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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи теорії 

ефективності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». 

Предметом вивчення дисципліни є: методи, підходи, процедури і 

алгоритми дослідження технічних і соціально-економічних систем. 

Дисципліна «Основи теорії ефективності» призначена для підготовки 

фахівців у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та 

спрямована на вирішення питань максимально ефективного досягнення цілей. 

Підготовка фахівців у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, базується на отриманні необхідних знань, умінь, навичок 

управління системами в оптимальному режимі з можливістю перевіряти, 

тестувати і використовувати все на практиці. Для цього був розроблений 

програмний конструктор EFFLY. З його допомогою можна створювати 

автоматичні керовані системи, практикуватися в питаннях узгодження їх 

параметрів і вдосконалювати навички високоефективного управління. 

Навчальна дисципліна ґрунтується на навичках логіко-методологічного 

аналізу наукового дослідження, отриманих при вивченні попередньої базової 

дисципліни «Філософські проблеми науки і техніки», «Математичне 

моделювання», «Методи багатокритеріальної оптимізації», «Методи наукових 

досліджень технічних і соціально-економічних систем». 

Навчальна дисципліна служить методологічною основою для освоєння 

дисциплін професійного циклу «Методи оцінки ефективності функціонування 

складних систем», «Дослідження операцій в задачах оптимізації». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Керування простими системами. 

2. Оптимальне керування. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою освоєння навчальної дисципліни є вивчення базових теоретичних 

положень і формування практичних навичок застосування методології 

наукового дослідження різного роду систем з позиції питань максимально 

ефективного досягнення цілей, а також методів практичного застосування, 

теоретичних положень в процесі підготовки та прийняття управлінських рішень 

в соціально-економічних і виробничих системах з використанням сучасних 

інформаційних технологій.  

Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів 

загальнокультурних і професійних компетенції за даним напрямком підготовки. 

Предметом вивчення дисципліни є: методи, підходи, процедури і 

алгоритми дослідження технічних і соціально-економічних систем. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– методи функціонального аналізу, теорії управління та оптимізації; 

– принципи створення ефективних систем; 

– методи вирішення задач оптимального управління; 

– принципи визначення показників ефективності для різних типів систем 

управління та їх розрахунки; 

уміти: 

– використовувати на практиці вміння та навички в організації дослідних 

і проектних робіт, в управлінні колективом; 

– розкривати математичну, природничо-наукову і технічну сутність 

проблем, що виникають в ході професійної діяльності, провести їх якісно-

кількісний аналіз; 

– ставити завдання дослідження, вибирати методи експериментальної 

роботи, інтерпретувати і представляти результати досліджень; 

– застосовувати перспективні методи системного аналізу і прийняття 

рішень для дослідження функціональних завдань на основі світових тенденцій 

розвитку системного аналізу, управління та інформаційних технологій; 
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– обирати методи і розробляти алгоритми вирішення задач управління 

складними багатовимірними об'єктами управління з позиції теорії 

ефективності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин / 5,5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 Керування простими системами 

Тема 1 Процеси управління в системах перетворювального класу 

1. Структура простої керованої системи перетворювального класу. 

2. Системні механізми і системні продукти. 

3. Класифікація моделей операцій за агрегуючою ознакою. 

4. Фізика процесів керування в системах керування перетворювального 

класу. 

5. Інтерфейсна модель системи перетворювального класу. 

6. Ступені свободи управління. 

 

Тема 2 Процеси управління в розділових системах 

1. Структура простої розділової системи. 

2. Фізика процесів управління в розділових системах. 

3. Продуктова модель системної операції. 

4. Класифікація системних продуктів. 

 

Змістовний модуль 2 Оптимальне керування 

Тема 3 Принципи оптимального керування 

1. Глобальна модель системної операції. 

2. Мета суперсистеми і поняття оптимального керування. 

3. Критерій оптимізації та показник ефективності. 
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4. Формальні ознаками показника, які призначені для використання в 

якості критерію ефективності. 

5. Тестовий метод верифікації показників призначених для використання 

в якості критерія ефективності. 

 

Тема 4 Розробка показників для оцінки ефективності системних 

операцій і процесів 

1. Динамічна модель глобальної операції. 

2. Момент фактичного завершення глобальної операції. 

3. Ресурсоємність операції. 

4. Ефективність операції. 

5. Практичні методи оцінки ефективності операційних процесів з 

використанням методів математичного моделювання. 
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2. Болотов А. В. Электротехнологические установки / А. В. Болотов,  
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3. Луценко И. А. Механизм формирования ресурсопотребления в задачах 

эффективного управления технологическими процессами / И. А. Луценко,  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік 
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