
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ" 
 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Курс 4 (четвертий)  

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Бінарні відношення та механізми прийняття рішень, метризовані 

відношення й експертні оцінювання, моделі та методи прийняття 

рішень за умов однокритеріальності та баготокритеріальності, 

прийняття рішень методом аналітичної ієрархії, концепція 

корисності та раціональний вибір, моделі та методи прийняття 

рішень в умовах нечіткої інформації, невизначеності та ризику, 

моделі та методи багатоособового прийняття рішень, теорія ігор, 

стратегічні та статичні ігри, психологічні аспекти прийняття 

рішень. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування у курсантів системи знань про математичні основи 

процесів прийняття рішення, а також формування сукупності 

практичних навичок аналізу ситуацій прийняття рішень, 

реалізації принципів цілепокладання, формування критеріальних 

просторів, множин альтернативних стратегій, технологій 

обґрунтування та оптимізації рішень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розробляти математичні моделі і методи прийняття рішень в 

різних ситуаціях, розв’язувати задачі прийняття рішень із 

залученням математичних методів, інформаційних технологій, 

експертів і осіб, що приймають рішення; застосовувати 

теоретичні основи формування індивідуальних і групових рішень, 

методи прийняття рішень в антагоністичних і конфліктних 

ситуаціях, в умовах імовірнісної і нечіткої невизначеності, методи 

вибору найкращих альтернатив з використанням функцій переваг 

і функції корисності в процесі обґрунтування та прийняття 

управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність аналізувати математичні задачі вибору в заданій 

множині допустимих рішень проблеми, розробляти математичні 

моделі і методи прийняття рішень в різних ситуаціях, 

розв’язувати задачі прийняття рішень із залученням 

математичних методів, інформаційних технологій, експертів і 

осіб, що приймають рішення; знати основні факти, концепції, 



 

 

моделі і методи прийняття  рішень; умови їх застосування і 

практичні обмеження; вміти застосовувати теоретичні основи 

формування індивідуальних і групових рішень, методи прийняття 

рішень в антагоністичних і конфліктних ситуаціях, в умовах 

імовірнісної і нечіткої невизначеності, методи вибору найкращих 

альтернатив з використанням функцій переваг і функції 

корисності в процесі обґрунтування та прийняття управлінських 

і технічних рішень у різних ситуаціях. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Теоретичні основи вибору альтернатив. 

Вступ до курсу. Історія розвитку концепції прийняття рішень. 

Проблеми структуризації прийняття рішень. Послідовність та 

зміст основних етапів процесу прийняття рішень. Структура 

задачі та види моделей прийняття рішень. Формальна постановка 

задачі прийняття рішень. Класифікація моделей та задач 

прийняття рішень. 

Поняття бінарного відношення. Способи перетворення та дії над 

бінарними відношеннями. Властивості та основні типи бінарних 

відношень. Агрегування відношень. Поняття фактор-відношення. 

Представлення системи переваг бінарними відношеннями.  

Метризовані відношення. Поняття та основні види метризованих 

відношень. Емпіричні системи та вимірювання переваг. Методи 

експертного оцінювання. Проблеми експертного оцінювання. 

Загальні методи експертного оцінювання. Методи експертного 

оцінювання переваг. Методи оцінювання компетентності 

експерта. 

Змістовий модуль 2. Моделі, методи та алгоритми прийняття 

рішень. 

Структуризація генеральної мети. Багатокритерійність. Поняття 

множини оптимальних за Парето розв’язків. Умови 

оптимальності. Принципи прийняття раціональних рішень в 

багатокритерійних задачах. Методи розв’язання 

багатокритерійних задач. Методи глобального критерію. 

Методи, що використовують бінарні відношення.  

Теоретичні основи методу аналітичної ієрархії. Ієрархії та 

пріоритети. Обґрунтування методу аналітичної ієрархії. 

Властивості власних значень матриць попарних порівнянь в 

МАІ. Прийняття рішень методом аналітичної ієрархії. Алгоритм 

методу аналітичної ієрархії.  

Концепція корисності та її розвиток. Поняття корисності в 

економіці. Розвиток концепції корисності. Види корисності. 

Прийняття рішень на ґрунті функції корисності. Постулати 

раціонального вибору. Умови існування функції корисності. 

Раціональний вибір та поведінка децидента. Побудова функцій 

корисності.  

Проблема прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Класифікація невизначеностей. Ризики у прийнятті рішень. 

Поняття ризику. Моделі та методи прийняття рішень в умовах 

невизначеності. Задача прийняття рішень в умовах 

невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах 

невизначеності. Метод дерева рішень. 



 

 

 Прийняття рішень шляхом голосування. Задача голосування. 

Правила голосування. Поповнення й участь. Послідовні 

порівняння за правилом більшості. Послідовні та паралельні 

порівняння. Парадокси прийняття рішень шляхом голосування. 

Позиційні правила прийняття багатоособових рішень. 

Мажоритарні правила прийняття багатоособових рішень. 

Коаліції в виборних структурах.  

Предмет та завдання теорії ігор. Стратегічні ігри. Антагоністичні 

ігри. Нестратегічні ігри. Матричні ігри. Матричні ігри з 

сідловими точками. Основна теорема матричних ігор. 

Властивості оптимальних стратегій гри. Домінування в 

матричних іграх. Метод наближеного визначення ціни гри. 

Спрощення матричних ігор. Графічний метод розв’язування 

матричних ігор. Матричні ігри та лінійне програмування. 

Множина всіх розв’язків гри.  

Система опрацювання інформації. Організація опрацювання 

інформації людиною. Психологічні теорії поведінки при 

ухваленні 

рішень. Психолінгвістичні особливості отримання інформації, 

необхідної для прийняття рішень. Класифікація методів 

отримання інформації. Психологія прийняття рішень. 

Психологічні аспекти сприйняття ризику. Особливості 

багатоособових рішень. Формальні та творчі компоненти у 

прийнятті рішень.  

 

Види занять: лекції, групові, РГР 

Методи навчання: традиційні, комунікативні та інноваційні 

Форми навчання: очна  

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами при вивченні дисциплін «Дискретна математика», 

«Теорія ймовірностей та математична статистика». 

Пореквізити Оволодіння методами теорії прийняття рішень можуть бути 

використані під час написання магістерської роботи, а також 

вирішувати проблеми за професійним спрямуванням. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень: підручник з грифом 

МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : 

Видавнича група BHV, 2009. — 448 с. 

2. Моклянчук М.П. Лекції з теорії вибору та прийняття рішень / 

– К. 2007. – 258 с. 

3. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень : 

навч. посібн. – К., 2006. 

4. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Методичні рекомендації до 

виконання практичних і лабораторних робіт з теорії 

прийняття рішень.– К., 2001. 

5. Баранкевич М.М. Експертні методи в ухваленні рішень: Текст 

лекцій / М.М. Баранкевич – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2008. – 214 с.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна аудиторія 

Обладнання: проектор 



 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра математики та фізики 

Факультет  

Викладач(і) СОЛОВЙОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 

Посада: Старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-43-59 

E-mail: internshipwiuu@ukr.net 

Робоче місце: 393/2 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 
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