
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25  Воєнні науки, національна безпека, 

 безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий ) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи та моделі управління автоматизованими системами 

військового призначення. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання знань для проведення аналізу та синтезу сучасних та 

перспективних автоматизованих систем управління військового 

призначення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити оцінку ефективності функціонування автоматизованих 

систем управління, застосовувати методи та моделі для побудови 

перспективних автоматизованих систем управління військового 

призначення. 

Управляти процесами функціонування телекомунікаційних систем та 

мереж військового призначення. 

Застосовувати методи захисту інформації при проектуванні 

телекомунікаційних мереж в різних предметних областях. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність проводити дослідження щодо можливостей і шляхів 

удосконалення існуючих та створення нових зразків, комплексів і 

систем автоматизованого управління, покращення їх тактичних, 

експлуатаційних характеристик. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Методологія досліджень систем та процесів 

управління. 

Загальна характеристика процесів управління. Сутність процесів 

управління в системах військового призначення. Основні положення 

системного підходу до дослідження процесів управління. Основні 

етапи управління. Цільові функції управління. Класифікація та 

характеристика систем управління. Автоматизовані системи 

управління військами та зброєю. 

 



 

 

Змістовий модуль 2. Методи та моделі функціонування складних 

систем управління.  

Математичні моделі процесів функціонування систем управління. 

Методи прийняття рішень у системах управління: принципи, 

класифікація, формування рішень. Моделі оцінки ефективності 

процесу управління. Концептуальна модель оперативного 

управління. Ситуаційна модель оперативного управління. Оцінка 

ефективності процесів управління в системах військового 

призначення. Інтелектуалізація  процесів управління. Тенденції 

розвитку теорії систем управління, перспективні технології 

управління. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Дослідження операцій у військовій справі 

Методологія наукових досліджень 

Постреквізити Системи управління телекомунікаційними мережами 

Моделювання складних систем військового призначення 

Сучасні технології телекомунікаційних систем 

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. К.: Кондор, 2011. 187 с.  

3. Теория управления в системах военного назначения /Под ред.  

І.В.Котенко. М. МО, 2001. 320 с.  

Репозиторій ВІТІ: 
1. https://www.netacad.com/ 

2. 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  

Кафедра Автоматизованих систем управління 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) РОМАНЮК ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ 

Посада: професор кафедри 

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Вчене звання: професор  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-23-08 

E-mail: romaniuk@viti.edu.ua 

Orcid: 0000-0002-6218-2327 

Робоче місце: 209 
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