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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

5,5 

Галузь знань 

12 – «Інформаційні 

технології» 

Вибіркова 

Модулів – 1  

Спеціальність  

122 – «Комп’ютерні 

науки» 

Рік підготовки 
(курс) 

Змістових модулів – 2 
Освітньо-професійна 

програма 

«Інформаційні 

управляючі системи та 

технології» 

5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 165 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,11 

самостійної роботи 

студента – 6,06 

 

Освітній ступінь: 

«Магістр» 

26 год. 

Практичні, семінарські 

– 

Лабораторні 

30 год. 

Самостійна робота 

109 год. 

Вид контролю: 

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 56/109. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою освоєння навчальної дисципліни «Основи теорії ефективності» 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. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних та лабораторних. Практичне освоєння 

матеріалу винесено на розгляд і обговорення під час лабораторних занять для 

більш детального освоєння лекційного матеріалу. Також велике значення в 

процесі вивчення й закріплення знань має самостійна робота студентів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

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; 
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– 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; 

– обирати методи і розробляти алгоритми вирішення задач управління 

складними багатовимірними об'єктами управління з позиції теорії ефективності. 

 

 

3. Програма 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. 
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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. 

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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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л. лб. р. с. р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 Керування простими системами 

Тема 1 Процеси управління в системах 

перетворювального класу 
40 6 6 28 

Тема 2 Процеси управління в розділових 

системах 
42 7 8 27 

Змістовний модуль 2 Оптимальне керування 

Тема 3 Принципи оптимального керування 39 6 6 27 

Тема 4 Розробка показників для оцінки 

ефективності системних операцій і процесів 
44 7 10 27 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) – – – – 

Семестровий контроль: диф. залік – – – – 

Усього годин за модулем 1 165 26 30 109 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 
1 2 3 4 

1    

2    

…    
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6. Теми практичних занять 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 2 дфн зфн 

1 Освоєння програмного конструктору EFFLI. Тестування 

взаємодії систем двох класів 

3 – 

2 Компонування простої системи перетворювального класу 3 – 

3 Дослідження системи перетворювального класу 4 – 

4 Дослідження системи перетворювального класу.   

Частина друга 

4 – 

5 Екстремальне управління 4 – 

6 Оптимальне управління 4 – 

7 Компановка системи буферизації 4 – 

8 Дослідження системи буферизації 4 – 

 Усього годин 30 – 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1    

2    

…    
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Основи теорії ефективності 16 – 

2 Ефективні системи досягнення цілей 16 – 

3 Загальні питання методології дослідження технічних і 

соціально-економічних систем 

16 – 

4 Підходи щодо оцінки ефективності функціонування 

організаційних систем 

16 – 

5 Підходи щодо оцінки ефективності функціонування 

ергатичних систем 

16 – 

6 Підходи щодо оцінки ефективності функціонування 

технічних систем 

15  

7 Перспективи розвитку систем і методів оцінки їх 

ефективності функціонування 

14  

 Усього забезпечення аудиторних занять 
**

 56 – 

 Забезпечення індивідуальних завдань – – 

 Забезпечення семестрового контролю:  диф. залік – – 

 Усього годин 109 – 

 

Примітка: 

** − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи. 

 

9. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та відповіді на питання, лабораторні роботи. 

 

10. Методи контролю 

Тестування, усне опитування, контрольні роботи, індивідуальні завдання. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Модуль 1 Сума 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 Т1 Т2 Т3 

 

Т4  

Лекції (відвідування, 

конспект) 
2 3 2 3 10 

Лабораторні роботи 

(виконання, звіт, 

захист) 

10 10 10 10 40 

Поточний контроль: 1 1 1 1 4 

контрольні роботи 15 15 30 

опитування 1 1 1 1 4 

ін. види  

поточн. контр. 
3 3 3 3 12 

Усього:     100 

Примітка: 

Т1, Т2, ..., Т4 – теми 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е 

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи теорії ефективності» для студентів денної форм навчання за 

спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за 

спеціалізацією – «Інформаційні управляючі системи та технології». – Кременчук: 

видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. 

2. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Основи теорії ефективності» для студентів денної форм навчання за 

спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за 

спеціалізацією – «Інформаційні управляючі системи та технології». – Кременчук: 

видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. 

 

13. Рекомендована література  

Базова 

1. Луценко И. А. Механизм формирования ресурсопотребления в задачах 

эффективного управления технологическими процессами / И. А. Луценко,  

Э. С. Гузов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 

2007. – 1/2(25). – С. 112–116. 

2. Патент України 44669 МКИ G05D99/00. Спосіб керування технологічним 

процесом / И. А. Луценко, А. В. Аніськов, В. К. Титюк, Ю. И. Гнатюк,  

А. Ю. Михайленко: заявитель и патентообладатель Криворожский технический 

университет. - u200904455; заявл. 05.05.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19. – 4 с. 

3. Луценко И. А. Механизм формирования ресурсопотребления в задачах 

эффективного управления технологическими процессами / И. А. Луценко,  

Э. С. Гузов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 

2007. – 1/2 (25). – С. 112–116. 

4. Луценко И. А. Технология прямой оценки эффективности процессов 

управления / И. А. Луценко, Н. И. Николаенко, Ю. И. Гнатюк // Восточно-

европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2009. – 3/8 (39). – С. 8–14. 
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5. Луценко И. А. Развитие понятийной базы общей теории управления /  

И. А. Луценко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 

2005. – 6/2 (18). – С. 42–47. 

Допоміжна 

6. Белых Б. П. Электрические нагрузки и электропотребление на 

горнорудных предприятиях / Б. П. Белых, И. С. Свердель, В. К. Олейников. – М. : 

«Недра», 1971. – 248 с. 

7. Болотов А. В. Электротехнологические установки / А. В. Болотов,  

Г. А. Шепель. – М. : Высш. шк., 1988. – 336 с. 

8. Ильичев А. В. Эффективность проектируемых элементов сложных 

систем : учебное пособие / А. В. Ильичев, В. Д. Волков, В. А. Грущанский – М. : 

Высшая школа, 1982. – 280 с. 

9. Прохоренко В. А. Прогнозирование качества систем / В. А. Прохоренко,  

А. Н.  Смирнов – Минск : Наука и техника, 1976. – 200 с. 

10.  Мымрин Ю. Н. Технико-экономический анализ машин и приборов /  

Ю. Н. Мымрин, К. А. Грачев, Ю. В. Скворцов – М. : Машиностроение, 1985. – 

248 с.  

11. Завлин П. Н. Оценка экономической эффективности инновационных 

проектов (современные подходы) / П. Н. Завлин, А. В. Васильев, А. И. Кноль. – 

СПб. : Наука, 1995. – 422 с.  

12.  Великанова К. М. Методика расчета экономической эффективности 

новой техники в машиностроении / К. М. Великанова – М. : Машиностроение, 

1967. – 498 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Эффективно создаем эффективные системы [Електронний ресурс]. – 

2011. – Режим доступу : http://delo-do.com. 

 


