
 

Силабус навчальної дисципліни 

"СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ" 

 

 Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркової компоненти  

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредитів / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методологія прийняття управлінських рішень, математичні 

моделі задач прийняття  рішень 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування компетенції в прийнятті управлінських рішень з 

урахуванням досвіду проведення операції об’єднаних сил (ООС) 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проектувати та реалізовувати інноваційні проекти, пов’язані зі 

створенням та експлуатацією сучасних озброєнь та військової 

техніки відповідно до спеціалізації. 

Управляти процесами функціонування телекомунікаційних 

систем та мереж військового призначення. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати 

ідеї та  приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність розробляти та удосконалювати теоретичні й 

експериментальні методи визначення доцільності використання 

нових фізичних принципів, технічних рішень і технологічних 

процесів під час створення перспективних і вдосконалення 

існуючих зразків, комплексів і систем озброєння та військової 

техніки. 



Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Процес прийняття рішень.  

Загальні відомості про управлінські рішення. Управлінські 

рішення. Людина як суб'єкт прийняття рішень. Задача прийняття 

рішень. Ретроспектива виникнення систем підтримки прийняття 

рішень (СППР). Особливості та властивості СППР. Класифікація 

систем підтримки прийняття рішень. Архітектура СППР. 

Змістовий модуль 2. Розробка управлінських рішень. 

Особливості задач прийняття рішень. Формування множини 

альтернатив. Способи взаємодії особи, що приймає рішення 

(ОПР) із СППР. Структура СППР. Еволюція СППР. Риси та 

властивості сучасних СППР. Структура і функціональне 

наповнення СППР. 

Змістовий модуль 3. Вибір рішення. 

Вибір рішення в умовах визначеності. Вибір рішення в умовах 

ризику та невизначеності. Групові рішення. Особливості 

підготовки і аналізу даних для СППР. 

 

Види занять: лекції, групові,  практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія.   

Форми навчання: очна. 

 
 

 

 

Пререквізити Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична 

статистика. Дискретна математика для військових фахівців з 

інформаційних технологій. Методологія наукових досліджень. 

Дослідження операцій у військової справі.  

Постреквізити Надійність та діагностування військової техніки зв’язку та АСУ. 

Інформаційно-аналітична діяльність органів військового 

управління. 

Проведення наукового дослідження 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Лисецкий Ю.М. Корпоративные интегрированные 

информационные системы. Концепция, технологии разработки и 

внедрения: монография. Киев:ЛАТ&К, 2019. 204 с. 

2. Троян С.О. Інформаційні системи Умань, 2012. 125 с. 

3. Томашевський В.М. Моделювання систем К.: Видавнича 

група BHV. 2005. 352 с. 

Репозитарій ВІТІ: 

В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх Базы 

данных. Интеллектуальная обработка информации. – М.: 

Нолидж, 2001. 496с. 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 



Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 
Диференційований залік  

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ГРІНЬКОВ ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ  

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Тел.: (067) 209-97-84 

E-mail: gva081961@gmail.com 

Робоче місце: 217* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=481 

 

 

Начальник кафедри № 22      Е. БОВДА  

  

Розробник          В. ГРІНЬКОВ   

       
 

 

 

 


