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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу “Системи та методи прийняття рішень” — здобути 
теоретичні знання, сформувати уміння та навички, необхідні для 
розв’язування задач, пов’язаних із розробкою систем прийняття рі-
шень. 

Для вивчення курсу необхідні знання з алгебри, математичного 
аналізу, теорії ймовірностей, математичної статистики, методів оп-
тимізації.

У процесі навчання студенти опановують принципи, можли-
вості та особливості сучасних і класичних постановок математич-
них задач прийняття рішень, методи їх розв’язування, використання 
комп’ютерних засобів математичного та чисельного моделювання; 
поглиблюють знання з найважливіших напрямів прикладної мате-
матики, зокрема задач підвищеної складності з математичної еконо-
міки, теорії керування, фінансової математики, методів оптимізації і 
дослідження операцій та ін.; виконують курсові та дипломні роботи. 

ТемАТИчНИй ПЛАН  
дисципліни  

“СИСТемИ ТА меТОдИ ПрИйНЯТТЯ рішеНЬ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль і. Основні системи прийняття рішень
1 Системи і задачі підтримки прийняття рішень, експертні 

системи, нейронні мережі та штучний інтелект
2 Функції корисності та їх властивості
3 Ризик та його вимірювання
4 Системи підтримки прийняття управлінських рішень  

у динамічних системах
Змістовий модуль іі. Основні методологічні засади теорії 
прийняття рішень

5 Основні критерії прийняття рішень в умовах неповних даних
6 Багатокритеріальні задачі прийняття рішень
7 Прийняття управлінських рішень в ієрархічно керованих 

системах
Разом годин: 108
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ЗміСТ  
дисципліни  

“СИСТемИ ТА меТОдИ ПрИйНЯТТЯ рішеНЬ”

Змістовий модуль і.  Основні системи прийняття рішень

Тема 1. Системи і задачі підтримки прийняття рішень,  
експертні системи, нейронні мережі та штучний 
інтелект

1. Комп’ютерні системи і задачі підтримки прийняття управлінсь-
ких рішень. 

2. Математичні моделі прийняття рішень (альтернативи прийнят-
тя рішень, множина станів природи, таблиці збитків, стратегії 
прийняття рішень та оцінювання їх результатів). 

3. Нейронні мережі. Модель функціонування нейрона головного 
мозку. З’єднання нейронів. Методи вивчення штучної нейрон-
ної мережі.

4. Архітектура експертних систем. Компоненти експертних сис-
тем. База знань. Структура знань у базі знань. 

5. Машина логічного виведення. Модуль здобуття знань. Модуль 
пояснення. Діалогова система взаємодії з користувачем. 

6. Інструментальні засоби розробки експертних систем. 
Література [1–3; 13; 27–37]

Тема 2. Функції корисності та їх властивості 
1. Граф-операторні моделі керованих систем. 
2. Визначення критеріїв прийняття рішень та їх відносної ко-

рисності. 
3. Приклад задачі оптимального розподілу ресурсів в економічній 

системі. 
Література [1–4; 7]

Тема 3. ризик та його вимірювання
1. Кількісні оцінки ризику.
2. Прийняття рішень в умовах ризику. 

Література [1; 2; 4; 9; 11–15; 17; 20]
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Тема 4. Системи підтримки прийняття управлінських рішень 
у динамічних системах

1. Динамічні моделі прийняття рішень. 
2. Оптимальне управління портфелем фінансових активів. 

Література [1; 3; 5; 8; 10]

Змістовий модуль іі. Основні методологічні засади теорії  
прийняття рішень

Тема 5. Основні критерії прийняття рішень в умовах  
неповних даних

1. Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірнос-
тей.

2. Критерії прийняття рішень за умов, коли розподіл ймовірнос-
тей невідомий.

3. Критерії прийняття рішень у ситуаціях, що характеризуються 
антагоністичними інтересами середовища. 

4. Критерій Вальда. 
5. Критерій мінімального ризику Севіджа. 
6. Критерій Гурвіца. 

