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Вступ 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна "Моделювання інформаційних систем промисло-

вих підприємств" є однією із складових комплексної підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні те-

хнології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої про-

грами "Інформаційні системи та технології". 

Вона є теоретичною основою до майбутньої професійної діяльності та 

опанування навичок, необхідних для подальшого навчання. Підчас вивчення 

дисципліни у студентів формується система теоретичних знань і практичних 

навичок з основних питань моделювання інформаційних систем промислових 

підприємств. Опанування курсу ознайомлює студентів із сутністю математич-

ного та імітаційного моделювання; методів та засобів моделювання систем. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі зможуть використовувати 

знання базових понять співвідношення між системою та моделлю; класифікації 

систем; принципів побудови моделей; формальних методи побудови моделей; 

технологій моделювання для розв’язання комплексних задач суднобудування та 

машинобудування.. 

Ключові слова: система, інформаційна система, моделювання, моделю-

вання систем, математичне моделювання, імітаційне моделювання, технологія 

моделювання, методи моделювання систем. 
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Abstract  

 

The discipline "Modeling of information systems of industrial enterprises" is 

one of the components of comprehensive training of applicants for the first (bache-

lor's) level of higher education in the field of knowledge 12 "Information Technolo-

gy" specialty 126 "Information Systems and Technologies" educational program "In-

formation Systems and Technologies". 

It is a theoretical basis for future professional activities and the acquisition of 

skills necessary for further study. During the study of the discipline students form a 

system of theoretical knowledge and practical skills on the basic issues of modeling 

information systems of industrial enterprises. Mastering the course acquaints students 

with the essence of mathematical and simulation modeling; methods and tools for 

modeling systems. 

As a result of studying the discipline, applicants will be able to use knowledge 

of the basic concepts of the relationship between the system and the model; 

classification of systems; principles of model building; formal methods of building 

models; modeling technologies for solving complex problems of shipbuilding and 

mechanical engineering. 

Keywords: system, information system, modeling, systems modeling, 

mathematical modeling, simulation modeling, modeling technology, systems 

modeling methods. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (осві-

тня програма), освітній рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Заочна 

форма на-

вчання 

Кількість кре-

дитів – 4 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових мо-

дулів – 2 
3-й 3-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті Універси-

тету: 

 

 

 
Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та техно-

логії 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне за-

вдання (не за-

плановано)  

15 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кіль-

кість годин – 

120 

- год. - год. 

Лабораторні 

30 год. 16 год. 

Тижневих го-

дин для денної 

форми навчан-

ня: 

аудиторних – 3; 

самостійної ро-

боти студента – 

5. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

75 год. 96 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: ком-

бінована 
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2.  Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання інформаційних 

систем промислових підприємств" складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні сис-

теми та технології" освітньої програми (ОП) "Інформаційні системи та техноло-

гії". Для зазначеної ОП дисципліна є обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Моделювання інформаційних систем про-

мислових підприємств" є формування у студенів відповідно до освітньо-

професійної програми таких компетентностей: 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (КЗ 1). 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. (КЗ 2). 

• Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та 

технологій з використанням математичних моделей і методів. (КС 11). 

• Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати ре-

зультати експериментальних даних і отриманих рішень. (КС 13). 

• Здатність застосувати методи та технології проектування інформацій-

них систем при розв’язанні комплексних задач суднобудування та машинобу-

дування. (КС 15). 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є вивчення наступних дисцип-

лін: вища математика, дискретна математика, алгоритмізація та програмування, 

основи теорії і методів оптимізації. 
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4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне чи-

слення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, диференціальні рівнян-

ня для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію ймовір-

ностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для розробки та вико-

ристання інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та ін-

фраструктури організації. (ПР 1). 

• Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, систем-

ного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретно-

го аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інформаційних 

систем та технологій. (ПР 2). 

• Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрунтуван-

ня розроблення інформаційних систем та технологій та вміти оцінювати еконо-

мічну ефективність їх впровадження. (ПР 11). 

• Володіти сучасними методами розробки та експлуатації систем авто-

матизації конструкторського та технологічного проектування з урахуванням 

потреб суднобудівних та машинобудівних підприємств регіону. (ПР 12). 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Моделювання інформаційних систем промислових підприємств 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади моделювання систем 

Тема 1. Загальні принципи моделювання систем 

Поняття системи, моделі та моделювання. Співвідношення між системою 

та моделлю. Класифікація систем. Види інформаційних систем. Класифікація 

моделей. Вимоги до моделей. Основні види моделювання. Принципи побудови 

моделей. Формальні методи побудови моделей. Технологія моделювання: осно-

вні етапи, їх взаємозв’язок та характеристики. [7], стор. 5-66; [8], стор.10-21. 

