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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни системи прийняття рішень 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: вища та прикладна математика, сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, статистика і прикладна статистика, системи 

обробки економічної інформації 

Постреквізити: прогнозування соціально-економічних процесів, 

ризикологія 

Мова викладання українська 

Статус дисципліни                                            обов’язкова 

Курс/семестр вивчення 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 4 кредити, 2 модулі 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр 120 

- лекції: 16 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32 

- самостійна робота: 72 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр ___. 

- лекції: 1 семестр ___, 2 семестр ____. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр ____, 2 семестр ____. 

- самостійна робота: 1 семестр ____, 2 семестр ____. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр _, 2 семестр _ 

 

Розділ 2 Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни: формування особистості студентів як спеціалістів, 

розвиток їх інтелекту і здібностей до логічного, алгебраїчного та раціонального мислення 

на основі систематичного засвоєння методів прийняття рішень та їх реалізацію; 

формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі 

ідентифікації проблем прийняття рішень; опанування методів і систем прийняття рішень в 

економіці та бізнесі. 

Головним завданням дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями, 

методами та засобами прийняття рішень, вивчення теоретичних засад створення систем 

прийняття рішень (СПР), орієнтованих на застосування сучасних наукових методів та засобів 

інформаційних технологій; набуття вмінь створення, використання й адаптації СПР. 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

 
Програмні результати 

навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

ПР 5. Застосовувати аналітичний 

та методичний інструментарій 

для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами 

(індивідуумами, 

домогосподарствами, 

підприємствами та органами 

Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію.  

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 



Програмні результати 

навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

державної влади).  аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

ПР 12. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати 

отримані результати 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 

Розділ 3 «Програма навчальної дисципліни» 

 
Модуль 1. Базові основи прийняття рішень  

Тема 1. Розвиток і запровадження систем підтримки прийняття рішень. Основні 

поняття та визначення. 
Предмет, метод і зміст дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами. Коротка історична 

довідка про розвиток теорії прийняття рішень. Автоматизація процедур обґрунтування і прийняття 

рішень. Загальні відомості про методи прийняття рішень та експертні системи. Сфери 

застосування і приклади використання систем підтримки прийняття рішень. 

Тема 2. Основи теорії корисності. 
Раціональний вибір в економіці. Аксіоми раціональної поведінки. Теорія очікуваної 

корисності. Функції корисності в умовах ризику та невизначеності. Функція колективної 

корисності. Задача про вази. 

 

Модуль 2. Методи підтримки прийняття рішень 

Тема 3. Метод аналізу ієрархій. 

Поняття про ієрархії. Вступ у метод аналізу ієрархій. Шкала Сааті. Матриця попарних 

порівнянь. Поняття узгодженості для матриці попарних порівнянь. Формулювання прикладу 

застосування методу аналізу ієрархій. Декомпозиція проблеми та побудова ієрархічної моделі. 

Експертне оцінювання переваг та оцінка узгодженості висновків. Розрахунок локальних 

пріоритетів та їх синтез.  

Тема 4. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. 

Типи невизначеності в реальних системах. Послідовність вибору. Індивідуальний вибір. 

Критерій песимізму. Критерій оптимізму. Критерій максимуму середнього виграшу. Критерій 

песимізму-оптимізму (критерій Гурвіца). Принципи групового вибору. Принцип більшості 

голосів. Принцип диктатора. Принцип Курно. Принцип Парето. Принцип Еджворта. Визначення 

ефективних рішень. Метод прямого перебору і метод лінійних форм. 

Тема 5. Експертні процедури для прийняття рішень. 

Загальні проблеми. Методи обробки експертних оцінок. Методи голосування. Метод аналізу 

ієрархій. Підбір експертів. Опитування експертів Обробка експертних оцінок. Оцінка узгодженості 

експертів. Групова оцінка об’єктів експертами. 

 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Таблиця 4 – Тематичний план навчальної дисципліни Системи прийняття рішень 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н
 Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н
 

Завдання самостійної роботи 

в розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н
 

Модуль 1. Базові основи прийняття рішень 

Тема 1. Розвиток і запровадження систем підтримки прийняття рішень. Основні поняття та 

визначення 
Тема 2. Основи теорії корисності 

Основні поняття і 

визначення теорії 

прийняття рішень 

1. Альтернативи. 

2 Практичне заняття 1-2. 

Прийняття рішень в 

умовах повної 

визначеності. Задача 

4 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

8 



Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс
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д

и
н
 Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття К
іл

ь
к
іс

ть
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д

и
н
 

Завдання самостійної роботи 

в розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н
 

2. Критерії. Оцінки за 

критеріями. 

