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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Системний 

аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою 

«Інформаційні управляючі системи та технології». 

Навчальна дисципліна «Системний аналіз» призначена для підготовки 

студентів до самостійного розв’язання теоретичних і прикладних задач з 

використанням сучасних технічних засобів і насамперед інформаційних та 

інтелектуальних технологій.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз» є 

основні розділи, предметна область та основні поняття системного аналізу, 

аналіз і синтез у системних дослідженнях, технологія створення 

концептуальних варіантів системи управління (СУ), створення інформаційних 

моделей систем, сучасні тенденції розвитку методології та технології 

системного аналізу процесів комп’ютеризації, проектування концептуальних 

варіантів СУ, системний аналіз бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації, 

розкриття невизначеностей та аналіз багатофакторних ризиків.  

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Системний аналіз» базується на знаннях 

навчальних курсів «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична 

статистика» та «Дискретна математика». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння навчальних курсів «Теорія 

прийняття рішень», «Теорія автоматизованих систем контролю і управління», 

«Управління IT-проектами», «Технологія створення програмних продуктів».  

Метою викладання навчальної дисципліни «Системний аналіз» є 

вивчення загальних концепцій, підходів і методів системного аналізу об’єктів 

на передпроектній стадії для обґрунтування та вибору концептуальних 

варіантів побудови інформаційних систем керування, що проектуються та 

розвиваються. 
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Основними завданнями навчальної дисципліни «Системний аналіз» є 

вироблення уміння визначати основні етапи та методи проведення системного 

аналізу на передпроектній стадії створення КС різноманітного призначення та 

набуття практичних навичок створення інформаційних систем з використанням 

сучасних технологій проектування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 значення і місце системного аналізу у процесі побудови складних 

систем управління; 

 методи, види та процедури системного аналізу на передпроектній стадії 

створення інформаційних систем різноманітного призначення; 

 методи і процедури обробки матеріалів дослідження; методи та підходи 

до побудови моделей і процесів моделювання; 

 сучасні методології та технології аналізу і проектування моделей 

інформаційних систем; 

 методи вибору й обґрунтування концепції інформаційних систем та їх 

забезпечення; 

уміти: 

 проводити дослідження предметної галузі; 

 виявляти та досліджувати закономірності функціонування складних 

систем; 

 виконувати збирання, 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 інформаційних 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. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 
1 2 3 4 

 Модуль 1 

1 
Предметна область та основні поняття системного 

аналізу 
2 8 

2 Аналіз і синтез у системних дослідженнях 4 8 

3 
Технологія створення концептуальних варіантів 

системи управління (СУ) 
4 8 

4 Створення інформаційних моделей систем 2 8 

5 

Сучасні тенденції розвитку методології та 

технології системного аналізу процесів 

комп’ютеризації 

2 9 

6 Проектування концептуальних варіантів СУ 4 20 

7 
Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів 

комп’ютеризації 
4 10 

8 
Розкриття невизначеностей та аналіз 

багатофакторних ризиків 
2 10 

 Усього забезпечення аудиторних занять 24 81 

 
Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р): 

РГР 
– 8 

 Семестровий контроль: іспит – 12 

 Усього годин за модулем 1 24 101 

 

Примітка. Модуль 1 – семестр 1. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основні поняття і концепції системного аналізу 

Тема 1 Предметна область та основні поняття системного аналізу 

Цілі та завдання системного аналізу. Класифікація систем. Системний 

підхід, системні дослідження, системний аналіз. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте поняття «складність». Опишіть декілька складних 

ситуацій і порівняйте їх між собою за ступенем складності (якісно). 

2. Яка різниця між ціленаправленими та цілеспрямованими системами? 

3. Назвіть існуючі типи класифікаторів систем. 

4. Наведіть приклади відкритих і замкнених систем. 

Література: [1, с. 5–65; 2, с. 10–69]. 

 

Тема 2 Аналіз і синтез у системних дослідженнях 

Формалізовані етапи системного аналізу. Моделі систем як 

обґрунтування декомпозиції. Алгоритмізація процесів системного аналізу та 

декомпозиції. Агрегування, емерджентність, внутрішня цільність систем. Види 

агрегування. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть етапи аналізу. 

