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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння основами теорії прийняття рішень. Розглянуто методи та моделі прийняття рішень як вибору 
варіантів із заданої множини альтернатив за різних типів невизначеностей, що базуються на сучасних технологіях оптимізації і 
спрямовані на одержання конкретного кінцевого результату. 

Мета та цілі 

Набуття необхідних компетентностей для використання математичних методів оптимізації та прийняття рішень, зокрема: 
- здатність розробляти та впроваджувати нові інформаційні технології і програмне забезпечення для управління, проектування, 

прийняття рішень, пошуку, аналізу і обробки даних. 
- здатність опановувати сучасні технології та системи прийняття рішень на основі конструктивно-геометричного інтерпретування задач 

та моделей інженерних, математичних та інформаційно-технологічних наук. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, виконання розрахункового завдання, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 

Знати та розуміти основні задачі вибору для прийняття рішень, зв'язок різних засобів подання вибору і функції вибору. 
Знати, розуміти і вміти знаходити множину Парето-оптимальних рішень та множину слабко ефективних рішень задачі. 
Знати, розуміти і вміти використовувати багатокритеріальні моделі прийняття рішень та методи багатокритеріального вибору на основі 
додаткової інформації. 



Знати, розуміти і вміти використовувати потрібні критерії для прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 4 кр. / 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 16 год., самостійна робота – 72 год. 

Пререквізити  «Методи оптимізації», «Теорія ймовірностей», «Дискретна математика» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача.  

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Постановка задачі прийняття рішень (приклади 

задач прийняття рішень; формулювання задачі 

прийняття рішень). 

Приклади задач прийняття рішень 
та методи розв’язання 
найпростіших випадків. 

Лекція 2 Аналіз задачі прийняття рішень (критеріальна мова 

задання вибору; задання вибору на мові бінарних 

відносин; властивості бінарних відносин; формальні 

моделі задачі прийняття рішень). 

Лабораторне 
заняття 1 

Вибір оптимальної 

альтернативи за 

допомогою методів 

безумовної оптимізації. 

Приклади завдання моделей 
вибору на мові бінарних відносин. 
Формування звіту до лабораторної 
роботи 1. 

Лекція 3 Зв'язок різних засобів задання вибору 

(однокритеріальний та багатокритеріальний вибір; 

множина Парето; множина Слейтера). 

Пошук множин ефективних та 
слабкоефективних розв’язків. 

Лекція 4 Функції вибору (кращі варіанти; властивість 

наслідування; умова незалежності від відкинутих 

альтернатив; властивість погодження). 

Лабораторне 
заняття 2 
 

Пошук множини Парето-

оптимальних рішень 

багатокритеріальної задачі. 

Формування функцій вибору у 
задачах прийняття рішень. 
Формування звіту до лабораторної 
роботи 2. 

Лекція 5 Багатокритеріальні моделі прийняття рішень за умов 

визначенності (методи  багатокритеріальної 

оптимізації: метод головного критерію; метод 

лінійної згортки; метод максимінної згортки; 

максимінні стратегії). 

Методи  багатокритеріальної 
оптимізації у двовимірному 
просторі критеріїв. 

Лекція 6 Задачі з малим числом критеріїв та альтернатив 

(проблема ранжування обєктів за «поважністю»; 

матриця попарних порівнянь; метод Сааті; метод 

Когера і Ю) 

Лабораторне 
заняття 3 

Функції вибору в 

багатокритеріальних 

задачах прийняття рішень. 

Використання методів 

багатокритеріальної 

оптимізації в задачах 

прийняття рішень. Методи формування матриці 

попарних порівнянь. Формування 

звіту до лабораторної роботи 3. 

Лекція 7 Обговорення методів Сааті, Когера і Ю. Простий 

алгоритм вибору. Метод обмежень. 

Лабораторне 
заняття 4 

 

Прийняття рішень за 

допомогою МАІ (метод 

Сааті; метод Когера і Ю; 
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Застосування МАІ у задачах 

прийняття рішень. 



Лекція 8 Моделі та методи прийняття рішень за умов 

визначенності. Контрольна робота №1. 

 простий алгоритм вибору). Формування звіту до лабораторної 

роботи 4. 

Лекція 9 Прийняття рішень за умов ризику (формалізація 

процесу прийняття рішень; матриця рішень; 

оціночна функція; прийняття рішень в умовах 

ризику). 

Приклади задач прийняття рішень 

за умов ризику. Задання матриці 

рішень у прикладних задачах 

прийняття рішень, вибір оціночних 

функцій. 

Лекція 10 Класичні критерії прийняття рішень (критерій 

Байеса-Лапласа; критерій очікуваного значення-

дисперсії; критерій недостатнього основання 

Бернуллі). Критерії прийняття рішень за умов повної 

невизначенності (критерій Вальда; мінімаксний 

критерій; критерій Севіджа; критерій Гурвіца) 

Лабораторне 
заняття 5 

Прийняття рішень за умов 

невизначенності (за 

класичними критеріями 

прийняття рішень в умовах 

ризику) 

Застосування класичних та похідних 

критеріїв у задачах прийняття 

рішень. Формування звіту до 

лабораторної роботи 5. 

Лекція 11 Похідні критерії прийняття рішень. Прийняття 

рішень за умов ризику. Розрахункове завдання. 

Виконання пунктів розрахункового 

завдання 

Лекція 12 Прийняття рішень за умов конфлікту (елементи 

теорії ігор; задача прийняття рішень із наявністю 

активного противника; нескінченні антагоністичні 

ігри; принцип гарантованого результату) 

Лабораторне 
заняття 6 

Прийняття рішень за умов 

невизначенності (за 

похідними критеріями 

прийняття рішень за умов 

повної невизначенності) 

Зв'язок принципів вибору рішень. 

Виконання пунктів розрахункового 

завдання. Формування звіту до 

лабораторної роботи 6. 

Лекція 13 Прийняття рішень за умов конфлікту (принцип 

стійкості Неша; кооперативні ігри; рішення за 

Нейманом-Моргенштерном; аксіоми Шеплі; зв'язок 

принципів вибору рішень). 

Аналіз умов незалежності 

приватних критеріїв.Виконання 

пунктів розрахункового завдання 

Лекція 14 Багатокритеріальний вибір за умов невизначенності 

(багатовимірна матриця рішень; функції корисності; 

аналіз умов незалежності приватних критеріїв) 

Лабораторне 
заняття 7 

Прийняття рішень за умов 

ризику (завдання 1) 

Формування звіту до лабораторної 

роботи 7. 

Лекція 15 Моделі та методи прийняття рішень за умов 

невизначенності. Контрольна робота №2. 

Формування звіту розрахункового 

завдання. 

Лекція 16 Висновки за темами дисципліни. Захист 

розрахункових завдань. 

Лабораторне 
заняття 8 

Прийняття рішень за умов 

ризику (завдання 2) 

Формування звіту до лабораторної 

роботи 8. Підготовка до захисту 

розрахункового завдання. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  
Самарский

Методы

Основні задачі вибору для прийняття рішень. Зв'язок різних засобів подання вибору і функції вибору.  Множини Парето-оптимальних рішень, слабко 
ефективних рішень задачі вибору. Багатокритеріальні моделі прийняття рішень та методи багатокритеріального вибору на основі додаткової інформації. 
Основні поняття прийняття рішень в умовах невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Зайцев

– СПб

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  
Мышкис

2007

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, комп’ютерний клас з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням, пакетом прикладних 
програм MATLAB  

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 
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0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 



НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


