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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Стрімкий розвиток інформаційних систем, нарощування можливостей 

комп'ютерів, поява портативних пристроїв — планшетів і смартфонів, 

хмарні технології обробки даних, надали нові можливості менеджерам і 

керівникам підприємств в управлінні та підвищенні конкурентоздатності 
бізнесу. Одним з таких засобів є системи підтримки прийняття рішень. 

Навчальна програма дисципліни “Системи прийняття рішень” є 

складовою методичного забезпечення навчального процесу для підготовки 
бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціа-

льністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Інформаційні технології в 

бізнесі». 
 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни “Системи прийняття рішень” є інформаційні 

технології, методи й засоби обробки інформації в системах підтримки 

прийняття рішень. 

 

Мета навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни “Системи прийняття рішень” – 

формування у майбутніх фахівців комплексу компетенцій, які дозволять їм 
у майбутній професійній діяльності застосовувати знання щодо створення і 

використання систем підтримки прийняття рішень для накопичення та 

математичної обробки даних у процесі прийняття управлінських рішень. 

 

Основні завдання 
Основні завдання дисципліни “Системи прийняття рішень”:  вивчення 

теоретичних основ створення систем підтримки прийняття рішень; набуття 
практичних навичок оволодіння методами пошуку найкращого або 

прийнятного способу дій для досягнення однієї чи декількох цілей, 

методами підтримки прийняття рішень в умовах слабо структурованих або 
неструктурованих ситуацій; формулювання вимог до систем підтримки 

прийняття; формування навичок використання систем підтримки прийняття 

рішень для вирішення прикладних завдань; проведення порівняльного 

аналізу й оцінки ринку СППР; вивчення методів і засобів побудови 
експертних систем. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
Дисципліна “Системи прийняття рішень” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як „Інформаційні та телекомунікаційні технології”, 
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«Інформаційні системи і технології в управлінні», «Управління проектами 
інформатизації», «Захист інформації в інформаційних системах». 

 

Вимоги до знань і умінь 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен: 

а) знати 

 можливості і компоненти СППР;  

 типи ІТ у СППР, що застосовуються на різних етапах ухвалення 

рішення; 

 особливості розподілених та групових СППР; 

 класифікацію СППР; 

 критерії вибору інструментів СППР ; 

 орієнтовані на моделі СППР; 

 зміст окремих компонентів СППР;  

 способи подання й зберігання даних, що лежать в основі СППР; 

 ІС підтримки виконання рішення; 

 вимоги, що висуваються замовником до КІС як до системи 

підтримки й виконання рішень; 

 інструменти для бізнес-аналітики Power BI Desktop; 

 основні методи і моделі прийняття рішень в умовах 

невизначеності, в нечітких умовах; 

 методи аналізу і вибору відповідних моделей даних і засобів 

інтелектуального аналізу даних в залежності від специфіки 
галузі, розробки алгоритмів підготування вихідних даних; 

б) уміти 

 виявляти фактори, що впливають на розвиток ІС;  

 формулювати вимоги до СППР; 

 аналізувати можливість появи ризиків при розробці й 

впровадженні СППР,  

 управляти ризиками при проектуванні й впровадженні СППР; 

 здійснювати вибір СППР, виходячи з потреб і можливостей 

підприємства;  

 оцінювати СППР  для конкретного прикладного застосування;  

 аналізувати та візуалізувати дані в Power BI Desktop; 

 застосовувати математичні та програмні засоби підтримки 

прийняття рішень з їх реалізацією на ЕОМ. 
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхід-
ний рівень сформованості вмінь: 

 
Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використову-
вати знання для розв’язання нестандартних зав-

дань та проблемних ситуацій   

Навчальна програма складена на 5 кредитів.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен. 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  
Номер  

теми 

Назва теми 

Тема 1. Сутність та особливості систем прийняття рішень 

Тема 2. Загальна модель процесу прийняття рішення 

Тема 3. Розвиток і запровадження СППР 

Тема 4. Основні компоненти системи прийняття рішень. 

