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1. Мета дисципліни: засвоєння базових знань по моделям та методам прийняття рішень в 

умовах визначеності, невизначеності та ризику, в умовах конфлікту та нечіткої інформації. 

Оволодіння базовими навичками розв’язання типових задач теорії прийняття рішень  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
Знати базові поняття математичного аналізу, алгебри та геометрії, дискретної математики, 

теорії ймовірностей, дослідження операцій. 

Вміти розв’язувати типові задачі з цих курсів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни «Теорія прийняття 

рішень» є вивчення застосовуваних у теорії прийняття рішень моделей та методів прийняття 

рішень у різноманітних умовах при різних способах задання цілі. Обов’язкова навчальна 

дисципліна «Теорія прийняття рішень» є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як 

„Конфліктно-керовані системи”, «Теорія ігор», «Прикладні проблеми теорії прийняття рішень 

та системного аналізу» та ін. Дисципліна є логічним продовженням такої дисципліни, як 

"Дослідження операцій". 

Навчальна дисципліна “Теорія прийняття рішень” є складовою освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 

„Інформаційні технології” зі спеціальності 124 – “Системний аналіз»”, освітньо-професійної 

програми – „Системний аналіз”. 

Дана дисципліна є обов’язковою навчальною дисципліною за програмою “Системний аналіз”.  

Викладається у 5 семестрі 3 курсу в обсязі – 120 год. 

 

4 кредити ECTS, зокрема: лекції – 34 год., лабораторні – 18 год., консультації – 4 год., 

самостійна робота – 64 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні модулі та 2 модульні контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – заліком в 5 семестрі. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати:  

ФКСАПР 2. Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні систем 

управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, 

обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач 

оптимізації та оптимального керування. 

ФК 2. Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, 

розпізнавати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів. 

ФКСАС 1. Здатність виділяти основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, 

економічних, соціальних процесів, відокремлювати в них стохастичні та невизначені фактори, 

формулювати ці фактори у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та 

досліджувати залежності між ними. 

- ФК 9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю 

і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати основні поняття  теорії 

прийняття рішень 
Лекція Контрольні робота, 

60% правильних 

відповідей, , 

самостійна робота 

20% 

РН 1.2 Знати основні  постановки задач  Лекція 20% 

РН 1.3 Знати основні методи Лекція 20% 



розв’язання задач  

РН 2.1 

Вміти застосовувати  основні 

методи постановки та 
розв’язання задач  

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 
Контрольні робота, 

60% правильних 

відповідей, , 

самостійна робота 

20% 

РН 2.2 

Вміти застосовувати  основи 

теорії прийняття рішень на 

практиці  

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

20% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

РН  

2.2  

ПРСАПР 1. Знати та вміти застосовувати основні 

методи постановки та вирішення задач системного 

аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх умов 

та конфліктів. 

+ + + + + 

ПР 5. Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, 

теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для 

розв’язування прикладних задач управління і проектування 

складних систем 

+ + + + + 

ПРСАПР 2. Вміти створювати ефективні алгоритми для 

обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки 

прийняття рішень 
+ + + + + 

ПР 7. Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і 

комп’ютерних мереж +   + + 
ПР 9. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, 

достатньому для обробки фахових інформаційно-літературних 

джерел, професійного усного і письмового спілкування, 

написання текстів за фаховою тематикою. 

+ + +   

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота 1: РН 1.1, РН 2.2 – 20 балів / 12 балів. 

2. Підсумкова контрольна робота: РН 1.1, РН1.2, РН 1.3, РН2.1, РН2.2 – 40 балів / 24 бали. 

3. Робота студента на заняттях (поточне оцінювання): РН2.1, РН 2.2 – 20 балів/ 12 балів. 

4. Виконання самостійної роботи: РН 1.1, РН1.2, РН 1.3, РН2.1, РН 2.2 – 20 балів/ 12 балів. 

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку. Виставляється за результатами роботи 

студентами впродовж усього семестру та не передбачає додаткових заходів оцінювання для 

успішних студентів.  
 

 

Критерії оцінювання на підсумковій контрольній роботі 

 

Завдання Види завдвнь Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1 Теретичне питання   33,3% 
100% 

Завдання 2, 3, Задача 66,6% 

 

 



Запитання для підготовки до контрольних робіт 
 

1. Класифікація задач ПР.  

2. Функція вибору. Теореми про ФВ. 

3. Логічна форма функції вибору. 