2. Опишіть етапи синтезу. Що є продуктом аналізу та синтезу? 

3. Яку модель називають фреймом? Наведіть приклад фрейму. 

4. Яку модель називають змістовною? Наведіть приклад декількох 

змістовних моделей, побудованих за одним фреймом. 

5. Надайте визначення поняття «конфігуратор». 
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6. Наведіть приклади агрегатів-операторів. Поясніть поняття «агрегат-

класифікатор». 

7. Що таке агрегати-структури? 

Література: [4, с. 84–127]. 

 

Тема 3 Технологія створення концептуальних варіантів системи 

управління (СУ) 

Склад передпроектних робіт побудови КС керування. Організація 

дослідження об’єкта та системи управління. Розробка вимог і ТЗ щодо усіх 

видів забезпечення. Дослідження управлінських процедур. Дослідження 

потоків і структури СУ.  

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть сутність цільової, функціональної та лінійної підсистем 

керування.  

2. Назвіть основні загальносистемні принципи керування. 

3. Охарактеризуйте мету та завдання цільового аналізу КС керування. 

Література: [3, с. 81–96]. 

 

Тема 4 Створення інформаційних моделей систем 

Вимірювальні шкали: шкали найменувань, порядку, інтервалів, 

відношень, абсолютна шкала. Класифікація моделей. Типи моделей. Структурні 

та параметричні моделі. Створення дескриптивної, формалізованої 

математичної моделі об’єкта. Ідентифікація та оцінювання адекватності моделі.  

Аксіоматичні моделі. Емпірико-статистичні моделі. Оптимізовані та імітаційні 

моделі. Склад, структура моделі та рекомендації до побудови інформаційних 

потоків. Методика моделювання інформаційних потоків. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення шкали найменувань і визначте сферу її 

застосування. 

2. Які шкали називають ранговими (порядковими)? 
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3. Поясніть особливості шкали «слабкого порядку». 

4. Що таке пізнавальні моделі, прагматичні моделі, ідеальні моделі? 

5. Поясніть на прикладах розходження, переваги та недоліки прямої, 

непрямої та умовної подібності. 

6. Охарактеризуйте властивість інгерентності моделі. 

7. Охарактеризуйте основні особливості дескриптивної моделі. 

8. Охарактеризуйте особливості формалізованої моделі. 

9. Надайте характеристику пасивних і активних методів ідентифікації. 

10. Назвіть основні компоненти схеми інформаційних потоків і 

охарактеризуйте їх. Які з’єднання припустимі між компонентами схеми 

інформаційних потоків? 

11. Поясніть на прикладі процес перетворення схеми матеріальних 

потоків і схеми документообігу на схему інформаційних потоків. 

12. Назвіть основні види описів, які потрібно виконати для побудови 

моделі інформаційних потоків. 

Література: [1, с. 34–73; 7, с. 120–164; 2, с. 33–57; 2, с. 87–122]. 

 

Теми 5 Сучасні тенденції розвитку методології та технології 

системного аналізу процесів комп’ютеризації 

Побудова SADT-діаграм. Рекомендації до побудови моделей. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні особливості SАDТ-методології. Які основні завдання 

можуть бути розв’язані за допомогою SАDТ-методології? Які моделі 

передбачає SАDТ-методологія? Назвіть основні елементи SАDТ-моделі й 

охарактеризуйте їхнє призначення. Відтворіть у пам’яті ієрархічну структуру 

SАDТ-моделі. 

2. Намалюйте й охарактеризуйте основні інтерфейсні дуги 

функціонального блока. 

3. Назвіть п’ять типів взаємодії між блоками SАDТ-діаграми й 

охарактеризуйте їх. 
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4. Яка діаграма SАDТ-моделі називається контекстною? 

5. Що таке «тунельні дуги» і яка їх значення у побудові SАDТ-моделі?  

6. Назвіть основні процедури під час створення SАDТ-моделі і 

прокоментуйте їх. 

