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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Мета контрольних завдань – розширення та поглиблення знань про 

принципи та методи побудови моделей, використання моделювання під час 

дослідження економічних та виробничих об’єктів та систем. 

Завдання – оволодіння навичками побудови імітаційних моделей складних 

систем для забезпечення ґрунтовного прийняття рішень щодо управління ними. 

Контрольні завдання вимагають від студента творчого підходу, 

креативності, спонукають до пошукової діяльності. Вони орієнтовані на те, що 

слухачі повинні продемонструвати: 

 здатність аналізувати, моделювати та оцінювати бізнес-процеси організації з 

точки зору розвитку інформаційних систем та технологій;  

 застосовувати різні комп'ютерні інструменти для аналізу та дизайну 

інформаційно-аналітичних систем; 

 аналізувати та прогнозувати небезпеки при проектування та експлуатації 

складних технічних систем в галузі Інженерії програмного забезпечення; 

 розуміти основні поняття, факти, принципи та теорії ІС, ІТ.  

Перелік контрольних питань для перевірки теоретичних знань, умінь та 

навичок додається. Імітаційне моделювання систем є невід’ємною частиною 

циклу управління системами. Воно дає фахівцю інструмент всебічного 

дослідження та аналізу складної системи, дозволяє провести попередній аналіз 

розроблюваних рішень щодо управління системою, провести оцінку майбутніх 

наслідків та можливих ускладнень у реалізації рішень.  

Використання імітаційних моделей у вигляді програм-тренажерів також є 

важливою складовою у підготовці фахівців за спеціальністю 126 Інформаційні 

системи та технології у галузі знань 12 «Інформаційні технології».  

 

 

Тривалість виконання контрольних завдань – 2 години 

 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модуль 1 «Основи управління процесами 

 

Тема 1 «Теоретичні основи управління процесами» 

Лекція 1. Функціональне управління та функціонально-орієнтована організація. 

Переваги та недоліки. Поняття процесу. Процесний підхід і процесно-орієнтована 

організація. Співвідношення функціонального та процесного підходів.  

Побудова концептуальної імітаційної моделі потокового типу: побудови 

діаграм причинно-наслідкових зв’язків та діаграм потоків на основі аналізу словесного 

опису ситуацій 

Побудова базової детермінованої  

імітаційної моделі: побудови базового варіанту імітаційної моделі в середовищі 

Vensim PLE, що включає побудову діаграми причинно-наслід-кових зв’язків, діаграми 

потоків, написання моделі-програми, виведення та аналіз отриманих результатів 

Лекція 2. Організація як система. Властивості системи. Структурний аналіз. 

Структурний об’єкт і зв'язок. Деталізація структурного об’єкта. Цикл управління 

процесами. Концепція Business Process Management.  

Еволюція розвитку методологій описання. Вимоги до інструментальних систем 

моделювання бізнесу. Інструментальні системи ARIS и BPWin.  

. Інструментальна система Rational Rose. Графічний редактор Visio. Порівняльний 

аналіз інструментальних засобів. 

Концепції імітаційного моделювання. Концептуальні засоби. Мови імітаційного 

моделювання, їхній зв'язок з концепціями імітаційного моделювання. Язикові, 

програмні, інформаційні та організаційні засоби імітаційного моделювання. Системи 

імітаційного моделювання: склад,  

призначення. 

Тема 2 «Процес і його компоненти. Еталонні та референтні моделі» 

Лекція 3. Основні елементи процесу і його оточення. Ієрархія поняття 

«процес». Завдання процесу як об’єкта управління Властивості бізнес-процесу. 

Еталонні моделі. 13-ти процесна модель. 8-ми-процесна модель. Розділення процесів на 

основні та допоміжні. Референтні моделі. Моделі компанії SAP. 

. Адаптація базової імітаційної моделі: побудови імітаційних моделей з 

урахуванням  

стохастичних процесів та реальних умов функціонування досліджуваної системи 

Оцінка адекватності імітаційної моделі: перевірки репликативної придатності 

імітаційної моделі та визначення джерела помилки. 

Тема 3. «Інструментальні системи для моделювання бізнесу» 

Лекція 4. Поняття про моделювання діяльності. Моделювання діяльності та 

моделювання процесів. Предметні області в діяльності організації. Рівні опису. Загальні 

принципи моделювання діяльності.  