Література [1; 7; 10; 11; 17]

Тема 6. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень

1. Основні класи багатоцільових задач прийняття рішень.
2. Невизначеність цілей і компроміс Парето. Множина Парето. 
3. Структурна схема процесу побудови моделей багатокритеріаль-

них задач. 
4. Пріоритет та його числове відображення. 
5. Система керування за допомогою штрафів і премій. 
6. Класи задач прийняття багатоцільових рішень за умов невизна-

ченості та ризику.
Література [10; 12; 17; 19; 21]
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Тема 7. Прийняття управлінських рішень в ієрархічно  
керованих системах

1. Проблеми прийняття рішень в ігрових ситуаціях. Безкоаліційні 
ігри. Ігри з природою. Роль інформованості першого гравця про 
вибір другої сторони.

2. Ієрархічно керовані системи. Принцип гарантованого результа-
ту. Приклад оптимального використання додаткового ресурсу. 
Про систему оптимальної децентралізації управління.

3. Динамічні ігри. Дворівневі ієрархічні системи керування. Сис-
тема оптимального ціноутворення. Система територіально-га-
лузевого керування.

4. Керування ієрархічними системами при неповних даних. 
5. Оптимальне фінансування в динамічній фінансово-економіч-

ній системі. 
Література [1–4; 10; 12; 14; 16]

ПИТАННЯ дЛЯ САмОКОНТрОЛЮ 

 1. Математична модель прийняття рішень. 
 2. Множина станів природи. Таблиці збитків, стратегії прийняття 

рішень та оцінювання їх результатів.
 3. Комп’ютерні системи і задачі підтримки прийняття управлінсь-

ких рішень. 
 4. Математичні моделі процесів підтримки рішень. 
 5. Нейронні мережі. 
 6. Методи вивчення штучної нейронної мережі.
 7. Експертні системи. 
 8. Основні завдання експертних систем. 
 9. Компоненти експертних систем. 
 10. Структура бази знань. 
 11. Модулі здобуття знань і пояснення. 
 12. Інструментальні засоби розробки експертних систем. 
 13. Функції корисності та їх властивості. 
 14. Граф-операторні моделі керованих систем. 
 15. Система оптимального розподілу ресурсів в економічній системі. 
 16. Ризик та його вимірювання. 
 17. Прийняття рішень в умовах ризику. 
 18. Завдання вибору у процесі прийняття рішень.
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 19. Сутність аналізу рішення.
 20. Оптимізація виробничої програми фірми.
 21. Формування оптимального портфеля та календарного плану ре-

ального інвестування.
 22. Сутність оптимального управління портфелем фінансових ак-

тивів.
 23. Сутність одноцільових і багатоцільових задач прийняття рішень. 
 24. Прийняття рішень за критерієм час — вартість.
 25. Евристичні методи пошуку ефективних рішень.
 26. Параметричні задачі прийняття рішень.
 27. Основні причини ризиків.
 28. Кількісні оцінки ризику.
 29. Сутність функції ризику.
 30. Способи визначення корисності.
 31. Криві байдужості. 
 32. Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірнос-

тей.
 33. Критерії прийняття рішень за умов, коли розподіл ймовірностей 

невідомий.
 34. Критерії прийняття рішень в ігрових ситуаціях. 
 35. Критерій Вальда. 
 36. Критерій мінімального ризику Севіджа. 
 37. Критерій Гурвіца. 
 38. Основні класи багатоцільових задач прийняття рішень.
 39. Сутність компромісу Парето. 
 40. Визначення множини Парето. 
 41. Формування процесу побудови моделей багатокритеріальних за-

дач.
 42. Сутність пріоритету та його числове відображення.
 43. Система керування за допомогою штрафів і премій. 
 44. Динамічні моделі в задачах прийняття рішень. 
 45. Оптимальне управління портфелем фінансових активів. 
 46. Проблеми прийняття рішень в ігрових ситуаціях.
 47. Безкоаліційні ігри. 
 48. Ігри з природою. 
 49. Роль інформованості першого гравця про вибір другої сторони.
 50. Ієрархічно керовані системи. 
 51. Принцип гарантованого результату в ієрархічно керованих систе-

мах. 
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 52. Задача оптимального використання додаткового ресурсу. 
 53. Про систему оптимальної децентралізації управління. 
 54. Дворівневі ієрархічні системи керування. 
 55. Система оптимального ціноутворення. 
 56. Система територіально-галузевого керування.
 57. Керування ієрархічними системами при неповних даних. 
 58. Система оптимального фінансування в динамічній фінансово-

економічній системі. 
 59. Подання фактів і знань в експертних системах. 
 60. Читання правил і досягнення мети в експертній системі. 

