
 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ" 

 

Спеціальність: 126  Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу загальної 

підготовки  

Курс 4 (четвертий)  

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 
Процеси управління та теоретичні методи їх опису та аналізу 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системних 

знань і розуміння концептуальних основ управління системами, що 

полягає у розкритті теоретичних основ проектування та експлуатації 

великих та складних систем, методів аналізу станів, оцінки їх 

характеристик та ефективності. Основними завданнями дисципліни є 

формування понятійного апарату теорії управління, придбання знань 

про математичні моделі прийняття рішень, моделювання та аналіз їх 

функціонування у межах системного підходу; придбання необхідних 

навичок застосування отриманих знань для вирішення практичних 

завдань. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, 

системного аналізу та технологій моделювання, стандартних 

алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач 

проектування і використання інформаційних систем та технологій. 

Проводити системний аналіз об’єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів обробки 

інформації в інформаційних системах та технологіях. 

Здійснювати системний аналіз архітектури організації та її ІТ-

інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її функцій 

та структури. 

Демонструвати вміння розв’язувати складні непередбачувані задачі  

у сфері розробки та експлуатації автоматизованих систем управління 

військами та озброєнням, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів 

управління, вироблення рекомендацій з оцінки існуючих та 

створення принципово нових або вдосконалених систем управління. 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності. 

Здатність до проектування, розробки, налагодження та 

вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-

апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, 

Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та 

системної мережної структури, управління ними. 

Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, 

інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки 

кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та 

обов’язків. 

Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, 

адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та 

інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації. 

Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та 

технологій з використанням математичних моделей і методів. 

Здатність розробляти системи автоматизації управління військами та 

озброєнням з використанням інтелектуальних інформаційних 

систем, технологій генерації та аналізу знань, алгоритмів штучного 

інтелекту. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика процесів 

управління. 

Сутність процесів управління в системах військового призначення. 

Системний аналіз в теорії управління. Характеристика систем 

управління. Автоматизовані системи управління військами та 

зброєю. 

Змістовий модуль 2. Математичні моделі функціонування 

складних систем. 

Основні положення системного підходу до дослідження процесів 

управління. Математичні моделі процесів функціонування систем 

управління. Моделі оцінки ефективності процесу управління. 

Змістовий модуль 3. Методи прийняття рішень у системах 

управління. 

Методи прийняття рішень у системах управління: принципи, 

класифікація, формування рішень.  

Змістовий модуль 4. Моделі, об’єкти та структура управління. 

Основні етапи управління: планування, оперативне управління, 

прогнозування. Концептуальна модель оперативного управління. 

Ситуаційна модель оперативного управління. 

Змістовий модуль 5. Оцінка ефективності процесів управління в 

системах військового призначення. 

Цільові функції управління. Основи оптимізації процесів управління.  

Змістовий модуль 6. Розвиток систем управління. 

Принципи інтелектуалізації в системах управління. Тенденції 

розвитку теорії та систем управління, перспективні технології 

управління. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладення, частково-пошуковий, дослідницький. 



 

 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Вища математика. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та 

математична статистика. Математична логіка. Основи обробки та 

передачі інформації. Моделювання процесів і систем. Математичне 

програмування. 

Постреквізити Проектування інформаційних систем. Безпека операційних систем. 

Розробка та захист кваліфікаційної роботи. 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені (диференційованому заліку). 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен 

(диференційований 

залік) 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену(диференційованого заліку) 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену (диференційованого 

заліку), якщо він до початку екзамену (диференційованого заліку) 

ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені 

робочим навчальним планом (робочою програмою навчальної 

дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 21 

бал, до екзамену (диференційованого заліку) не допускається і 

повинен підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного 

модуля за семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 

90 - 100 відмінно 

80 - 89 дуже добре 

65 - 79 добре 

55 - 64 задовільно 

50 - 54 достатньо 

35 - 49 незадовільно 

1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 



 

 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  Інституту 

та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу фіксується 

підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та співробітників 

інституту Декларації про дотримання принципів академічної 

доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ: учебник /В. М. 

Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 3-е изд. – М.: Издат.-

торгов. корпор. «Дашков и Ко», 2013. – 644 с. 

2. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник 

/І.Б. Гевко. – К.: Кондор, 2011. – 187 с.  

3. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем / Дудник І. М. – К.: 

Кондор, 2009. – 206 с. 

4. Денисов А.А., Колосников Ф.Н.  Теория больших систем 

управления, - Л.:  Энергоиздат, 1982. 

 

Репозиторій ВІТІ: 

1. http://www.viti.edu.ua/dfn 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Спеціалізована аудиторія з мережевим обладнанням для проведення 

групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік у п’ятому семестрі 

екзамен у шостому семестрі 
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