Література: [5, с. 130–199]. 

 

Змістовий модуль 2 Концептуальний рівень розробки моделей СУ 

Теми 6 Проектування концептуальних варіантів СУ 

Неформалізовані етапи системного аналізу. Формулювання проблеми. 

Виявлення цілей. Формування критеріїв та обмежень. Генерування та 

оцінювання альтернатив. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке «проблема розвитку»? Наведіть кілька прикладів для 

природних і штучних систем. 

2. Що таке «проблема функціонування»? Наведіть приклади для штучних 

технічних і соціотехнічних систем. 

3. Надайте визначення понять: «ціль», «об’єктивна ціль», «суб’єктивна 

ціль». Наведіть приклади. Що значить сформулювати ціль? Назвіть основні 

складності, що виникають на етапі формулювання цілей. Поясніть зв’язок цілей 

і цінностей. 

4. Прокоментуйте поняття «ієрархічна структура цілей». 

Продемонструйте ієрархічність цілей на прикладах штучних і природних 

систем. 

5. Поясніть на прикладах поняття «внутрішня цінність» і «зовнішня 

цінність» цілі та засобу. 

6. Поясніть поняття «ухвалення рішення». Що називають альтернативою? 

Сформулюйте кілька альтернатив для реалізації процедури ухвалення рішення. 

7. Чим займається теорія статистичних рішень? 

8. Назвіть основні способи генерування альтернатив. 

Література: [6, с. 158–188]. 
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Тема 7 Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації 

Системний аналіз функціональної структури системи управління.  

Системний аналіз рішень з алгоритмічного забезпечення систем управління.  

Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних. Системний аналіз 

рішень з інформаційної підтримки процесів прийняття рішень. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть сутність цільової, функціональної та лінійної підсистем 

керування.  

2. Охарактеризуйте мету та завдання інформаційного аналізу КС 

керування. 

3. Охарактеризуйте мету та завдання організаційно-функціонального 

аналізу КС керування. 

4. Що таке нормативна модель системного аналізу КС керування. 

5. Охарактеризуйте мету та завдання інформаційно-вартісного КС 

керування. 

6. Якими є сучасні тенденції розвитку методології та технології 

системного аналізу процесів комп’ютеризації? 

Література: [2, с. 398–426; 3, с. 452–475; 8, с. 143–157; 10, с. 142–196]. 

 

Тема 8 Розкриття невизначеностей та аналіз багатофакторних 

ризиків 

Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу. Задачі та 

методи системного аналізу багатофакторних ризиків. Системне управління 

складними об’єктами. Стандарти документування системних рішень. 

Питання для самоперевірки 

1. Які види  невизначеностей у задачах системного аналізу вам відомі? 

Які способи їх  розкриття ви знаєте? 

2. Які вам відомі  методи системного аналізу багатофакторних ризиків? 

Наведіть кілька прикладів.  
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3. Які вам відомі  вимоги щодо розробки документа «Технічне завдання 

на ІУС»? 

4. Які вам відомі  функції  розробників АС? 

5. Збирання первинної інформації, вимоги до АС. 

Література: [1, с. 192–221; 5, с. 452–476; 9, с. 143–166; 10, с. 212–280]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Перелік питань і завдання до модульного контролю мають на меті 

систематизацію знань, одержаних під час вивчення навчального курсу. 

Студенти мають змогу ознайомитися з переліком тем, які вивчаються у межах 

навчальної дисципліни «Системний аналіз». Для самоконтролю надається 

перелік питань до кожного розділу, на які студент повинен уміти надати 

відповідь. 

Завдання захищають під час індивідуальної бесіди студента з викладачем, 

що  є допуском до іспиту з навчальної дисципліни «Системний аналіз». 

Контрольну роботу за вибраним варіантом оформляють в електронному 

варіанті на диску (CD-R або CD-RW) і на аркушах формату А4 згідно з 

вимогами щодо технічної документації. Обсяг пояснювальної записки не 

нормується. 

Роботу виконують українською мовою згідно з вибраним варіантом. 

