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ВСТУП 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни – вивчення загальних концепцій, 

підходів і методів системного аналізу об’єктів на передпроектній стадії для 

обґрунтування та вибору концептуальних варіантів побудови систем 

автоматизованого керування, що проектуються та модернізуються. 

Зміст навчальної дисципліни – аналіз і синтез у системних дослідженнях; 

розкриття невизначеностей та аналіз багатофакторних ризиків; моделі та 

методи прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику; концепція 

моніторингу складних технологічних процесів; теоретичні засади вибору 

альтернатив; методи прийняття рішень; моделі та методи багатоособового 

прийняття рішень; теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри; підтримка 

прийняття рішень з корекції технологічних режимів. 

Згідно з робочою програмою, загальний обсяг навчального часу 

розподілений між аудиторними заняттями та самостійною роботою. Самостійна 

робота є невід’ємною частиною навчального процесу, без якої неможливе 

якісне засвоєння навчальної дисципліни. 

Самостійна робота здійснюється унаслідок індивідуального опрацювання 

кожним студентом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої 

програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна 

робота передбачає у себе опрацювання питань, указаних у методичних 

вказівках. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу доцільно виконувати в 

такій послідовності: 

– ознайомитися з робочою програмою конкретної теми; 

– ознайомитися з методичними вказівками до теми; 

– вивчити матеріал теми за особистим конспектом лекцій, рекомендо-

ваним підручником, іншими посібниками, використовуючи методичні вказівки 

до теми. 

Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на питання для 
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самоперевірки, які розміщені в кінці кожної теми. 

Протягом семестру кожний студент має систематично опрацьовувати 

питання, що розглянуті на заняттях. Контроль самостійного опрацювання 

студентом питань, розглянутих на попередньому занятті, здійснюється 

викладачем на наступному занятті. Під час опрацювання матеріалу студенти, 

окрім особистих конспектів, користуються літературою та методичними 

матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 значення і місце системного аналізу у процесі побудови складних 

систем керування; 

 методи, види та процедури системного аналізу на передпроектній стадії 

створення систем керування різноманітного призначення; 

 методи і процедури обробки матеріалів дослідження; методи й підходи 

до побудови моделей та процесів моделювання; 

 сучасні методології і технології аналізу та проектування моделей 

автоматизованих комп’ютерних систем;  

 методи вибору та обґрунтування концепції складних систем керування; 

уміти: 

 проводити дослідження об’єкта автоматизації; 

 виявляти та досліджувати закономірності функціонування складних 

систем;  

 виконувати збір, аналіз і обробку матеріалів дослідження на 

передпроектній стадії створення КС; 

 вибирати та обґрунтовувати найкращу концепцію створення КС в 

умовах невизначеності;  

 використовувати сучасні методології та технології проектування 

моделей автоматизованих систем. 

 будувати та досліджувати концептуальні моделі об’єктів і баз знань. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кіль-

кість 

год. 

(лекц.) 

Кіль-

кість 

год. 

СРС 

Кіль-

кість 

год. 

(лекц.) 

Кіль-

кість 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Аналіз і синтез у системних 

дослідженнях 
2 10 – – 

2 

Розкриття невизначеностей та 

аналіз багатофакторних 

ризиків 

2 10 – – 

3 

Моделі та методи прийняття 

рішень в умовах 

невизначеності та ризику 

4 10 – – 

4 

Концепція моніторингу 

складних технологічних 

процесів 

2 10 – – 

5 

Теоретичні засади вибору 

альтернатив 
2 7 – – 
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6 Методи прийняття рішень 2 7 – – 

7 

Моделі та методи 

багатоособового прийняття 

рішень 

2 7 – – 

8 

Теорія ігор, стратегічні та 

статистичні ігри 
2 7 – – 

9 

Підтримка прийняття рішень з 

корекції технологічних 

режимів 

2 7 – – 

 

Забезпечення семестрового 

контролю: диф. залік 
– 5   

 Усього годин за семестр 20 80 – – 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Аналіз і синтез у системних дослідженнях 

1.1. Поняття та закономірності системного аналізу. Системний підхід. 

1.2. Методи системного аналізу. 

1.3. Побудова системних моделей проблемних ситуацій. 

1.4. Агрегування, емерджентність, внутрішня цільність систем. Види 

агрегування. 

1.5. Моделі систем і обґрунтування декомпозиції.  

1.6. Алгоритмізація процесів системного аналізу та декомпозиції. 

Питання для самоперевірки 

1. Суть системного підходу. 

2. Які існують види агрегування? 

3. Надайте визначення поняття «декомпозиція». 

Література: [1, с. 65; 2, с. 178]. 

 

Тема 2 Розкриття невизначеностей та аналіз багатофакторних 

ризиків 

2.1. Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу. 

2.2. Задачі та методи системного аналізу багатофакторних ризиків. 

2.3. Системне керування складними об’єктами. 

2.4. Приклади системних досліджень і розкриття невизначеностей в 

проектуванні АСУ ТП.  

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть приклади невизначеностей у задачах системного аналізу. 

2. У чому полягає суть системного керування складними об’єктами? 