Тема 2. Математичне моделювання систем та процесів 

Загальний вид математичної моделі інформаційної системи. Структурна 

схема формування математичної моделі. Типові математичні схеми. Неперерв-

но-детерміновані моделі (D-схеми). Дискретно-детерміновані моделі (F-схеми). 

Дискретно-стохастичні моделі (P-схеми). Неперервно-стохастичні моделі (Q-

схеми). Узагальнені моделі (А-схеми). Моделювання системи автоматичного 

управління. [7], стор. 66-92. 

Тема 3. Імовірнісне моделювання. Моделювання випадкових вели-

чин та процесів. 

Загальні поняття випадкових чисел. Метод статистичних випробувань. 

Генератори випадкових чисел. Програмні методи генерування рівномірно роз-

поділених випадкових чисел. Формування випадкових величин із заданим зако-

ном розподілу: метод оберненої функції, наближені методи перетворення випа-

дкових чисел, метод генерації Неймана (метод відсіву). Алгоритми моделюван-

ня випадкових величин, що часто застосовуються. Алгоритми моделювання ко-

рельованих випадкових величин. Перевірка послідовності випадкових чисел. 

Моделювання випадкових подій та дискретних величин. Моделювання непере-

рвних випадкових величин. Моделювання випадкових процесів. Статистична 

обробка результатів моделювання. [7], стор.93-105; [9], стор. 112-157; [12], 

стор.51-69 
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Змістовий модуль 2. Моделювання інформаційних систем промисло-

вих підприємств 

Тема 4. Моделювання стохастичних сигналів в інформаційних систе-

мах. 

Моделювання нестаціонарних випадкових процесів. Моделювання стаці-

онарних випадкових процесів. Методи моделювання сигналів та завад у вигляді 

стохастичних диференційних рівнянь. Приклади моделей випадкових процесів 

в системах зв’язку – моделі інформаційних процесів. [12] стор. 88-106. 

Тема 5. Системи масового обслуговування та їх моделювання. 

Загальна характеристика систем масового обслуговування. Структура си-

стеми масового обслуговування. Системи масового обслуговування з очікуван-

ням. Системи масового обслуговування з відмовами. Загальні принципи моде-

лювання систем масового обслуговування. [9] стор. 46-80; [12], стор. 200-230. 

Тема 6. Імітаційне моделювання 

Доцільність використання імітаційного моделювання. Методи проекту-

вання імітаційних моделей. Формулювання проблеми та змістовна постановка 

задачі. Розроблення концептуальної моделі. Вибір засобів реалізації імітаційної 

моделі. Розроблення структурної схеми імітаційної моделі та опису функціону-

вання. Програмна реалізація імітаційної моделі. Автоматизація програмування. 

Перевірка достовірності і правильності імітаційних моделей. [9], стор. 160-207. 

Тема 7. Моделювання інформаційних систем промислових підпри-

ємств з використанням типових технічних засобів. 

Принципи побудови мов моделювання. Квазіпаралельна робота програм у 

модельному часі. Стани процесів. Організація керування процесом моделюван-

ня. Системи планування в мовах моделювання. Розвиток технологій та засобів 

імітаційного моделювання. Системи імітаційного моделювання. Мови моделю-

вання: GPSS, SIMSCRIPT. Система імітаційного моделювання Taylor II Simula-

tion i Taylor ED. Об’єктно-орієнтоване візуальне моделювання. Об’єктно-

орієнтований пакет SIMPLE++. Інтерактивний пакет для моделювання 



 

11 

Simulink. Системи візуального моделювання неперервних процесів. Методи 

штучного інтелекту в імітаційному моделюванні. [12], стор. 231-271 

 

Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

Модуль 1 Моделювання інформаційних систем промислових підпри-

ємств 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади моделювання систем 

Тема 1. Загальні принципи моде-

лювання систем 
8 2 - 2 4 11 1 - - 10 

Тема 2. Математичне моделюван-

ня систем та процесів 14 2 - 4 8 16 1 - - 15 

Тема 3. Імовірнісне моделювання. 

Моделювання випадкових вели-

чин та процесів. 

21 3 - 6 12 31 2 - 4 25 

Разом за змістовим модулем 1 43 7 - 12 24 58 4 - 4 50 

Змістовий модуль 2. Моделювання інформаційних систем та процесів 

промислових підприємств 

Тема 4. Моделювання стохастич-

них сигналів в інформаційних си-

стемах. 