Робота повинна бути виконана та здана на кафедру до встановленого терміну. 

Титульну сторінку оформлюють за формою, наведеною в додатку А. 

Робота має бути надрукована на комп’ютері (на папері формату А4) з 

використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman розміру 

14 пт.  

Поля аркуша:  ліворуч – 25 мм, праворуч – не менш 10 мм, зверху та 

знизу – не менш 20 мм. Закреслення, довільні скорочення (окрім 

загальновживаних) і будь-які вставки та незрозумілі позначення не 

дозволяються.  
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Заголовки завдань у тексті пишуть на окремому рядку, великими 

літерами. У кінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки та 

переносити слова в заголовках забороняється.  

Тексти завдань і список літератури починають з нової сторінки.  

Текст роботи повинен бути чітким і грамотним, рисунки пронумеровані 

та мати назву, охайно оформленні. 

Рисунки, які розташовані в тексті, нумерують послідовно, у межах 

завдання, арабськими цифрами. Номер рисунка повинен складатися з номера 

завдання та  порядкового номера рисунка в цьому завданні, розділених 

крапкою, наприклад, «Рисунок 2.3». Посилаючись на рисунок, указують його 

повний номер. Рисунки повинні розташовуватися після посилання на них у 

тексті. Кожний рисунок повинен супроводжуватися змістовним підписом, який 

пишуть під рисунком у один рядок з номером. 

У кінці роботи наводять список використаних джерел інформації та 

літератури. До списку літератури включають усі використані джерела під час 

написання контрольної роботи. Використання лише одного джерела не 

допускається. 

Список використаних джерел складають у такій послідовності: спочатку в 

алфавітному порядку авторів або назв книг зазначають державні або урядові 

документи, міждержавні угоди, інші офіційні матеріали, статистичні довідники, 

монографії, збірники, брошури, далі – статті з журналів і газет з дотриманням 

бібліографічних вимог. 

Відповідно до якості роботи, повноти викладання теми, слушності 

оформлення викладач може (після співбесіди зі студентом) оцінити роботу як 

позитивну та поставити відповідну оцінку чи, за наявності визначених 

недоліків, повернути її на доопрацьовування та назначити час співбесіди. 

Студенти, які своєчасно не здали чи не захистили контрольну роботу, до заліку 

або іспиту  з навчальної дисципліни не допускаються. 

Завдання 3.1. Надайте відповіді на теоретичні питання відповідно до 

свого варіанта (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 – Питання до модульного контролю 

№ 

вар. 
Теоретичні питання 

1 Охарактеризуйте поняття «складність». Опишіть кілька складних 

ситуацій і порівняйте їх між собою за ступенем складності (якісно). 

2 Охарактеризуйте поняття «проблема», «проблемна ситуація». 

Сформулюйте декілька проблем різної складності. 

3 Що таке система? Як система пов’язана з проблемою? Сформулюйте 

основні характеристики системи. 

4 Наведіть приклад системи, призначеної для досягнення кількох цілей або 

розв’язання кількох проблем. 

5 Наведіть приклад цілі, що може бути досягнута різними системами. 

6 Яка різниця між ціленаправленими та цілеспрямованими системами? 

7 Наведіть кілька прикладів ціленаправлених систем. 

8  Поясніть на прикладі як точка зору впливає на призначення системи 

(наближає призначення системи до цілі та віддаляє від неї). 

9 Назвіть наявні типи класифікаторів систем. 

10 Наведіть приклади відкритих і замкнутих систем. Яка відмінність 

складних систем від простих? Поясніть цю відмінність на прикладах. 

11 Які питання вивчає наука «кваліметрія»? Що таке «вимірювання»? 

Назвіть основні аксіоми, на підставі яких здійснюється процес 

«вимірювання». 

12 Надайте визначення шкали найменувань і визначте сферу її застосування.  

Наведіть кілька прикладів. 

13 Які шкали називають ранговими (порядковими)? Поясніть особливості 

шкали слабкого порядку. 

