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АНОТАЦІЯ
Мета навчальної дисципліни. Формування базового уявлення, первинних знань, вмінь та
навичок з системного аналізу як наукової та прикладної дисципліни. Виробити навички
математичного дослідження, дати необхідні знання з методології системного підходу та
вміння застосовувати системні уявлення до розв`язку задач аналізу та синтезу великих
систем.
Завдання. Навчити студентів: використовувати методологію системного аналізу (СА);
виконувати усі етапи системного дослідження; класифікувати типові задачі СА; будувати
відповідні математичні моделі, обирати метод розв’язування задачі СА відповідно до її
типу; аналізувати отримані результати.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні поняття, проблематику системного аналізу, основні методи дослідження
систем та розв'язку задач системного аналізу,
вміти: орієнтуватися в галузі системного аналізу та теорії систем, вести дискусію в
предметних галузях системного аналізу, зводити пояснювальну постановку задачі до
формальної та відносити її до спеціальних розділів, засобів та технологій системного аналізу,
вміти обгрунтувати вибір засобів для розв’язування конкретних задач; розв’язувати окремі
задачі та обґрунтовувати результат.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Проблеми системного аналізу. Розвиток системних уявлень та необхідність
виникнення системного підходу. Основні поняття системного аналізу. Принципи системного
підходу. Декомпозиція. Види потоків у системах. Способи керування системами.
Система та модель. Системно-методолоґічні аспекти моделювання Класифікація та
властивості систем. Функції моделей систем.
Модель системи екологічної безпеки України. Кількісні оцінки пріоритетів.
Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу. Задачі та методи
розкриття невизначеності цілей. Розкриття невизначеності цілей на підставі принципу
Парето. Метод лінійної згортки. Метод технічних обмежень. Метод послідовного розкриття
невизначеностей цілей. Розкриття невизначеності цілей зведенням вихідної задачі до
системи рівнянь. Розкриття ситуаційної невизначеності. Задачі і методи розкриття системної
невизначеності.
Методи системного аналізу. Метод аналізу ієрархій. Ієрархічне представлення
складної проблеми. Локальні пріоритети та методи їх отримання. Алгоритм синтезу
пріоритетів. Розширення методу аналізу ієрархій. Врахування тверджень кількох експертів.
Динамічні переваги і пріоритети. Багатокритеріальний вибір на ієрархіях з різним числом і
складом критеріїв оцінювання альтернатив.
Методи дерева цілей, функціонального аналізу та формування експертних висновків.
Метод Дельфі. Методи комбінаторно-морфолоґічного аналізу і синтезу
Моделі аналізу процесу функціонування систем. Аналіз систем за допомогою
когнітивних карт. Структура та методи побудови когнітивних карт. Імпльсні процеси.
Когнітивні карти як метод підтримки прийняття рішень.
Аналіз та моделювання систем за допомогою мереж Петрі. Визначення мережі
Петрі. Виконання мереж Петрі. Моделювання одночасності та конфліктів засобами мереж
Петрі.
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