Підходи до опису процесів. Принципи виділення бізнес-процесів. Ресурсне 

оточення процесів. Описання організаційної структури. Опис предметних областей 

діяльності організації (мети, ІТ-системи, документи, дані, технічні ресурси). 

Аналіз чутливості імітаційної моделі: тестування імітаційної моделі ті 

виявлення її числової чутливості до детермінованих факторів.  

Аналіз чутливості імітаційної моделі: початкових умов та параметрів 

випадкових законів. 

 

 



Модуль 2. «Методи та засоби аналізу і моделювання процесів» 

 

Тема 5. «Методи аналізу процесів» 
Лекція 5. Види аналізу процесів. Поняття про метрику процесу. Вибір метрики 

процесів. Розподілені системи імітаційного моделювання. Технології реалізації 

розподілених імітаційних систем.  

Управління часом в розподілених системах. Послідовне моделювання. Подійно-

орієнтоване моделювання. Процесно-орієнтоване моделювання. Об’єктно-орієнтоване 

моделювання. Агентно-орієнтоване моделювання.  

Планування та реалізація імітаційних експериментів з адаптованою 

імітаційною моделі: планування факторного експерименту та побудови рівняння 

поверхні реакції. 

Визначення довжини перехідного періоду: визначення довжини перехідного 

періоду та формування стратегії запуску імітаційної моделі. 

Лекція 6. Валідація та верифікація імітаційної моделі. Етапи імітаційного 

моделювання. Валідація. Методи розробки валідних та надійних моделей. 

Моделювання процесів підприємства в Prime Expert. Програмні засоби з 

можливості опису і моніторингу бізнес-процесів (Microsoft SharePoint Portal Server, 

Docs Vision, IBM WebSphere Business Integration, Open Grid Services Architecture, 

Microsoft office InfoPath 2007 тощо) 

Планування імітаційного комп’ютерного експерименту. Кібернетичний підхід до 

організації експериментальних досліджень складних об’єктів і процесів. 

AllFusion Process Modeler: Аналіз функціональної організації підприємства.  

Лекція 7. Гнучка платформа для управління бізнес-процесами. Розробка типової 

моделі бізнес-процесів підприємства. Моделювання та аналіз бізнес-процесів з 

використанням IBM WebSphere Business Modeler. 

Створення діаграм декомпозиції А0, А2. Розробка діаграми вузлів. Описання 

діяльності компанії, фірми (по варіантам). 

. Завдання операцій процесу та їх параметрів. Генерації розподілів. Побудова 

гістограм та висновків результатів імітації.  

Лекція 8. Аналіз моделей бізнес-процесів на основі інтеграції підходу PROCESS 

MINING на основі інтеграції підходу до використання мереж. 

Розрахунок кінцевих значень і аналіз результатів. Постановка задачі оптимізації. 

Формування вихідних даних для рішення задач. 

Опис і моніторингу бізнес-процесів із використанням (Microsoft SharePoint Portal 

Server, DocsVision, IBM WebSphere Business Integration, Open Grid Services Architecture, 

Microsoft office InfoPath 2007 та ін.) 

Основна література [1–8], додаткова література [9–18]. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 
Рівень досягнень/Marks Критерії оцінювання/Evaluation criteria 

 

 

Національна оцінка 
National grad 

 

Бали 
Local 
grad 

Оцінка 

за 

шкалою 
ЄКТС 

ЕСТS 
grad 

 

 

позитивні/pozitiv 

 

 

негативні/negativ 

 

 

 

 

Відмінно 
Excelient 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

95-100 

 

 

 

 

 

А 

Глибоке знання навчального матеріалу, що містяться  
в основних і додаткових літературних; 
Вміння аналізувати явища, які вивчаються в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 
Вміння проводити теоретичні розрахунки; 
Відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні; 
Вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання складних практичних задач. 

 

 

 

Відмінно 
Excelient 

 

 

 

5 

 

 

 

90-94 

 

 

 

В 

Глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 
Вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; 
Вміння вирішувати складні практичні задачі. 

 

 

 

Відповіді на запитання містять незначні 

неточності. 
 

 

Добре 
Good 

 

 

 

4 

 

 

 

85-89 

 

 

 

В 

Глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 
Вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; 
Вміння вирішувати складні практичні задачі. 

