
Апісанне дысцыпліны 

1 Назва 

дысцыпліны  

Прыкладны сістэмны аналіз 

2 Курс навучання, 

спецыяльнасць 

2 

1-31 03 09 Кампутарная матэматыка і сістэмны аналіз 

3 Семестр 

навучання  

3 

4 Колькасць 

крэдытаў  

 

5 Ф.И.О. лектора Дацэнт Шчаглова Наталля Леанідаўна, к.ф.-м.н., дацэнт 

6 Мэты вывучання 

дысцыпліны 

Фарміраванне ў студэнта сістэмнага погляду на свет і набыццѐ 

ведаў і навыкаў, якія адпавядаюць кваліфікацыі «сістэмны 

аналітык». 

Студэнт павінен умець: 

 прымяняць метады сістэмнага аналізу і творчае мысленне 

пры вырашэнні тэхнічных і бізнес задач; 

 рыхтаваць і праводзіць інтэрв'юіраванне і анкетаванне 

заказчыкаў і спецыялістаў прадметнай вобласці; 

 дакументаваць паняційны апарат, мадэлі, працэсы, дадзеныя, 

аб'екты прадметнай вобласці; 

 апісваць і будаваць мадэлі бізнес-працэсаў прадпрыемства. 

7 Пререквизиты  Агульнаадукацыйныя дысцыпліны, адпаведныя III ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі. Дысцыпліны "Уводзіны ў 

спецыяльнасць", "Камп'ютарная матэматыка». 

8 Змест 

дысцыпліны 

Пазіцыянаванне прафесіі аналітыка. Метадалогія сістэмнага 

аналізу: праблема, сістэма, мадэль, кіраванне. 

Слабоструктурированные праблемы. Прыкметы сістэмных 

праблем. Ўласцівасці сістэм. Жыццѐвы цыкл сістэмы. 

Структурны аналіз, яго асноўныя мэты. Метадалогія SADT 

апісання сістэм. Характарыстыка эканамічных сістэм, 

класіфікацыйныя прыкметы. Паняцце архітэктуры 

прадпрыемства. Сістэма мэтаў арганізацыі, метадалогія SMART. 

Разбіццѐ арганізацыі на структурныя падсістэмы. Прадстаўленне 

архітэктуры прадпрыемства ў розных метадалогіях. Паняцце 

бізнес-працэсу. Цыкл Демінг PDCA. Функцыянальнае і 

працэсныя кіраванне дзейнасцю арганізацыі. Класіфікацыя 

працэсаў арганізацыі. Ланцужок стварэння каштоўнасці. 

Абследаванне і апісанне дзейнасці арганізацыі. Ідэнтыфікацыя і 

апісанне бізнес-працэсаў. Тыпы прадстаўлення бізнес-працэсаў. 

Этапы апісання сістэмы. Фазавая мадэль ARIS. Агляд мадэляў 

ARIS. Дыяграмы: мэтаў, ланцужкі дададзенага якасці, 

арганізацыйная, акружэння функцый. Падзейная ланцужок 

працэсу. Пабудова мадэляў As-Is і To-Be. 

9 Рэкамендуемая 

літаратура 

1. Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учебное 

пособие. — М. : КНОРУС, 2010. — 224 С. 

2. Марка Д., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и 

проектирования  — М.: МетаТехнология, 2000. 



3. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа — СПб: Изд. 

дом «Бизнес-пресса», 2000. 

4. Репин В. В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, 

регламентация — М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. 

5. Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к 

управлению. Моделирование бизнес-процессов — М.: РИА 

«Стандарты и качество», 2004. 

6. Войнов И. В., Пудовкина С. Г., Телегин А. И. Моделирование 

экономических систем и процессов. Опыт построения ARIS-

моделей — Челябинск, Изд-во ЮУрГУ, 2002. 

10 Метады 

выкладання 

Змяшаны з элементамі дыстанцыйнага навучання, электронныя 

матэрыялы. Тлумачальна-ілюстрацыйныя, рэпрадуктыўныя, 

часткова-пошукавыя. 

11 Мова навучання Руская 

12 Умовы 

(патрабаванні) 

бягучы кантроль 

Кантрольныя работы, тэсты.  

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

Залік 

 