Тема 5. Класифікація СППР 

Тема 6. Орієнтовані на моделі СППР 

Тема 7. 
Системи прийняття рішень на основі сховищ даних та  

OLAP-технологій 

Тема 8. Виконавчі інформаційні системи 

Тема 9. Групові системи прийняття рішень 

Тема 10. Концептуальні засади розроблення СППР 

Тема 11. Проектування архітектури системи прийняття рішень 

Тема 12. Проектування інтерфейсу користувача 

Тема 13. Перспективні напрями розвитку СППР 

Тема 14. 
Засоби штучного інтелекту в системах підтримки 
прийняття рішень 

Тема 15. Засоби машинної імітації в системах прийняття рішень 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Сутність та особливості систем прийняття рішень 

 Сутність та призначення СППР. Визначення СППР. Користувачі 
СППР. Цілі та завдання СППР. Переваги, які отримують користувачі при 

використанні СППР. Корпоративні та настільні СППР, особливості їх 

використання та функціонування. Характеристики сучасних СППР. 

Проблеми запровадження СППР. 
 

ТЕМА 2. Загальна модель процесу прийняття рішення 

Етапи процесу прийняття рішень. Типові задачі прийняття рішень. 
Критерії та вимоги до набору критеріїв. Класифікація проблем 

організаційного управління. Моделі підтримки управлінських рішень. 

Прийняття рішень в умовах ризику, невизначеності, конфлікту. 

Підтримка прийняття рішень з використанням електронних таблиць. 
Використання технік візуалізації в процесі прийняття рішень. 

 

ТЕМА 3. Розвиток і запровадження СППР 
Класифікаційна таблиця Горрі і Мортона щодо рівня структурованості 

управлінських проблем. Класична структура СППР. 

Еволюція концепції СППР. Етапи розвитку інформаційних технологій. 
Три покоління інформаційних систем. Способи взаємодії особи, що 

приймає рішення, з СППР.  

Сфери застосування СППР. Короткий огляд деяких СППР. Аналітичні 

системи підтримки прийняття рішень (Microsoft Power BI Desktop). 
 

ТЕМА 4. Основні компоненти системи прийняття рішень 

Загальна архітектура СППР. Інтерфейс користувача та його 
призначення. Компоненти інтерфейсу. Вимоги до проектування інтерфейсу 

користувача. 

Бази даних (БД) та системи управління базами даних (СУБД) у СППР. 
Види БД. Моделі баз даних та системи управління ними. 

Бази моделей і системи управління ними в СППР. Типи моделей в 

СППР. Функції систем управління базами моделей (СУБМ). 

Роль електронної пошти в СППР. Електронні дискусійні групи як 
спосіб отриманні нової інформації від колег за спеціальністю. Засоби 

фільтрування електронної пошти. 

 

ТЕМА 5. Класифікація СППР 

Необхідність класифікації СППР. Класифікація Альтера. Розширена 
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класифікація СППР Пауера. Класифікація СППР на основі інструменталь-
ного підходу. Класифікація СППР за ступенем залежності ОПР у процесі 

прийняття рішення. Класифікація СППР за частотою використання. Моделі 

СППР. 
 

ТЕМА 6. Орієнтовані на моделі СППР 

Призначення СППР, орієнтованих на моделі. Моделювання ситуацій, 

що потребують прийняття рішень. Відповідність певних моделей певним 
типам ситуацій. Загальні типи проблем, що можуть вирішуватися засобами 

орієнтованих на моделі СППР. Типи моделей. Мови моделювання та 

електронні таблиці. Приклади орієнтованих на моделі СППР. 
 

ТЕМА 7. Системи прийняття рішень на основі сховищ даних  

та  OLAP-технологій 

Поняття сховища даних. Склади даних. Етапи проведення робіт щодо 
створення СППР на основі сховищ даних. Методики проведення робіт зі 

створення СППР, що використовують сховища даних. Призначення та 

способи використання аналітичної інформації. Оперативна аналітична 
обробка інформації. Виявлення знань у базах даних. Добування даних.  