4. Умови: спадковості, незалежності від відкинутих альтернатив, згоди. 

5. Умови: суматорності, мультиплікаторності, монотонності. 

6. Класи функцій вибору (загально-скалярні, скалярна, сукупно-екстр., паретівська) та їх зв’язок. 

7. Функція корисності та умови її існування на злічених множинах. 

8. Функція корисності та умови її існування на незлічених множинах. 

9. Постановка задачі багатокритеріальної оптимізації. 

10. Абсолютно-оптимальні альтернативи. Приклад. Теор. про н.-д. умову абс.-опт. альтернативи. 

11. Ефективні альтернативи. Приклад. Теор. про н.д. умову ефективності альтернативи.  

12. Слабко-ефективні альтернативи. Приклад. Теор. про н.д. умову слабкої ефективності 

альтернативи.  

13. Метод ідеальної точки. 

14. Вибір з урахунком кількості домінуючих критеріїв. 

15. Метод послідовних поступок. 

16. Метод послідовного уводу обмежень. 

17. Метод бажаної точки. 

18. Постановка задачі ПР в умовах невизначеності.  

19. ПР в умовах невизначеності. Критерії мінімаксний, Байєса-Лапласа, Гермейєра. 

20. ПР в умовах невизначеності. Критерії Мін. дисперсії оцінок, максиміз. ймовірності, 

модальний. 

21. ПР в умовах невизначеності. Критерії Севіджа, Гурвіца, Ходжа-Лемана. 

22. Постановка задачі прийняття рішень в умовах конфлікту. 

23. Класифікація задач прийняття рішень в умовах конфлікту. 

24. Обережні стратегії. Теорема про існування. 

25. Антагоністичні ігри.  

26. Рівновага за Нешем та її властивості.  

27. Теорема Неша. Знаходження рівноваг Неша. 

28. Рівновага Неша у змішаних стратегіях. 

29. Кооперативні ігри. 

30. Нечіткі множини та операції над ними.  

31. Відображення нечітких та чітких множин. 

32. Задачі ПР з нечітко визначеною ціллю. 

33. Задача нечіткого математичного програмування. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: до 5 тижня семестру. 

2. Підсумкова контрольна робота: до 14 тижня семестру. 

3. Робота студентів на практичних заняттях: протягом семестру. 

4. Виконання самостійної роботи:  протягом семестру. 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  
 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 



Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Методи прийняття рішень в умовах визначеності 

1 
Загальна постановка задачі прийняття рішень. Основні 

поняття та визначення теорії прийняття рішень. 

Класифікація ЗПР. Приклади ЗПР. 

2 2 4 

2 

ЗПР з ціллю, що задана відношенням переваги. Бінарні 

відношення та їх властивості. Відношення переваги,  

байдужності та домінування, їх властивості. Функція 

вибору та її властивості.  

2  4 

3 
Логічна форма функції вибору та її побудова. Приклади. 
Дослідження властивостей функції вибору за її логічною 
формою. Співвідношення класів функцій вибору  

2 2 4 

4 

Визначення функції корисності. Строгі та слабкі 
впорядкування та їх властивості. Теореми про існування 
функції корисності на зліченних та незлічених множинах 
для строгих та слабких впорядкувань. Побудова функцій 
корисності. 

2  4 

5 

ЗПР в умовах визначеності  з числовою оцінкою наслідків. 
Постановка задачі багатокритеріальної оптимізації. 
Абсолютно-оптимальні, ефективні, слабко ефективні  
альтернативи. Теореми Гермейєра, Падиновського про 
існування 

2 2 4 

6 
Принципи раціонального вибору альтернатив. Класифікація 
методів багатокритеріальної оптимізації. Метод ідеальної 
точки. Метод послідовних поступок  

2  4 

7 

Постановка задачі колективного прийняття рішень. Методи 
голосування: відносної більшості голосів, де Борда, 
Кондорсе. Порівняння методів підрахунку очок та методів 
типу Кондорсе  

2 2 4 

8 Аксіоми колективного прийняття рішень. Теорема Ероу. 1  4 

 Контрольна робота 1   

Частина 2. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності 

9 

ЗПР в  умовах невизначеності  з числовою оцінкою 
наслідків. Основи теорії очікуваної корисності. Аксіоми 
теорії очікуваної корисності. Постановка задачі прийняття 
рішень в умовах ризику та невизначеності. Нормальна 
форма ЗПР в умовах невизначеності. 

