.io/
https://www.ariscommunity.com/aris-express/download

