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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни – набуття ключових фахових компетентностей,
теоретичних знань і практичних навичок з теорії прийняття рішень у різних сферах
професійної діяльності.
Предметом вивчення дисципліни є методологія, методи і процеси прийняття
рішень в складних системах економіко-математичного моделювання та сучасні
засоби і технології їх практичної реалізації.
Завдання вивчення дисципліни:
– оволодіння основними поняттями теорії прийняття рішень;
– вивчення теорії та набуття практичних навичок моделювання і аналізу
досліджуваних об'єктів і процесів;
– навчання студентів основним теоретичним положенням та практичним
методам прийняття рішень.
Мова викладання: українська.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Теорія прийняття рішень» покликана допомогти
студенту отримати:
знання основних понять, методів, засобів, моделей та алгоритмів теорії
прийняття рішень;
розуміння суті процесу прийняття рішень на основі аналізу різних чинників,
принципів застосування методів теорії прийняття рішень;
уміння здійснювати математичну постановку і алгоритмізацію задач теорії
прийняття рішень, обґрунтовано обирати метод та алгоритм оптимізації рішень для
побудованої моделі, комп'ютерну реалізацію розрахунків та знаходити оптимальне
рішення поставленої задачі; практично застосовувати експертні процедури, методи
та технології прийняття рішень; настроювати параметри вибраного програмного
забезпечення відповідно до конкретної задачі або класу задач;
здатність аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати
відповідне математичне і програмне забезпечення для моделювання і розв'язання
задач теорії прийняття рішень, враховуючи міжнародний і вітчизняний досвід.
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Загальні компетентності
К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
К03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
К20. Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для
успішного розв'язання завдань інженерії програмного забезпечення.
К26. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.
К27. Здатність застосовувати інформаційні технології для моделювання
транспортних процесів.
К30. Володіння знаннями про специфіку потреб транспортно-дорожнього
комплексу на рівні, достатньому для досягнення мети освітньої програми.
К31. Здатність застосовувати на практиці сучасні інформаційні технології
відповідно до розв'язуваних прикладних завдань.
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ПР01.Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення
професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням
сучасних досягнень науки і техніки.
ПР05.Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного,
системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для
розробки програмного забезпечення.

ПР18.Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та
передачі даних.
ПР25. Аналізувати, оцінювати і вибирати інструментальні засоби, технології,
алгоритмічні та програмні рішення для моделювання транспортних процесів.
ПР26. Знати та вміти застосовувати сучасні інформаційні технології для
розв’язання завдань транспортної галузі.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Види робіт за навчальним планом
Години
Аудиторні заняття, у т.ч.:
48
Лекції
16
Лабораторні роботи
32
Практичні заняття
–
Самостійна робота, у т.ч.:
132
Підготовка до аудиторних занять
48
Підготовка до контрольних заходів
4
Опрацювання питань програми, які не викладаються на лекціях
76
Підготовка до заліку
4
Всього:
180 (6 кредитів)
Форма підсумкового контролю
Залік

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Найменування
Опорний конспект лекцій
Навчальні посібники
Силабус
Програмне забезпечення: Mathcad, Excel, Matlab.
Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень
Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю)

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Назви змістових модулів
і тем лекцій
Модуль 1
Тема 1. Цілі дисципліни. Основні етапи процесу
прийняття рішення. Мат.постановка задачі ТПР.
Тема 2. Задачі багатокритеріальної оптимізації.
Методи розв'язку задач векторної оптимізації.
Тема 3. Прийняття рішень на основі теорії
корисності.
Тема 4. Метод аналізу ієрархій.
Модуль 2
Тема 5. Загальна схема методу гілок та меж.
Алгоритм Літтла розв’язання задачі про
комівояжера.
Тема 6. Двоїста задача лінійного програмування.
Загальні правила побудови двоїстих задач.
Тема 7. Основи теорії ігор. Матрична гра.
Розв’язання ігор з сідловою точкою та без
сідлових точок.
Тема 8. Зведення задач теорії ігор до задач
лінійного програмування(ЛП). Розв'язання ігор з
матрицею
(2хn)і(mх2).
Геометрична
інтерпретація.
Усього годин за семестр

Кількість годин
у тому числі
усього
самост.
лекції лабор.
робота
22

2

4

16

22

2

4

16

23

2

4

17

23

2

4

17

22

2

4

16

22

2

4

16

23

2

4

17

23

2

4

17

180

16

32

132

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
№
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.

Назва теми
Розв’язання задач засобами Mathcad та Excel.
Розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації
Розв’язання задач ТПР на основі теорії корисності.
Розв’язання задач ТПР на основі методу аналізу ієрархій.
Розв’язання задачі про комівояжера.
Побудова та розв’язання двоїстих задач ЛП.
Розв’язання задач теорії ігор. Матричні ігри.
Застосування ЛП для розв'язання матричних ігор.
Всього

