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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
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 і підвищенні конкурентоздатності 
бізнесу. Одним з таких засобів є системи підтримки прийняття рішень. 

Дисципліна «Системи прийняття рішень» є обов’язковою компонентою у підготовці 
студентів освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» та спрямована на 
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.  

2. Мета навчальної дисципліни: набуття теоретичних і практичних знань з основ 

систем підтримки прийняття рішень. 

3. Пререквізити.  

Теоретико-методологічною базою для вивчення дисципліни є теорія ймовірності та 
математична статистика, вища математика, інформатика, моделювання бізнес-процесів, 
обробка та аналіз великих даних, інформаційні системи і технології в управлінні. 

4. Результати навчання 
Засвоєння теоретичних положень та опанування практичних навичок щодо використання 

програмного забезпечення категорії Data Mining при обробці масивів економічної інформації для 
прийняття управлінських рішень в бізнесі. 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка (освітня програма: 

«Економічна кібернетика») вивчення дисципліни «Системи прийняття рішень» сприяє 
формуванню компетентностей та програмних результатів навчання:  

Загальні та фахові компетентності: 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК 4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 10 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 15 Уміти математично оцінювати, обґрунтовувати прийняття рішень в сфері 
економіки, моделювати економічні процеси та прогнозувати ефективність результатів.  

ЗК 21 Креативність, здатність до системного мислення. 
ФК 6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для розв’язання 

економічних задач. 

ФК 7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для розв’язання 
економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

ФК 10 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування економічних рішень.  

ФК 13 Здатність до побудови економіко-математичних моделей соціально-економічних 

процесів та явищ, дослідження та оцінка ефективності побудованих моделей за 
різноманітними критеріями.  

ФК 15 Знання та розуміння методології створення та розвитку сучасних комп’ютерних 
технологій управління бізнесом, етапів створення інформаційних систем в бізнесі, 
технологій комп’ютерної обробки даних, на підставі яких приймаються певні рішення з 

управління бізнесом. 
ФК 17 Здатність до проектування системи забезпечення аналізу економічних систем з 

урахуванням усіх аспектів поставленої задачі. 
ФК 24 Здатність здійснювати інформаційний системний аналіз виробничо-економічних 

систем. 



ФК 26 Знання та розуміння методологій створення та розвитку сучасних комп’ютерних 
технологій управління бізнесом. 

Програмні результати навчання: 

ЗПРН 3 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади тощо).    
ЗПРН 4 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх розв’язання до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.  

ЗПРН 8 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ЗПРН 9 Уміти працювати як самостійно, так і в команді. 
ЗПРН 10 Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 
ЗПРН 12 Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ЗПРН 20 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, 
бути критичним і самокритичним 

ФПРН 1 Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування 
нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування. 

ФПРН 3 Володіти навичками аналізу економічних емпіричних даних підприємницької 

діяльності; математичних і алгоритмічних основ інтелектуальних інформаційних систем, 
існуючих, перспективних засобів аналізу даних і набуття навичок їх практичного 

застосування для розв’язання конкретних завдань. 
ФПРН 4 Використовувати технології збору, інтеграції та попередньої обробки даних про 

предметну область досліджень;  застосовувати  на практиці інтелектуальні методи аналізу 

даних та процесів; поєднувати на практиці різноманітні методи та засоби аналізу даних та 
процесів. 

ФПРН 5 Володіти загальними методами підтримки прийняття рішень. 
ФПРН 13 Застосовувати сучасні статистичні методи для розв’язування практичних 

економічних задач та набуття навичок самостійного використання математичної літератури 

та прикладних пакетів програм для статистичного аналізу економічних даних; здатність 
продемонструвати знання та розуміння методів розв’язування задач у слабкоформалізованих 

галузях; застосовувати технології обробки даних. 
ФПРН 14 Здійснювати змістову постановку задачі прийняття рішень, побудувати її 

формальну математичну модель; застосовувати моделі, методи та алгоритми  підтримки 

прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій.  
ФПРН 16 Визначати склад і форми подання інформації стосовно функціонування 

інформаційних систем, які призначенні для автоматизованого розв’язання задач з управління 
бізнесом; розробляти елементи постановок і алгоритмів розв’язання відповідних типових 
задач; застосовувати в сфері управління бізнесом перспективні технологічні засоби обробки 

інформації; використовувати моделі та системи підтримки прийняття рішень в управлінні 
бізнесом. 

У підсумку вивчення навчальної дисципліни дає можливість студентам: 
знати: 

 абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати;  

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 планувати та управляти часом; 

 предметну область та розуміти професійну діяльність; 

 проводити дослідження на відповідному рівні; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 обробляти та аналізува інформації з різних джерел; 

 генерувати нові ідеї (креативність); 

 виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 приймати обґрунтовані рішення; 

 математично оцінювати, обґрунтовувати прийняття рішень в сфері економіки, 
моделювати економічні процеси та прогнозувати ефективність результатів ; 



 застосовувати економіко-математичні методи та моделі для розв’язання економічних 
задач; 

 застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для розв’язання економічних 
завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів ; 

 використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 
економічних рішень; 

 методологію створення та розвитку сучасних комп’ютерних технологій управління 
бізнесом, етапи створення інформаційних систем в бізнесі, технології комп’ютерної обробки 
даних, на підставі яких приймаються певні рішення з управління бізнесом; 

 проектувати системи забезпечення аналізу економічних систем з урахуванням усіх 
аспектів поставленої задачі; 

 здійснювати інформаційний системний аналіз виробничо-економічних систем; 

 методології створення та розвитку сучасних комп’ютерних технологій управління 

бізнесом. 
 