3. Процес прийняття 

рішень. Множина 

Еджворта-Парето. 

4. Типові задачі 

прийняття рішень. 

про вази. тем модулю. 

Аксіоматичні теорії 

раціональної поведінки. 

1. Аксіоми раціональної 

поведінки. 

2. Функція корисності. 

3. Задача з вазами. 

4. Дерева рішень. 

2 Практичні заняття 3-4.  

Прийняття рішень в 

умовах повної 

визначеності. Задача 

про магазини. 

4 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

8 

Аксіоматичні теорії 

раціональної поведінки 

(продовження). 

1. Парадокс Алле. 

2. Нераціональна 

поведінка. Евристики і 

зміщення. 

3. Пояснення відхилень 

від раціональної 

поведінки. 

2 Практичне заняття 5. 

Контрольна робота за 

модулем 1. Прийняття 

рішень за схемою 

«задача про вази». 

2 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

8 

Модуль 2. Методи підтримки прийняття рішень 

Тема 3. Метод аналізу ієрархій 

Метод аналізу ієрархій 

1. Поняття про ієрархії 

2. Вступ у метод 

аналізу ієрархій (МАІ) 

3. Декомпозиція 

проблеми та побудова 

ієрархічної моделі 

4. Експертне 

оцінювання переваг та 

оцінка узгодженості 

висновків 

5. Розрахунок 

локальних пріоритетів 

та їх синтез 

2 Практичне заняття 6-7. 

Метод аналізу ієрархій. 

Задача з будинками. 

4 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

7 

Тема 4. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику 

Індивідуальний вибір в 

умовах невизначеності. 

1. Послідовність 

вибору. 

2. Індивідуальний 

вибір. 

3. Критерій песимізму. 

2 Практичне заняття 8. 

Розв’язок задач за 

критеріями песимізму, 

оптимізму, максимуму 

середнього виграшу, 

Гурвіца (у кількісній 

шкалі) 

2 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

6 



Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
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 Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття К
іл

ь
к
іс
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д
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Завдання самостійної роботи 

в розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н
 

4. Критерій оптимізму 

Критерій максимуму 

середнього виграшу. 

5. Критерій песимізму-

оптимізму (критерій 

Гурвіца). 

6. Приклади. 

Практичне заняття 9-10. 

Розв’язок задач за 

критеріями песимізму, 

оптимізму, максимуму 

середнього виграшу, 

Гурвіца (у порядковій 

шкалі). 

4 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

7 

Тема 5. Експертні процедури для прийняття рішень 

Експертні оцінки. 

Експертні процедури 

прийняття рішень в 

умовах невизначеності. 

1. Підбір експертів. 

2. Опитування. 

експертів Обробка 

експертних оцінок. 

3. Оцінка узгодженості 

експертів. 

4. Коефіцієнт 

конкордації. 

2 Практичне заняття 11. 

Експертні оцінки. 

Ранжування об’єктів. 

Коефіцієнт конкордації. 

2 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

7 

Практичне заняття 12-

13. Експертні оцінки. 

Коефіцієнт конкордації 

з урахуванням 

зв’язаних рангів. 

4 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

7 

Групова оцінка об’єктів 

експертами  

1. Побудова 

узагальненої групової 

оцінки. 

2. Коефіцієнт 

компетентності 

експертів.  

3.Узагальнене 

ранжування об’єктів. 

4. Приклади. 

4 Практичне заняття 14-

15. Групова оцінка 

об'єктів експертами 

4 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

7 

Практичне заняття 16. 

Контрольна робота за 

модулем 2 

2 Виконати індивідуальні 

завдання. 

Розглянути питання для 

самостійного вивчення 

тем модулю. 

7 

Разом 16  32  72 

 

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

 

Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1: практичні роботи (6 балів), поточна модульна робота (17 

балів) 
23 

Модуль 2: практичні роботи (20 балів), поточна модульна робота (17 

балів) 
37 

Тестування 40 

Разом 100 

 



Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
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Розділ 7 «Програмне забезпечення навчальної дисципліни» 

 

Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів 

Microsoft Office. 

- Microsoft PowerPoint; 

- Microsoft Word; 

- Microsoft Excel; 

- Microsoft Visio. 

Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу з 

навчальної дисципліни. 

- Мультимедійні презентації виконані у Microsoft PowerPoint; 

- Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Системи прийняття рішень» 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2446 . 
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