Кількість годин
4
4
4
4
4
4
4
4
32

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Haкoнeчний Я.С. Економічний
ризик: ігрові моделі: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.
2. Горелик В.А.,Фомина Т.П. Основы исследования операций: Учебное пособие. Москва, МПГУ, 2004. – 247 с.
3. Еремеев А.П. Экспертные модели и методы принятия решений/ Учебное
пособие. - М.: Изд-во МЭИ, 1995. - 111 с.
4. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. – 4-те вид., – К., 2001. – 688 с.
5. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник. - Миколаїв:
Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.
6. Медведєв М.Г. Дослідження операцій: Навч. посіб. / Медведєв М.Г.,
Колодинська О.В. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – 158 с.
7. Охріменко В.М. Конспект лекцій з курсу «Математичне програмування» / В.М.
Охріменко, Т. Б. Воронкова, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Х.: ХНАМГ, 2011.- 122 с.
8. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие. / Орлов А.И.- Москва:
Издательство "Март", 2004. - 656 с.
9. Подиновский
В.В.,
Ногин
В.Л.
Парето-оптимальные
решения
многокритериальных задач. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1982.-256 с.
10.Таха Хэмди А. Введение в исследование операцій, 7-е издание.: Пер. с англ.–М.:
Издательскрй дом «Вильямс», 2005. –912 с.: ил.
11.Черноморов Г.А. Теория принятия решений: Учебное пособие. / Юж.-Рос. гос.
техн. ун-т. Новочеркасск: Ред. журн. «Изв. вузов. Электромеханика», 2002, 276 с.
Електронні ресурси
1. Алексеева Е. В. Теория принятия решений. Курс лекций (слайды) НГУ,
Факультет информационных технологий. http://math.nsc.ru/LBRT/k5/or.html
2. Введение в теорию принятия решений. https://intellect.icu/vvedenie-v-teoriyuprinyatiya-reshenij-4938
3. Введение в теорию принятия решений. / https://docplayer.ru/28380959-Vvedeniev-teoriyu-prinyatiya-resheniy.html
4. Орлов
А.И.
Теория
принятия
решений:
Электронный
учебник
http://www.aup.ru/books/m157/
5. http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Теория_принятия_решений..
4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Методи поточного контролю: поточне тестування, індивідуальне та фронтальне
опитування, перевірка індивідуальних завдань.
Методи модульного контролю: письмова контрольна робота.
Методи підсумкового контролю: залік.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ
Поточне тестування та самостійна робота
Для заліку

модуль 1 (30 балів)
модуль 2 (30 балів)
Т1 Т2 Т3 Т4 МК1 Т5
Т6
Т7 Т8 МК2
6
1
1
4

Присутність на лекціях
Присутність на ЛР
Виконання та захист
ПР

6
1
1
4

6
1
1
4

6
1
1
4

6

6
1
1
4

6
1
1
4

6
1
1
4

6
1
1
4

6

Залік Сума

40
40

100

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із:
– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 4);
– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 4);
– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 16);
– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 6).
Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 1 питання теоретичного
курсу та 2 практичних завдань. Максимальна кількість балів за кожне питання:
– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент
одержує 2 бали;
– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні
тлумачення, студент одержує 1 бал;
– якщо студент не надав відповідь на питання, повністю не виконано завдання, або
допущено принципові помилки, – студент одержує 0 балів.
Екзамен/Залік (максимальна оцінка за екзамен – 40 балів). Екзаменаційне завдання
складається з двох питань теоретичного курсу та 2 практичних завдань.
Максимальна кількість балів за кожне питання та завдання:
– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент
одержує 10 балів;
– якщо студент дав відповідь на питання і виконав завдання, допустивши не
принципові помилки, студент одержує 7 балів;
– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні
тлумачення, студент одержує 3 бали;
– якщо студент не надав відповідь на питання, не виконав завдання, або виконав
завдання з принциповими помилками, –одержує 0 балів.
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види навчальної
діяльності.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

А
В
С
D
Е
FX

відмінно

незадовільно з можливістю повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

добре
задовільно

5. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання
результатів навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього
процесу в Національному транспортному університеті та Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Інформація про мету, завдання, структуру і порядок вивчення навчальної
дисципліни надається здобувачам на початку семестру у вигляді навчальнометодичного комплексу (НМК),
склад якого регламентується Переліком
навчально-методичного забезпечення дисциплін.
Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до
розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також
мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не
виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять
(лабораторних робіт, курсової роботи) до екзамену він не допускається; пропущені
заняття обов’язково мають бути відпрацьовані.
Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна
причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). У деяких випадках
можливе зарахування окремих тем, модулів дисципліни, що регламентується
Тимчасовим положенням про порядок визнання результатів навчання, набутих
студентами
Національного
транспортного
університету у
неформальній/інформальній освіті.
Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного
заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за
відповідною темою у вигляді презентації відповідно до графіку консультацій
викладача. Відпрацювання пропущеного лабораторного заняття здійснюється
шляхом самостійного виконання завдання і його захисту відповідно до графіку
консультацій викладача.
Політика академічної доброчесності. Плагіат та інші форми нечесної роботи
неприпустимі. Всі індивідуальні завдання та курсову роботу студент має виконати
самостійно із використанням рекомендованої літератури й отриманих знань та
навичок. Цитування в письмових роботах допускається тільки із відповідним
посиланням на авторський текст. Недопустимі підказки і списування у ході захисту
лабораторних робіт, на контрольних роботах, на іспиті. Дотримання академічної
доброчесності студентів і викладачів регламентується Положенням про систему
забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними,
науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному
транспортному університеті та вимогами Антикорупційної програми.
Норми академічної етики – дисциплінованість; дотримання субординації;
чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними
телефонами – задекларовані у Кодексі етики академічних взаємовідносин та
доброчесності Національного транспортного університету.
При виконанні лабораторних робіт студент може користуватися ноутбуками.
Проте під час лекційних занять та обговорення завдань лабораторних робіт не слід
використовувати ноутбуки, смартфони, планшети чи комп’ютери. Це відволікає

викладача і студентів групи та перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви
використовуєте свій ноутбук чи телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно
заздалегідь отримати дозвіл викладача. Повага один до одного дає можливість
ефективніше досягати поставлених командних результатів.
Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з
викладачем, необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Для
запобігання конфліктних ситуацій в НТУ є можливість скористатися «Скринькою
довіри» відповідно до Положення про функціонування у Національному
транспортному університеті «Скриньки довіри» з питань запобігання виникненню
конфліктних ситуацій.
.

