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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників   

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань  

12 «Інформаційні тех-

нології» Обов’язкова 

Загальна кількість го-

дин – 90 годин 
Спеціальність 

122 «Комп’ютерні нау-

ки» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 4-й  8-й  

Тижневе навантажен-

ня:  

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

Ступінь вищої освіти 

«Бакалавр»  

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  16 год.  

Лабораторні 

заняття  
16 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
58 год. 

Форма контролю: екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями і метода-

ми теорії прийняття рішень, з класами задач, які можуть бути розв’язані за допо-

могою теорії прийняття рішень. 

Завданням курсу - навчити студентів основним теоретичним положенням 

та практичним методам прийняття рішень, які необхідні для фахівців з інформа-

ційних технологій проектування. 

Дисципліна має самостійне значення як формуюча модель спеціаліста, що 

працює в галузі інформаційних технологій. 

Вивчення дисципліни завершує загальнотехнічну та загальну інженерну пі-

дготовку фахівця.  
 

   Результати навчання (з урахуванням soft skills):. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне во-

лодіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній 

практиці 

Загальні компетенції 

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.  

Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльнос-

ті.  

Здатність  вчитися     й     оволодівати     сучасними  знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  різних джерел. 

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

 Здатність  до  математичного  формулювання  та досліджування непере-

рвних та дискретних  математичних моделей,  обґрунтовування  вибору  методів  і  

підходів  для розв’язування  теоретичних  і  прикладних  задач  у  галузі 

комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування 

 Здатність  здійснювати  формалізований  опис  задач дослідження операцій 

в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, 

визначати їх оптимальні розв’язки,  будувати моделі оптимального управління з 

урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в сис-

темах різного призначення та рівня ієрархії. 
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Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби 

для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, 

продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 

 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-

зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-

дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-

ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-

піння, повага до колег 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. 

 

Тема 1. Математичні моделі прийняття рішень[1, с. 15-52; 2; 4, с. 11-50] 

1 Системний опис задачі прийняття рішення (ЗПР) 

2 Математична модель задачі прийняття рішення 

 

Тема 2. Прийняття рішень в умовах багатокритеріальної оптимізації [1, 

с. 59-100; 4, с. 152-159] 

1 Математична модель багатокритеріальної ЗПР в умовах визначеності 

2 Відношення домінування по Парето, Парето-оптимальність. 

3 Способи звуження Парето-оптимальної множині, знаходження оптималь-

ного рішення 

4 Узагальнений критерій в багатокритеріальних ЗПР. Побудова узагальне-

ного критерію у вигляді зваженої суми локальних критеріїв. 

5 Способи визначення вагових коефіцієнтів критеріїв 

 

Тема 3. Оцінка багатокритеріальних альтернатив за допомогою теорії 

корисності [1, с. 92-101; 4, с. 267-302] 

1. Теорія корисності 

2. Аксіоми раціональної поведінки 

3. Ухвалення рішення на основі значення очікуваної корисності 

4. Прийняття рішень в умовах невизначеності 

 

Змістовний модуль 2 

 

Тема 4. Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності [4, с. 302-

342]. 

1.  Постанова задачі 

2.  Приклад задачі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності 

3.  Методи вибору рішень в умовах ризику і невизначеності 

 

Тема 5. Прийняття рішень в умовах ризику 

1. Математична модель ЗПР в умовах ризику 

2. Критерій очікуваного виграшу. Необхідність введення міри відхилення 

від очікуваного виграшу. 

3. Пошук оптимального рішення по парі критеріїв (M, ) на основі побудови 

узагальненого критерію домінування по Парето 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50448#_Toc56005588
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50448#_Toc56005589
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459#_Toc56012778
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459#_Toc56012779
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459#_Toc56012780
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459#_Toc56012780
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459#_Toc56012781
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459#_Toc56012781
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50459#_Toc56012782
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50205#_Toc55898019
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50205#_Toc55898020
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50205#_Toc55898021
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50205#_Toc55898022
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50286#_Toc55904350
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50286#_Toc55904351
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50286#_Toc55904352
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50223
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50223#_Toc55903455
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50223#_Toc55903456
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50223#_Toc55903456
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50223#_Toc55903457
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50223#_Toc55903457
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Тема 6. Елементи теорії ігор [8, с. 305-312].  