 

 

 

Відповіді на запитання містять певні неточності. 

 

 

 

Добре 
Good 

 

 

 

4 

 

 

 

75-84 

 

 

 

С 

Міцні знання матеріалу, що вивчається, та його практичного 

застосування; 
Вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; 
Вміння вирішувати практичні задачі. 
 

Невміння використовувати теоритичні знання для 

вирішення складних практичних задач. 

Задовільно 
Satisfactory 

 

3 
 

65-74 
 

D 
Знання основних фундаментальних положень матеріалу, що 

вивчається, та їх практичного застосування; 
Вміння вирішувати прості практичні задачі. 

Невміння давати аргументовані відповіді на 

запитання; 
Невміння аналізувати викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 
Невміння вирішувати складні практичні задачі. 



 

 

Задовільно 
Satisfactory 

 

 

 

3 

 

 

 

60-64 

 

 

 

Е 

Знання основних фундаментальних положень матеріалу 

модуля; 
Вміння вирішувати найпростіші практичні задачі. 
 

Незнання окремих (непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 
Невміння послідовно і аргументовано 

висловлювати думку; 
Невміння застосовувати теоретичні положення 

при розв’язанні практичних задач.  
 

Незадовільно 
Fail 

 

 

2 

 

 

35-59 

 

 

FX 

Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом. 
Незнання основних фундаментальних положень 

навчального матеріалу модуля; 
Істотні помилки у відповідях на запитання; 
Невміння розв’язувати прості практичні задачі. 

 

 

Незадовільно 
Fail 

 

 

 

2 

 

 

 

<35 

 

 

 

F 

 Повна відсутність знань значної частини 

навчального матеріалу модуля; 
Істотні помилки у відповідях на запитання; 
Незнання основних фундаментальних положень; 
Невміння орієнтуватися під час розв’язання 

простих практичних задач. 

 

 

 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

рівень вищої освіти__________________ другий (магістерський)____________ 

галузь знань_________12 Інформаційні технології__________________________________ 

спеціальність _____126 Інформаційні системи та технології___________________ 

Навчальна дисципліна Імітаційне моделювання та аналіз бізнес систем і процесів 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 1 

 

1. Що становить назву бізнес-процесу? 

 

2. Поставте етапи імітаційного моделювання в правильному порядку: 

1) концептуальна модель; 

2) формалізація концептуальної моделі; 

3) програмування й налагодження моделі; 

4) змістовний опис; 

5) опис моделі; 

6) перевірка адекватності; 

7) верифікація моделі; 

8) експлуатація моделі. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні Кафедри програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління 

 Протокол №____ від „____” ________________ 20____року  

Завідувач кафедри ______________________ Годлевський М.Д. 

Укладач ______________________________ Козуля Т.В. 
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Навчальна дисципліна Імітаційне моделювання та аналіз бізнес систем і процесів 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 2 

 

1. Надати визначальну мету (ціль) бізнес-процесу. 

 

2. Який з етапів імітаційного моделювання більшою мірою залежить від вибору 

способу формалізації: 

2.1) концептуальна модель; 

2.2) формалізація концептуальної моделі; 

2.3) програмування й налагодження моделі; 

2.4) змістовний опис; 

2.5) опис моделі; 

2.6) перевірка адекватності; 

2.7) верифікація моделі; 

2.8) експлуатація моделі? 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 3 

 

1. Назвіть реалізовані функції (операції) та їх послідовність. 

 

2. Перелічіть всі з перерахованих теорій, які відносяться до концептуальних 

засобів: 

1) концепція предметної області; 

2) природна мова предметної області; 

3) мова опису даних; 

4) база даних; 

5) теорія планування експерименту? 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 4 

 

1. Визначити учасника і відповідального – власник бізнес-процесу: 

характеристики, особливості. 

 

2. Параметрами моделювання називаються: 

1) ті величини, значення яких виміряються в ході імітаційного експерименту; 

2) ті величини, значення яких дослідник може задавати довільно; 

3) ті величини, які характеризують якість функціонування імітаційної моделі. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 5 

 

 

1. Встановити характеристики вхідних та вихідних потоків, постачальників їх і 

споживачів.  