13 2 - 6 5 18 2 - 6 10 

Тема 5. Системи масового обслу-

говування та їх моделювання. 
24 2 - 6 16 16 2 - 6 8 

Тема 6. Імітаційне моделювання 18 2 - 0 16 12 - - - 12 

Тема 7. Моделювання інфор-

маційних систем промислових 

підприємств з використанням ти-

пових технічних засобів. 

22 2 - 6 14 16 - - - 16 

Разом за змістовим модулем 2 77 8 - 18 51 62 4 - 12 46 

Усього годин 120 15 - 30 75 120 8 - 16 96 
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Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Ідентифікація об’єкта моделювання за даними спо-

стережень 

2 0 

2 Перевірка генератора випадкових чисел на відпові-

дність закону розподілу 

4 4 

3 Моделювання випадкових впливів на систему 6 6 

4 Моделювання неперевно-стохастичних моделей 

систем 

6 0 

5 Дослідження мережі масового обслуговування імі-

таційними методами. Складання алгоритму імітації 

і його реалізація 

6 6 

6 Планування і проведення машинних експериментів 

з імітаційною моделлю системи 

6 0 

 Разом 30 16 

 

Теми практичних занять 

 

Не заплановані. 

 

Самостійна робота 

Таблиця 5.2 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

1 1 Підготовка до лекцій 8 10 

2  Підготовка до лабораторних робіт 12 16 

3  Реферат та/ або розв’язання олімпіадних завдань 15 20 

4  Підготовка до модульних контрольних робіт 40 50 

 Разом 75 96 
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Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Не заплановано. 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та мето-

ди їх демонстрування 

 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навча-

льного матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на лекційних та лабораторних заняттях словесними й на-

очними засобами. 

2. Проблемний метод, коли на лабораторних заняттях утворюються по-

шукові ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності здобу-

вачів освіти. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

Google Class Room з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до лабо-

раторних робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу надається на 

першому лабораторному занятті за університетською електронною поштою. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у Google 

Class Room. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• написання реферату, створення презентації до реферату; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу. 
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7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університе-

ту. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті, за 

результатами виконання завдань самостійної роботи та у вигляді модульної ко-

нтрольної роботи по завершенню змістовного модулю. Він передбачає оціню-

вання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у то-

му числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань лабо-

раторних робіт. 

Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні питан-

ня виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання до лабораторних робіт, захист 

рефератів); 

• тестова (модульні контрольні тестові роботи програмованого типу, 

виконання олімпіадних завдань). 

Виходячи з того, що головною метою курсу є формування практичних 

навичок, вирішальним фактором підсумкового оцінювання є якість виконання 

лабораторних робіт, які є допуском до модульних контрольних тестових робіт 

програмованого типу. Оцінка за лабораторну роботу складається з оцінки якос-

ті виконання завдань лабораторної роботи (табл. 7.1) та оцінки захисту – офор-

млення звіту, усні та письмові відповіді на контрольні питання (табл. 7.2). Оці-

нка за реферат складається з оцінки якості виконання реферату (табл. 7.1) та 

оцінки захисту – оформлення реферату, усні та письмові відповіді на питання за 

темою реферату (табл. 7.2). Виконання рефератів та олімпіадних завдань не є 

обов’язковим, студент може обрати довільний набір цих компонентів: 1 рефе-

рат та 1 набір олімпіадних завдань або 2 реферати або 2 набори олімпіадних за-

вдань. 
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Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання лабораторних робіт та реферату, 

 їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. За-

стосовувалися коректні методи обробки отриманих результа-

тів. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує ла-

бораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає 

звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді 

після консультації викладача; описує спостереження; складає 

звіт, що містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну під керівництвом викладача; скла-

дений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

 

Таблиця 7.2 

Форми контролю захисту лабораторних робіт та реферату, їх оцінювання 

Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, система-

тизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, міс-

тить аргументовані висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допу-

щені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 
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Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не об-

ґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за лабораторні роботи 60 балів (6 лаборато-

рних робіт по 10 балів). Максимальна оцінка за реферат 20 балів (2 реферати по 

10 балів). 

Таблиця 7.3 

Форми контролю модульних контрольних тестових робіт програмованого 

типу та виконання олімпіадних завдань, їх оцінювання 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи про-

грамованого типу 20 балів (2 модульні контрольні тестові роботи програмова-

ного типу по 10 балів). Максимальна оцінка за виконання олімпіадних завдань 

20 балів (2 набори олімпіадних завдань по 10 балів). 

