
АНОТАЦІЯ 

до дисципліни «Інформаційні системи підтримки прийняття рішень» 

техніки для управління економічними, виробничими та іншими 

процесами. 

Завдан ня дисципліни:  
Набути знань та практичного вміння підходити до процесу прийняття 

рішення як структурованого процесу з конкретним змістом і механізмом, 

розвивати навички розробки моделей та правил прийняття рішень адекватних до  

поставлених задач.  

 

Мета дисципліни: Ознайомлення студентів з основами принципів 

побудови математичних моделей різноманітних інформаційних теорії прийняття 

рішень, управляючих систем з метою використання обчислювальної Знати місце 

і роль теорії прийняття рішень в інженерній та науковій діяльності. 

 Набути теоретичні основи та алгоритми розв'язання одно- та 

багатокритеріальних задач прийняття рішень. 

 Засвоїти практичні методи прийняття рішень для предметних 

областей різної складності.  

 Здійснювати змістовну постановку задачі прийняття рішень. 

 Будувати математичні моделі. 

 Застосовувати математичні методи обґрунтування та прийняття 

управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях.  

 

Результати навчання дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 місце і роль теорії прийняття рішень в інженерній та науковій 

діяльності.;  

 принципи побудови математичних моделей різноманітних 

інформаційних теорій прийняття рішень, управляючих систем; 

 методи теоретичних, емпіричних та теоретико-емпіричних 

досліджень; 

 необхідні нормативні документи щодо розвитку теорії прийняття 

рішень; 

 основи патентної та науково-технічної інформації; 

 основи правових аспектів захисту інтелектуальної власності. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 проводити аналіз технічних систем, формулювати коректну 

постановку задачі дослідження; 

 проводити аналіз та синтез нових технічних рішень; 

 застосовувати методи пошуку технічних рішень та методи активізації 



творчості; 

 застосовувати методи морфологічного аналізу, мозкового штурму та 

інші; 

 застосовувати теоретичні, емпіричні та теоретико-емпіричні методи; 

 проводити пошук, накопичення, обробку та аналіз наукової 

інформації; 

 використовувати сучасні інформаційні засоби та технології у 

наукових дослідженнях теорії прийняття рішень.  

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться 

Загальні: КЗ1, КЗ2, КЗ3, КЗ5, КЗ6.  

Спеціальні: КС1, КС2, КС3, КС4, КС5, КС6, КС7, К8, КС9,  КС10, КС11, 

КС13. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення студентом таких 

прикладних результатів навчання (ПР): ПР2, ПР4, ПР5, ПР6, ПР7, ПР9. 

Формат дисципліни 

Формат – змішана дисципліна, що передбачає проведення лекцій, 

лабораторних занять та консультацій. 

 Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції заняття 16 

лабораторні заняття 32 

самостійна робота 87 

Всього за дисципліну 135 

 

Пререквізити. Студенти повинні володіти базовими знаннями основ 

філософії, фізики, програмування, комп'ютерної схемотехніки та архітектури 

комп'ютерів. 

Характеристика навчальної дисципліни – вибіркова. Вона належить до 

вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми 

«Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології». Викладається у 7 семестрі (четвертий 

курс) обсягом 4,5 кредитів ECTS. Формою підсумковою контролю є екзамен.  