 

2. Визначте все, що відноситься до недоліків імітаційної моделі: 

1) опис компонентів системи з високим ступенем деталізації; 

2) обмеження на залежності між параметрами й змінними моделі; 

3) дорожнеча моделі; 

4) неточність моделі; 

5) дослідження в динаміці? 

 

3. У якому випадку створення імітаційної моделі єдиний спосіб рішення 

завдання: 

1) у випадку, якщо процес описується повністю; 

2) у випадку, якщо система є складної, але необхідно вивчити її властивості; 

3) у випадку, якщо є аналітичні моделі, але математичні процедури складні; 

4) у випадку, якщо систему можна спостерігати фізично;  

5) у будь-якому разі? 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 6 

 

1. Назвати вагомі ресурси для забезпечення у необхідних обсягах виробничі, 

технічні, матеріальні та інформаційні.  

 

2. Перевірка якої придатності моделі найбільш важлива: 

1) технічної; 

2) операційної; 

3) динамічної? 

 

3. Робастність моделі перевіряє: 

1) точність апроксимації процесів; 

2) точність завдання вихідних даних; 

3) чутливість моделі; 

4) чутливість вихідних характеристик моделі. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 7 

 

1. Визначте метрики бізнес-процесу, точки та процедури моніторингу процесу. 

 

2. Для яких цілей використовується коефіцієнт Тейла: 

1) для перевірки вибіркових характеристик розподілу. 

2) для перевірки властивостей траєкторій. 

3) для перевірки поточкового збігу? 

 

3. Для яких перевірок використається тест Т’юринга: 

1) для перевірки вибіркових характеристик розподілу. 

2) для перевірки властивостей траєкторій. 

3) для перевірки поточечного збігу? 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 8 

 

1. Визначити можливі ризики впливу процесу на суб’єкти бізнес-процесу. 

 

2.  У якому критерії беруть участь справжні й імітовані накопичені значення 

функції розподілу: 

1) хі-квадрат; 

2) Колмогорова-Смирнова; 

3) Стьюдента? 

 

3. Що включають втрати при здійсненні помилки першого роду: 

1) втрати, що відбуваються в реальній системі при прийнятті неправильного 

рішення; 

2) витрати на створення й експлуатацію імітаційної моделі; 

3) і те, й інше? 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 9 

 

 

1. Встановити правила документування процесу. 

 

2. Виберіть правильне твердження: 

1) розробка концептуальної моделі передує її змістовному опису; 

2) інформація про синтаксичні помилки є елементом програмних засобів 

імітаційного моделювання; 

3) методи математичної статистики відносяться до технічних засобів імітаційного 

моделювання; 

4) язикові засоби забезпечують комунікацію між виконавцями й керуючою 

програмою моделі. 

3.  На якій стадії імітаційного моделювання виробляється оцінка відповідності 

функціонування моделі характеристикам реальної системи: 

1) оцінка придатності моделі; 

2) планування експерименту; 

3) верифікація; 

4) побудова концептуальної моделі? 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ № 10 

 

 

1. Назвати особливості моделювання операцій бізнес-процесу. 

 

2. Під методом Монте-Карло в широкому значенні розуміється: 

1) метод імітації випадкових процесів на основі послідовності нормально-

нормально-розподілених випадкових величин; 

2) будь-який метод рішення моделі, що використає випадкові або 

псевдовипадкові числа; 

3) будь-який метод імітації рівномірно-розподілених випадкових величин, що 

використовують випадкові або псевдовипадкові числа; 

4) будь-який метод одержання псевдовипадкових послідов-ностей на основі 

алгебраїчної формули. 

 

3. Який тип коливальної траєкторії має нескінченний період: 

1) стійкий; 

2) вибуховий; 

3) хаотичний; 

4) загасаючий? 
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20. What is business process management (BPM) - Definition from Whatis.com 

http://searchcio.techtarget.com/definition/business-process-management 

21. Оптимизируем бизнес-процессы своей компании. 

http://mrybakov.ru/library/articles/optimize_company_business_process/ 

22. Новый подход к управлению бизнес-процессами, Howard Smith, Peter Fingar 

http://www.management-magazine.ru/process/pr-ndecbproc-01.html 

http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank4
http://searchcio.techtarget.com/definition/business-process-management
http://mrybakov.ru/library/articles/optimize_company_business_process/
http://www.management-magazine.ru/process/pr-ndecbproc-01.html


 