 

ТЕМА 8. Виконавчі інформаційні системи 
Визначення і призначення виконавчої інформаційної системи (ВІС). 

Організаційно-технологічні засади створення та прийняття виконавчих 

рішень. Загальні характеристики користувачів ВІС. Особливості ВІС 

порівняно з традиційними ІС. Конфігурація ВІС. Особливості розроблення 
ВІС. Розвиток і запровадження виконавчих інформаційних систем. 

 

ТЕМА 9. Групові системи прийняття рішень 
Поняття групового рішення, його переваги і недоліки. Особливості 

групової СППР. Три рівні групових СППР (ГСППР). Типова конфігурація 

ГСППР. Групове програмне забезпечення. 
 

ТЕМА 10. Концептуальні засади розроблення СППР 

Три етапи в проектуванні СППР. Альтернативи створення СППР. 

Загальні особливості розроблення СППР. 
Фактори, що визначають процес проектування систем на основі 

підходу з урахуванням ЖЦС. Процес проектування СППР на основі 

розроблення життєвого циклу системи. Макетування СППР та його етапи. 
Зв'язок між створенням СППР і перепроектуванням бізнес-процесів.  

Особливості методу швидкого прототипування СППР. Можливості й 
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обмеження при створенні СППР самим користувачем. 
 

ТЕМА 11. Проектування архітектури системи прийняття рішень 

Основні підходи до проектування СППР. Типи архітектур спеціалізо-
ваних СППР. Функції системи обробки даних та генерування результатів. 

Вибір та описання алгоритмів, на яких базується СОДГР. Дані і знання, які 

можуть використовуватись в СППР. Функції системи представлення 

результатів, форми представлення. 
 

ТЕМА 12. Проектування інтерфейсу користувача 

 Вимоги до інтерфейсів інформаційних систем. Характеристики інтер-
фейсу користувача та принципи його формування. Проектування інтерфей-

су на принципах людського фактору. Тональність діалогу та термінологія. 

Використання кольорів, мигання і клавіатури. 

 

ТЕМА 13. Перспективні напрями розвитку СППР 

Поняття штучного інтелекту. Знання та їх використання в СППР. 

Орієнтована на знання СППР, її спрощена схема. Експертна система як 
найпоширеніша орієнтована на знання СППР. 

Засоби інтелектуального аналізу даних у СППР - дейтамайнінг (Data 

Mining). Можливості інтелектуального аналізу. Недоліки технології інтелек-
туального аналізу даних. Приклади систем дейтамайнінгу. Типи процесів 

дейтамайнінгу. Прийняття рішень з використанням аналітичних алгоритмів 

Data mining. 

 

ТЕМА 14. Засоби штучного інтелекту в системах прийняття рішень 

Базові засоби штучного інтелекту та їх застосування в системах 

обробки інформації. Експертні системи. Обробка даних природною мовою. 
Поняття “знання” у системах підтримки прийняття рішень. Бази знань, 

орієнтовані на знання СППР.  

Генетичні алгоритми: сутність, переваги та недоліки. 
Програмні агенти в СППР. Класифікація багатоагентних систем. Розви-

ток штучних організацій і співтовариств, що складаються з віртуальних 

агентів. 

Евристичні алгоритми при прийнятті рішень. Види евристичних 
правил. Евристичні модулі СППР. 

 

ТЕМА 15. Засоби машинної імітації в системах прийняття рішень 
Імітаційне моделювання та сценарний підхід у системах підтримки 

прийняття рішень. Основні напрямки прийняття рішень за результатами 
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моделювання. Багатоваріантний ситуативний аналіз модельованої системи. 
Схема розробки систем прийняття рішень, що підтримують засоби 

машинної імітації. 

Використання нейромережних технологій при створенні систем прий-
няття рішень. Структура нейромережі. Особливості СППР, побудованої на 

базі нейромережних технологій. 
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