2 2 4 

10 

Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. 
Критерії Байєса-Лапласа, Вальда, Севіджа. Критерії 
мінімізації дисперсії, максимізації ймовірності, модальний, 
Гурвіца. 

2  2 

11 

Постановка задачі прийняття рішень в умовах конфлікту. 
Гра у нормальній формі. Класифікація ігор за умовами 
взаємодії та інформованості гравців. Умови повної 
неінформованості гравців. Обережна поведінка гравців. Гра 
двох осіб з нульовою сумою. 

2 2 4 

12 
Умови повної інформованості гравців. Рівновага за Нешем. 

Приклади. Зв’язок з обережними недомінованими 
стратегіями. Зв’язок з оптимальними за Парето ситуаціями. 

2  4 



Теорема Неша про існування. Знаходження рівноваг Неша. 
Дуаполія Курно. Проблема вибору рівноваг Неша. 
Домінування за виграшем та за ризиком. 

13 

Умови несиметричної інформованості гравців. Рівновага за 
Штакельбергом. Приклади. Економічна інтерпретація. 
Теорема про існування. Змішане розширення гри. Гра де 
Монмора.  Теорема про обережні стратегії у змішаному 
розширенні гри. Теорема Неша про існування рівноваг у 
змішаному розширенні гри. Знаходження рівноваг Неша у 
біматричній грі. 

2 2 4 

14 

Кооперативні ігри. Основні принципи оптимальності в 
кооперативних іграх. Сильна рівновага Неша. Стабільність 
на основі погроз.  ,, - ядра кооперативної гри. Ядро гри. 

Вектор Шеплі  

2  4 

15 
Визначення нечіткої множини. Операції над нечіткими 

множинами. Чітке відображення нечіткої множини.  
Нечітке відображення нечіткої множини. 

2 2 4 

16 

Нечіткі бінарні відношення. Нечіткі відношення переваги, 
строгої перваги, байдужості, еквівалентності та їхні 
властивості. Нечітка множина недомінованих альтернатив. 
Прийняття рішень за нечітким відношенням переваги. 

2  2 

17 
Нечіткі задачі оптимізації. Задача прийняття рішень з 

нечітко визначеною ціллю. Багатокритеріальна задача з 
нечіткою множиною альтернатив. 

1 2 2 

 Підсумкова контрольна робота 1   

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекцій - 34 год. 

Лабораторні заняття - 18 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота - 64 год. 
 

Теми, що винесені на самостійне навчання 

 

1. Відновлення функції вибору за її логічною формою ([3]: с.9-10). Перевірка 

властивостей сукупно-екстремальності та Паретівості для функцій вибору за 

логічною формою ([3]: с. 11).  - 5 год. 

2. Лексикографічне впорядкування ([3]: с.8.). Векторна функція корисності ( [6]: с. 

28-31).- 5 год. 

3. Метод послідовного уводу обмежень ([1]: с. 160-163). Метод бажаної точки ([1]: с. 

163-165). - 5 год. 

4. Постановка задачі колективного прийняття рішень. Методи голосування: 

відносної більшості голосів, де Борда, Кондорсе. Порівняння методів підрахунку 

очок та методів типу Кондорсе ([1], [8]). - 5 год. 

5. Методи: відносної більшості голосів, де Борда, Кондорсе, Сімпсона, Копленда, 

підрахунку очок. Методи послідовного та паралельного виключення голосів ([3]: с. 

21-25).- 5 год. 

6. Аксіоми колективного прийняття рішень. Теорема Ероу ([1], [8]). – 5 год. 

7. Основи теорії очікуваної корисності. Аксіоми теорії очікуваної корисності. 

Критерії Гермейєра, Ходжа-Лемана, добутків ([1]: с. 63-66).  – 5 год. 

8. Домінування стратегій. Недоміновані та домінуючі стратегії ([1]: с. 171-178). - 5 

год. 



9. Складна поведінка гравців. Складна рівновага ([1]: с. 183-190). - 53 год. 

10. Умови мінімальної інформованості гравців. Процедура Курно. Стійкі, локально 

стійкі та нестійкі рівноваги Неша ([1]: с. 205-211). - 5 год. 

11. N-ядро кооперативної гри ([1]). – 5 год. 

12. Прообраз нечіткої множини при нечіткому відображенні ([1]: с. 273-278). - 5 год. 

13. Задача прийняття рішень за нечітким відношенням переваги на нечіткій множині 

альтернатив ([1], [6]). - 4 год. 
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