14 Охарактеризуйте та проілюструйте на прикладах шкалу інтервалів. Які 

математичні операції можуть реалізовуватися з числами в шкалі 

інтервалів? 
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Продовження таблиці 3.1 

15 Охарактеризуйте основні особливості шкали відношень. 

16 Надайте визначення поняттю «модель». Що таке моделювання? Що таке 

«ціль»? Який зв’язок між моделлю та ціллю системи? 

17 Що таке пізнавальні моделі? Наведіть кілька прикладів їх практичного 

застосування. 

18 Що таке прагматична модель? Наведіть кілька прикладів практичного 

застосування таких моделей. 

19 Надайте визначення ідеальних моделей. Наведіть приклади таких 

моделей. 

20 Опишіть етапи аналізу. Що таке декомпозиція і який її зв’язок з аналізом? 

Який вигляд може мати декомпозиційна модель? Чим визначається 

повнота декомпозиції? 

21 Опишіть етапи синтезу. Що є продуктом аналізу та синтезу? Наведіть 

приклади формальних моделей різного рівня абстракції. 

22 У який спосіб реалізується принцип суттєвості під час оцінювання 

необхідної міри повноти та простоти моделі системи? 

23 Сформулюйте та поясніть основні етапи алгоритму декомпозиції. 

24 Сформулюйте, що називається агрегуванням і який зв’язок цього поняття 

з поняттям «синтез». Що називають агрегатом? Які основні види агрегатів 

розглядаються в системному аналізі? 

25 Надайте визначення поняття «конфігуратор». Підберіть конфігуратори 

для деяких систем аналізу (технічних, біологічних, соціальних). 

26 Наведіть приклади агрегатів-операторів. Поясніть поняття «агрегат-

класифікатор». 

27 Назвіть основні етапи створення системи. Оцініть порядок вартісних 

витрат на виправлення помилок, припущених на різних етапах створення 

та експлуатації системи. 
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Продовження таблиці 3.1 

28 Назвіть основні особливості SАDТ-методології. Які основні задачі 

можуть бути розв’язані за допомогою SАDТ-методології? Які моделі 

включає SАDТ-методологія? Назвіть основні елементи SАDТ-моделі та 

охарактеризуйте їхнє призначення. Відтворіть у пам’яті ієрархічну 

структуру SАDТ-моделі. 

29 Нарисуйте й охарактеризуйте основні інтерфейсні дуги функціонального 

блока. 

30 Назвіть п’ять типів взаємодії між блоками SАDТ-діаграми і 

охарактеризуйте їх. 

31  Яка діаграма SАDТ-моделі називається контекстною?  

32 Поясніть, що таке коди IСОМ?  

33 Що таке тунельні дуги і яке їх значення у побудові SАDТ-моделі?  

34 Назвіть основні процедури під час створення SАDТ-моделі та 

прокоментуйте їх. 

35 Надайте визначення поняття «ієрархія». Які типи ієрархій ви знаєте?  

Підкріпіть відповідь прикладами з навколишнього світу. 

36 Сформулюйте сутність методу аналізу ієрархій. Назвіть основні етапи 

МАІ. 

37 Опишіть шкалу важливості (переваг), запропоновану Т. Сааті. Назвіть 

основні аргументи щодо придатності шкали Сааті на практиці. 

38 Якість системи. Основні рівні якості. 

39 Чинники, що характеризують результат функціонування системи. 

40 Показники ефективності. Їх види. 

41 Критерії ефективності. Концепції, на підставі яких вони вводяться. 

42 Загальносистемні принципи керування. 
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Продовження таблиці 3.1 

43 Цільова, функціональна та лінійна підсистеми керування. 

44 Мета та завдання інформаційного аналізу КС керування. 

45 Мета та завдання ситуаційного аналізу КС керування. 

46 Мета та завдання організаційно-функціонального аналізу КС керування. 

47 Мета та завдання операційно-процедурного аналізу КС керування. 

48 Мета та завдання інформаційно-вартісного КС керування. 

49 Нормативна модель системного аналізу КС керування. 

50 Сучасні тенденції розвитку методології та технології системного аналізу 

процесів комп’ютеризації. 
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