3. Які невизначеності існують під час проектування АСУ ТП? 
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Література: [1, с. 59; 8, с. 25]. 

 

Тема 3 Моделі та методи прийняття рішень в умовах невизначеності 

та ризику 

3.1. Невизначеність природи і невизначеність цілей. Поняття ризику. 

3.2. Класичні критерії ухвалення рішення. 

3.3. Нечітка постановка задачі ухвалення рішення. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть класичні критерії ухвалення рішення. 

2. У чому полягає нечітка постановка задачі ухвалення рішення? 

Література: [3, с. 24–33]. 

 

Тема 4 Концепція моніторингу складних технологічних процесів 

4.1. Якість продукту та якість технологічного процесу. 

4.2. Моніторинг процесу та виявлення критичних точок процесу. 

4.3. Аналіз впливу критичних ситуацій на якість процесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть концепцію моніторингу складних технологічних процесів. 

2. Як визначається якість технологічного процесу? 

3. Як відбувається виявлення критичних точок процесу? 

Література: [1, с. 88; 2, с. 152]. 

 

Тема 5 Теоретичні основи вибору альтернатив 

5.1. Термінологія. Загальні аспекті процесу прийняття рішень. 

5.2. Організаційні аспекти раціонального процесу прийняття рішень. 

5.3. Метризовані відношення й експертні оцінювання. 

5.4. Бінарні відношення домінування. 

5.5. Відстань Кемені та медіана Кемені. 
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Питання для самоперевірки 

1. Чим відрізняються загальні аспекти прийняття рішень від 

організаційних аспектів? 

2. Охарактеризуйте метризовані відношення й експертні оцінювання. 

3. Яким чином визначаються відстань Кемені та медіана Кемені? 

Література: [4, с. 202]. 

 

Тема 6 Методи прийняття рішень 

6.1. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень. Множина Парето. 

6.2. Механізми комплексного оцінювання альтернатив. 

6.3. Методи парних порівнянь. 

6.4. Метод аналізу ієрархій. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке «множина Паретто»? 

2. Який механізм комплексного оцінювання альтернатив? 

3. Наведіть приклад з використанням методу аналізу ієрархій. 

Література: [2, с. 198; 3, с. 152]. 

 

Тема 7 Моделі та методи багатоособового прийняття рішень 

7.1. Метод Делфі.  

7.2. Методи  мозкового штурму. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують моделі та методи багатоособового прийняття рішень? 

2. У чому полягає метод Делфі? 

Література: [1, с. 148; 5, с. 122]. 

 

Тема 8 Теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри 
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8.1. Предмет і задачі теорії ігор. 

8.2. Матричні ігри. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть задачі теорії ігор. 

2. Наведіть приклад застосування матричних ігор. 

Література: [6, с. 298; 7, с. 152]. 

 

Тема 9 Підтримка прийняття рішень з корекції технологічних 

режимів 

9.1. Моделі та методи розпізнавання ситуацій. 

9.2. Формування рекомендацій оператору щодо уникнення нештатних 

ситуацій. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається корекція технологічних процесів під час прийняття 

рішень? 

2. Як відбувається формування рекомендацій оператору щодо уникнення 

нештатних ситуацій? 

Література: [7, с. 132; 8, с. 162]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. В чому полягає аналіз і синтез у системних дослідженнях? 

2. Як відбувається побудова системних моделей проблемних ситуацій? 

3. Дайте визначення термінів «агрегування систем», «емерджентність 

систем». 

4. Як відбувається алгоритмізація процесів системного аналізу? 
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5. Надайте визначення поняття «декомпозиція». 

6. Як відбувається розкриття невизначеностей у задачах системного 

аналізу? 

7. Що таке «багатофакторні ризики»? 

8. Які існують методи системного аналізу багатофакторних ризиків? 

9. Наведіть приклади системних досліджень під час проектування АСУ 

ТП. 

10. У чому полягає системне управління складними об’єктами? 

11. Які існують моделі та методи прийняття рішень в умовах 

невизначеності та ризику? 

12. Поняття ризику. 

13. Які існують класичні критерії ухвалення рішення? 

14. У чому полягає концепція моніторингу складних технологічних 

процесів? 

15. Як відбувається моніторинг процесу? 

16. Як відбувається аналіз впливу критичних ситуацій на якість 

процесу? 

17. Як відбувається виявлення критичних точок процесу? 

 

Модуль 2 

1. Перелічіть загальні аспекти процесу прийняття рішень.  

2. Що вам відомо про метризовані відношення й експертні оцінювання?  

3. У чому полягають бінарні відношення домінування? 

4. Як визначаються відстань Кемені та медіана Кемені? 

5. Які існують методи прийняття рішень? 

6. Який механізм комплексного оцінювання альтернатив? 
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7. Поясніть використання методів парних порівнянь. 

8. Які існують моделі та методи багатоособового прийняття рішень? 

9. У чому полягає метод мозкового штурму? 

10. Чим відрізняються стратегічні та статистичні ігри? 

11. Наведіть приклад застосування матричних ігор. 
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