5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 
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Денна 4-й  8 3 90 2 11 – – 22 57 – іспит  

Заочна  – – – – – – – – – – – – 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів 

Тема 1. Основи 
підтримки прийняття 
рішень. 

12 1 - 2 - 9 - - - - - - 

Тема 2. Структура, 
принципи побудови 
СПР. 

12 1 - 2 - 9 - - - - - - 

Тема 3. Класифікація 
систем прийняття 
рішень. 

12 1 - 2 - 9 - - - - - - 

Разом за  ЗМ1 36 3 - 6 - 27 - - - - - - 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Математичні моделі в системах прийняття рішень 

Тема 4. Основи 
інтелектуального 
аналізу даних для СПР. 

14 2 - 4 - 8 - - - - - - 



Тема 5. Поняття Data 
Mining. 

14 2 - 4 - 8 - - - - - - 

Тема 6. Практичне 
застосування методів 
інтелектуального 
аналізу даних в 
економіці та 
менеджменті. 

14 2 - 4 - 8 - - - - - - 

Тема 7. Нейронні 
мережі. 

12 2 - 4 - 6 - - - - - - 

Разом за ЗМ 2 54 8 - 16 - 30 - - - - - - 

Усього годин  90 11 - 22 - 57 - - - - - - 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1 Тема 1. Основи підтримки прийняття рішень. 

2 Тема 2. Структура, принципи побудови СПР. 

3 Тема 3. Класифікація систем прийняття рішень. 

4 Тема 4. Основи інтелектуального аналізу даних для СПР. 

5 Тема 5. Поняття Data Mining. 

6 Тема 6. Практичне застосування методів інтелектуального аналізу даних в економіці та 
менеджменті. 

7 Тема 7. Нейронні мережі. 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, контрольні роботи, 
презентації) відповідь студента.  

Формами підсумкового контролю є екзамен.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- контрольні роботи; 
- тестові завдання; 
- проекти; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). Перескладання модулів відбувається 
із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів).  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Критеріями оцінювання є:  
при усних відповідях: повнота розкриття питання; логіка викладання матеріалу; використання 

основної та додаткової літератури; аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;  
при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання, аргументованість і логіка 

викладення матеріалу, використання літературних джерел, прикладів та фактичного матеріалу тощо; 



цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; акуратність оформлення 
письмової роботи.  

Максимальна оцінка знань студента під час навчальних занять за кожну тему (опитування, 
тестування, розв’язання задач), виконанні завдань для самостійної роботи, підготовці есе – до 5 балів.  

Проведення підсумкового контролю здійснюється у формі екзамену в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного навчальною програмою дисципліни і в терміни, передбачені графіком 
навчального процесу. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 
сума балів поточного і модульного контролю та результатів екзамену (як можливість отримання 
додаткових балів, якщо набрані протягом семестру бали не влаштовують студентів). У випадку 
отримання менше 50 балів за результатами загального підсумкового контролю, студент обов’язково 
здійснює перескладання для ліквідації академічної заборгованості. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре  
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного 
складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 
курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 
(екзамен) 

Сумарна  

к-ть 
балів  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

5 10 10 10 10 5 10 

 

7. Рекомендована література -основна 

 

1. Барсегян А. А. Технологии анализа данных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 
OLAP/ А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод. – СПб.: БХВ-
Петербург, – 2007. – 384 с.  

2. Кацко И.А., Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на компьютере: Учеб. 
пособие для вузов / Кацко И. А., Паклин Н. Б. – М.: Издательство "КолосС", 2009. – 278 с. 

3. Системи підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник/ О.І. Пушкар, В.М. 
Гірковатий, О.С.Євсєєв, Л.В.Потрашкова; За ред. д-ра екон. наук, проф. Пушкаря О.І.-Х.:ВД 
―ІНЖЕК‖, 2006.-304 с.  

4. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 
2004. – 614 с. 

5. Інтелектуальний аналіз даних : лабораторний практикум : навч. посібник / 
О.Ю. Вінничук, І.С. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с. 

6. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах визначеності : 

лабораторний практикум / уклад. : О.Ю. Вінничук, Л.В. Скращук. – Чернівці : Чернівецький 
нац. ун-т, 2015. – 60 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 

1. Інтернет – джерела 



1.The Desicion Tools Suite: Risk & Decision Analysis Software for Excel [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.palisade.com/decisiontools_suite/ 

2. Конспект лекцій з курсу ―Системи прийняття рішень‖ для студентів напряму підготовки 
6.030502 ―Економічна кібернетика‖ , спеціальності 051 ―Економіка‖ / С. В. Гринчуцька – Тернопіль, 
ТНТУ імені І. Пулюя, 2017, 130 с. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22495/5/2017-SPR-Konspekt.pdf 

3.Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / М.А. Демиденко; Нац. гірн. ун-т. –– 
Електрон. текст. дані. – Д. : 2016. – 104 с. http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/sppr2.pdf 

4.Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень 
http://nam.kiev.ua/files/publications/978-966-8406-94-2-(1-13).pdf 

5.Data mining технология https://iot.ru/wiki/data-mining 
6.Марченко О.О., Россада Т.В. Актуальні проблеми Data Mining: Навчальний посібник для 

студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. — Київ. — 2017. — 150 с. 
http://csc.knu.ua/media/filer_public/38/03/3803002b-e068-4a08-8a6c-
a4edc183892a/datamining20170917.pdf 

7. Top 10 open source data mining tools http://www.opensourceforu.com/2017/03/top-10-open-
source-data-mining-tools/ 

8.Огляд методів DATA MINING http://asu-analitika.ru/obzor-metodov-data-mining 
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