1. Задачі теорії ігор 

2. Приведення матричної гри до задачі лінійного програмування 

 

Тема 7. Нечітка логіка [7, c.68-43] 

1.  Нечіткі множини 

2. Методи побудови функцій приналежності нечітких множин 

3. Операції над нечіткими множинами 

4. Поняття нечіткого відношення 

5. Операції над нечіткими відношеннями 

6. Нечітка змінна 

7. Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50288#_Toc55905719
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=50288#_Toc55905720
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=113312#_Toc56006815
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=113312#_Toc56006816
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=113312#_Toc56006817
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=113312#_Toc56006818
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=113312#_Toc56006819
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=113312#_Toc56006820
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=113312#_Toc56006821
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1 

1 

Лекція 1 
Математичні моделі 

прийняття рішень 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Метод послідовних 

уступок для 

розв'язання 

багатокритеріальних 

задач 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 1 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

- - - 5 2,5 

 

2 

 
Лекція 2 

Прийняття рішень в 

мовах многокритері-

альної оптимізації 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Методи прийняття 

рішень в умовах ба-

гатокритеріальної 

оптимізації 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 2 

Проробка теоретично-

го матеріалу 
-  - - 5 2,5 

3 

Лекція 3  

Оцінка многокритері-

альних альтернатив за 

допомогою теорії ко-

рисності 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 
Функція корисності - 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 3 

Проробка теоретично-

го матеріалу 
- - - 5 2,5 

4 
Лекція 4 

Прийняття рішень в 

умовах  ризику. 
2     

Лабораторна 

робота 4 

Прийняття рішень в 

умовах  невизначен-

ності  і ризику 

 2   4 

Самостійна ро-

бота 4 

Проробка теоретично-

го матеріалу 
   5 2,5 

5,6 

ПМК 1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 1 

- - - - 10 

Самостійна ро-

бота 5 

Підготовка до ПМК 
   10  
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Всього за змістовий модуль 1 -  46 год. 8 8 - 30 35 

Змістовий модуль 2 

7 

Лекція 5 

Прийняття рішень в 

умовах ризику і не-

визначеності  

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Прийняття рішень в 

умовах невизначенос-

ті 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 6 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 5 2,5 

8 

Лекція  6 Елементи теорії ігор 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6 

Елементи теорії ігор. 

Приведення матрич-

ної гри до ЗЛП 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 7 

Проробка теоретично-

го матеріалу.  

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 5 2,5 

9 

Лекція 7 Нечітка логіка 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Операції над нечітки-

ми множинами. Нечіт-

кі відношення 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 8 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 5 2,5 

10 
Лекція 8 

Нечітка логіка (про-

довження) 
2     

Лабораторна 

робота 8 

Відображення 

нечітких множин 
 2   4 

Самостійна ро-

бота 9 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

   5 2,5 

11,12 

ПМК 2 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 2 

 - - - 10 

Самостійна ро-

бота 10 
Підготовка до ПМК 2    8  

Всього за змістовий модуль 2 – 44 год. 8 8  28 35 

Екзамен 30 

   Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 
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5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Модель задачі теорї прийняття рішень 

2. Типи задач теорії прийняття рішень   

3. Структури моделей ТПР 

4. Прийняття рішень в умовах визначеності. Задачі багатокритеріальної оптиміза-

ції. 

5. Теорія корисності для розв’язання ЗПР 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1 Прийняти рішення за критеріями Вальда, Гурвіца, Лапласа, Севіджа 

2 ЗПР як модель конфліктної ситуації теорії ігор. 

3. Графічний метод розв’язання гри. 

4. Приведення матричної гри до задачі лінійного програмування. 

5. ПР в умовах невизначеності. 

6. ПР в умовах ризику. 

 

 

6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

БАЗОВА 

1 Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. Учебник для студентов ву-

зов/О.И. Ларичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2002.  

2 Вентцель Е.С. Исследование операций/Е.С. Вентцель – М.: Наука, 1988 

3 Саати Т. Принятиерешений. Метод анализа иерархий. М.: Сов. Радио,1993 

4 Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації: Навча-

льний посібник/А.В. Катренко – Львів: «Новий світ-2000». 

5 Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень [Текст]/Г.М. Гнатієнко, 

В.В. Снитюк – К. Максимум, 2008 

 

ДОПОМІЖНА 

 

1 Волошин О.Ф.Моделі та методи прийняття рішень: Навчальний посібник/О.Ф. 

Волошин, С.О. Мащенко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

университет", 2006. 

2 ГермейерЮ.Б. Введение в теорію исследования операцій/Ю.Б. Гермейер. - . М. 

«Наука», 1971 

3 Ларичев О.И.Количественные методы принятия решений/О.И. Ларичев, Е.Н. 

Мошкович. – М.: Физматлит, 1996. 

4 Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. 
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5 Невесенко В.И. и др. Моделирование хозяйственного механизма. Деловые иг-

ры: Уч. пособие/В.И. Невесенко, Н.М. Макеева, Л.С. Шляхова. – К. Вища 

школа, 1991 

6 Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и эконо-

мике/С. Карлин. -  М. Мир, 1964 

7 Зайченко Ю.П. Исследование операций: Нечеткая оптимизация: Учебное по-

собие/Ю.П. Зайченко.- К. Вища школа, 1991 

 

 
7  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
 
Навчально-інформаційний портал ТДАТУ: http://nip.tsatu.edu.ua  

Наукова бібліотека ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

Методичний кабінет кафедри КН 

Сайт кафедри КН   http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/teorija-pryjnjattja-rishen/ 

Джерела Internet. 
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