СПИСОК ЛіТерАТУрИ

Основна 

 1. Акаев Ш. М., Сердюк В. Н. Информационно-аналитическое обес-
печение принятия управленческих решений по обновлению про-
дукции. — Донецк, 2001. — 184 с.

 2. Модели и алгоритмы принятия управленческих решений /  
Я. Г. Берсуцкий, Н. Н. Лепа, Н. Г. Гузь и др. — Донецк, 1998. — 
308 с.

 3. Принятие решений в управлении экономическими объектами: 
методы и модели / Я. Г. Берсуцкий, Н. Н. Лепа, А. Я. Берсуцкий  
и др. — Донецк: ООО ”Юго-Восток Лтд”, 2002. — 276 с.

 4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. / 
Ф. Ф. Бутинець, М. М. Александрова, Т. В. Барановська та ін.; За 
ред. М. М. Шигуна. — Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2004. — 352 с. 

 5. Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: 
Навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти. — К.: ЦУЛ, 2003. — 
420 с.

 6. Галасюк  В.  В.  Проблемы теории принятия экономических ре-
шений / Консалт. группа “КАУПЕРВУД”; Ин-т системных ис-
след. интеллект. собственности. — Донецк: Наука и образование, 
2000. — 296 с.

 7. Дарманська Г. О. Проблеми економічного механізму підготовки 
управлінських рішень. — Хмельницький: Поділля, 1997. — 70 с.

 8. Дорофиенко  В.  В.,  Жеребьев  Я.  И.,  Долгалева  Е.  В. Методы при-
нятия управленческих решений: Учеб. пособие для студ. вузов / 
Донбас. гос. академия строительства и архитектуры. — Макеевка: 
ДонГАСА, 2004. 
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 9. Иваниенко  В.  В.  Модели и методы принятия решений в анали-
зе и аудите: Учеб. пособие для студ. вузов / Харьков. гос. экон.  
ун-т. — Харьков: ИД “ИНЖЭК”, 2004. — 296 с. 

 10. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у рин-
ковій економіці / Київ. екон. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). — К.: 
ЦУЛ, 2003. — 200 с.

 11. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих реше-
ний: Учеб. пособие для студ. вузов. — К.: МАУП, 2000. — 254 с.

 12. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих ре-
шений: Учеб. пособие для студ. вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
К.: МАУП, 2004. — 504 с.

 13. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях 
державного управління: Метод. реком. та зб. завдань / Уклад. 
В. П. Тронь. — К.: Вид-во УАДУ, 1998. — 56 с.

 14. Лазоренко  Л.  В. Методологія розробки та прийняття раціональ-
них управлінських рішень. — К., 2001. — 38 с.

 15. Лепа  Р.  М.,  Тимохин  В.  М.  Прийняття управлінських рішень на 
підприємстві: теорія та практика. — Донецьк: ООО “Юго-Восток 
ЛТД”, 2004. — 262 с.

 16. Лепа  Р.  Н.  Подготовка и принятие управленческих решений на 
основе информационной системы маркетинга. — Донецк, 1998. — 
32 с.

 17. Лернер  Ю.  И. Проблемы принятия экономических решений в 
современных условиях: для студ. экон. спец. — Харьков: Торсинг, 
2003. — 222 с.

 18. Методи обґрунтування і оцінювання управлінських рішень: 
Навч. посіб. / М. Д. Лесечко, А. О Чемерис, Є. Г Матвіїшин,  
Р. М. Рудніцька. — Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. — 70 с.

 19. Психологія прийняття управлінських рішень і створення ефек-
тивних команд: Навч. посіб. / М. Д Лесечко, А. О. Чемерис,  
Р. М. Рудніцька. — Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. — 84 с.

 20. Лісовець В. Т., Монке С. Ю. Мистецтво прийняття управлінських 
рішень: Навч. посіб. / Уман. держ. аграрна акад. — Умань, 2001. — 
76 с. 

 21. Моделирование процессов принятия решений в производственно-
экономической системе / К. Г. Макаров, М. В. Очкас, В. Л. Пет-
ренко, А. Г. Ремпель. — Донецк, 1998. — 28 с.
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Додаткова
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