Таблиця 7.4 

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних робіт 6 х 10 балів = 60 балів 
6 х 10 балів = 60 

балів 
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Виконання модульних контрольні 

тестових робіт 
2 х 10 балів = 20 балів 

2 х 10 балів = 20 

балів 

Написання рефератів та/або 

розв’язання олімпіадних завдань. 
2 х 10 балів = 20 балів 

2 х 10 балів = 20 

балів 

Всього 100 100 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1-3 
Лабораторна робота 

№ 1  
10 

Лабораторна робота 

№ 1  
10 

СР 1 Реферат 10 Реферат 10 

МК1 

Модульна контрольна 

тестова робота про-

грамованого типу № 1 

10 

Модульна контроль-

на тестова робота 

програмованого типу 

№ 1 

10 

ЗМ 2 

Т 4-5 
Лабораторна робота 

№ 2 
10 

Лабораторна робота 

№ 2 
10 

Т 6 

Лабораторна робота 

№ 3 
10 

Лабораторна робота 

№ 3 
10 

Лабораторна робота 

№ 4 
10 

Лабораторна робота 

№ 4 
10 

Т7 

Лабораторна робота 

№ 5 
10 

Лабораторна робота 

№ 5 
10 

Лабораторна робота 

№ 6 
10 

Лабораторна робота 

№ 6 
10 
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Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

МК2 

Модульна контрольна 

тестова робота про-

грамованого типу № 2 

10 

Модульна контроль-

на тестова робота 

програмованого типу 

№ 2 

10 

СР 2 
Виконання завдань 

олімпіадного типу 
10 

Виконання завдань 

олімпіадного типу 
10 

Сума 100 Сума 10 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. 

Засоби компанії JetBrains: DataGrip, Datalore; Bizagi Modeler. 

 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Закон України від 01.07.2014 р. No 1556-VII «Про вищу освіту» [Ре-

жим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19] 

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19] 

3. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, га-

лузь знань 12 − Інформаційні технології, спеціальність 126 − Інформаційні сис-

теми та технології. [Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-

bakalavr.pdf] 

4. Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи та технології" 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
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технології" [Режим доступу: https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-

opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/]. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. No 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п] 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. No 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» [Режим до-

ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page] 

7. Моделювання систем: конспект лекцій / В. М. Задачин, І. Г. Коню-

шенко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 268 с. 

8. Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. / І.В. Стеценко; М-во 

освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: видавництво 

«Маскулаут», 2011. – 502 с. 

9. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група 

BHV. 2005, 2007. – 352 с. 

10. Томашевський В.М. Імітаційне моделювання систем і процесів: Навч. 

посібник. - К.: ІСДО, 1994. -124 с. 

11. Томашевський В.Н., Жданова О.Г., Жолдоков О.О. Вирішення прак-

тичних завдань методами комп’ютерного моделювання: Навч. посібник. - К.: 

"Корнійчук", 2001. – 268 c. 

12. Шелухин О.И. Моделирование информационных систем. Учебное по-

собие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия–Телеком, 2012. 

– 516 с.: ил 

Допоміжна 

13. Имитационное моделирование производственных систем /Под общ. 

ред. чл.-кор. АН СССР А.А. Вавилова.- М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 

1983. – 416 с 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
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14. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов 

по спец. "Автоматизированные системы управления". - М.: Высш. шк., 1998.- 

320 с. 

15. Кустов А.И., Томашевский В.Н., Кравець О.Я. Имитационное модели-

рование в экономике: учебное пособие – Воронеж: Научная книга, 2007. –224 с. 

16. Дудар З.В. Моделювання систем: Навч. посібник. – Харків: ХНУРК, 

2004. – 112 с. 

17. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике: Учебн. пособие 

для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 407 с. 

18. Ситник В.Ф., Орленко Н.С. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. по-

сібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с [Електронний ресурс] – 

режим доступу: http://studentam.kiev.ua/content/view/701/94/.  

19. Старіш О.Г. Системологія: Підручник/ О.Г. Старіш. – К.: Центр нав-

чальної літератури, 2005. – 232 с. 

Інформаційні ресурси в Internet 

20. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосу-

вання є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів 

https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3 

21. Сайт НУК http://www.nuos.edu.ua 

22. Cайт кафедри ІУСТ НУК http://iust.nuos.edu.ua 

23. Електронний портал http://simulation.in.ua 

http://studentam.kiev.ua/content/view/701/94/
https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3
http://www.nuos.edu.ua/
http://iust.nuos.edu.ua/
http://simulation.in.ua/
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11. Зміни та доповнення 

 


