
  

 
 

 

 

 

 

Силабус курсу 

Системи прийняття рішень 

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність: 124 «Системний аналіз» 

 

Рік навчання: 4 ,Семестр: 7 

 Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 

 

                                                            
Керівник курсу 

 

ПІП к.е.н., доцент. Данилюк Ірина Вадимівна 

Контактна інформація Irynadanylyuk9@gmail.com, +380679466599 

Опис дисципліни 

Дисципліна ―Системи прийняття рішень― знайомить зі спеціалізованими інформаційними системами, 

основними поняттями та принципами функціонування сучасних інформаційних систем та технологій, з 

основними прийомами створення інформаційно-аналітичних систем для вирішення практичних задач 

підтримки прийняття рішень. Курс знайомить з сучасними методами збору і обробки знань, з методами для 

розрахунку ваг і пріоритетів альтернатив рішень. Вивчення дисципліни сприятиме поглибленню теоретичних 

знань і дозволить використовувати отримані знання у професійній діяльності. 
 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 /4 1. Сутність та особливості 

системи підтримки 

прийняття рішень 

Знати термінологію, володіти теоретичними основами та 

уміти практично використовувати системи для 

досягнення високого рівня професійної майстерності 

Тести, 

завдання 

2/6 2. Ретроспективний аналіз 

революції інформаційних 

технологій та 

інформаційних систем 

прийнятті рішень 

Знати еволюцію розвитку інформаційних технологій та 

інформаційних систем прийнятті рішень 

Тести, 

завдання 

4 / 6 3.Організаційно – 

технологічні засади 

прийняття рішень 

Вміти застосовувати економіко-математичні методи  в 

обраній професії 

Тести, 

завдан

ня 

4 / 6 
4. Розвиток і запровадження 

систем прийняття рішень 

Застосовувати сучасні методи збору і обробки знань 

експертів; застосовувати багатокритеріальні методи для 

розрахунку ваг і пріоритетів альтернатив рішень 

КР 

4/6 
5. Базові компоненти 

системи прийняття 

рішень:архітектура і 

Знати архітектуру СПР і суміжні питання. 

Розуміти механізм створення користувацького 

інтерфейсу. Знати базу даних і систему керування 

Тести, 

завдання 
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користувацький інтерфейс БД. Уміти застосовувати методології для реальних 

задач прийняття рішень в умовах невизначеностей, 

особливо, у стратегічних і надзвичайно важливих 

галузях. 

4 / 6 
6. Класифікація систем 

прийняття рішень. 

Концептуальні засади 

класифікації 
 

Застосовувати методи для побудови та якісного аналізу 

складних макромоделей розвитку економіки та її галузей, 

схем прогнозу поведінки економічної системи та 

врахування соціально-економічних факторів, 

виробництва, споживання та обміну 

Тести, 

завдання 

4 / 4 7. Стратегія оцінювання та 

вибору методів прийняття 

рішень 

Використовувати спеціальні критерії, які дозволяють 

суб'єкту управління обрати оптимальне рішення з 
урахуванням невизначеності. 

Тести, 

завдання 

4 / 4 
8. Створення, впровадження та 

оцінювання СПР 

 

Вміти оцінювати ризик за проектами, при реалізації 

яких інвестування коштів відбувається протягом 

тривалого періоду часу 

РКР 

 

Літературні джерела 
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А. Довидьков, В. Г. Кривуца. -К. : ДУІКТ, 2010. – 454 с. 

3.Буйницька Оксана. Інформаційні технології та технічні засоби навчання :навчальний посібник / Оксана 

Буйницька. – К.:ЦУЛ. – 2019. – 240 с. 
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http://www.journalnio.com/index.php?option= com_content&view=article&id=4508 %3 A2016–04–01–14–32–

05&catid= 114 %3 Amart&Itemid=157. – Загл. с экрана.  
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К. Ю. – Харків, 2016 – 82 с. 

11.Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-

Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с. 
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бізнесі: підручник /Олег Артеменко, Михаил Сукач, Л. Хрущ, М. Скопень, Олександр Будя. – К. : Ліра 
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14.Томашевський О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посібн. / О. М. 

Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. — К. : Центр учбової літератури, 2015. — 296 с. 

15.Юринець В. Є. Юринець Р. В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і 

документообігу: Навч. посіб. Львів: „Тріада Плюс‖. – 2014. – 392 с. 

16.Hammer, M. Champy, J., 1993. Reengineering the Corporation: a Manifesto for Business Revolution. 
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Інформаційні ресурси: 

1.Інформаційні системи і технології : навчальний посібник на інформаційному порталі 

http://er.nau.edu.ua. 

2.Видання "Український журнал інформаційних технологій" на інформаційному порталі 

http://science.lpnu.ua 

3.Інформаційні технології – 2018. Збірник тез V Всеукраїнської науково – практичної конференції 

молодих науковців на інформаційному порталі http://fitu.kubg.edu.ua 

4."1С:Підприємство". "Бухгалтерія" – YouTube на інформаційному порталі https://www.youtube.com 

5.Навчальний посібник в електронному вигляді https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/15617 

6.Методичні вказівки для проведення практичних (лабораторних) занять з дисципліни 
«інформаційні системи в управлінні» на інформаційному порталі https//eki.tneu.edu.ua 

 
 

Політика 

оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види 

оцінювання 

% від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4) 
1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 10 балів = 40 

балів) 
2. Письмова робота = 60 балів 

20 

Модуль 2 (теми 5-8) 

1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 10  балів = 40 

балів) 

2. Письмова робота = 60 балів 

20 

http://www.hyade.com/books/base-pc/3155-966-7827-85-2.html
http://er.nau.edu.ua/
http://science.lpnu.ua/
http://fitu.kubg.edu.ua/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a
https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/15617


  

КПІЗ 
1. Написання та захист КПІЗ = 80 балів. 
2. Виконання завдань під час тренінгу = 20 балів 

20 

Екзамен – тести, завдання 40 

Разом: 100 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 


