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Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології» 

Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології»  

Кількість кредитів – 7 

Рік підготовки, семестр – 1 рік, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Мова викладання: українська 

 

Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Системи підтримки прийняття рішень в АПК» передбачає симбіоз та ви-

вчення ключових положень галузі знань – Інформаційні технології. В основі цих положень ле-

жить практична можливість використання сучасних портативних пристроїв та технологій таких 

як смартфони, планшети, хмарні обчислення тощо. Курс «Системи підтримки прийняття рішень 

в АПК» містить необхідну теоретичну та методологічну базу для опанування методів прийняття 

рішень та розв’язання проблем прийняття рішень за допомогою інформаційних систем. 

Програма дисципліни «Системи підтримки прийняття рішень в АПК» відноситься до дис-

циплін професійної підготовки та складена відповідно до освітньо-професійної програми «Ін-

формаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: освітня компонента «Системи підтримки прийняття рішень в 

АПК» є складовою частиною циклу загальної підготовки для здобувачів освітньо-професійної 

програми «Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Вивчення дисципліни передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних ку-

рсів – «Управління ІТ-проектами», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Веб-технології та 

веб-дизайн», «Хмарні технології», «Інноваційні інформаційні технології», «Основи штучного 

інтелекту», «Програмування для мобільних додатків». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 

Предметом вивчення освітньої компоненти «Системи підтримки прийняття рішень в 

АПК» є процес навчання і підготовки фахівця за освітньо-професійною програмою «Інформа-

ційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти, який дозволить вико-

ристовувати інформаційні технології під час прийняття рішень та підтримки їх лаконічного 

представлення й впровадження у виробничих системах АПК, а також та під час реалізації ІТ-

проектів. Це здійснюватиметься завдяки застосуванню сучасних технологій (хмарних техноло-

гій, хмарних обчислень, машинного навчання, а також застосувати елементів наукових дослі-

джень). 

Метою вивчення освітньої компоненти «Системи підтримки прийняття рішень в АПК» 

є формування у майбутніх фахівців комплексу компетенцій, які дозволять їм у майбутній про-

фесійній діяльності застосовувати знання щодо створення і використання систем підтримки 

прийняття рішень (СППР) для накопичення, математичної обробки даних, трактування їх ре-

зультатів у процесі прийняття управлінських рішень. 

Основними завданнями освітньої компоненти «Системи підтримки прийняття рішень в 

АПК» є поглиблення знань щодо теоретичних основ створення СППР; набуття практичних на-

вичок із використання методів пошуку оптимальних рішень із застосуванням інноваційних ін-

формаційних технології, джерел отримання інформації та сучасних систем обчислення; форму-

лювання вимог до СППР із елементами наукових досліджень; проведення порівняльного аналі-

зу й оцінки рішень, вибору серед них раціонального за відповідними критеріями; поглиблення 

знань щодо методів і засобів побудови експертних систем тощо. 
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Структура курсу 

Години ауди-

торних за-

нять 

(лек./практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/4 Тема 1. Основи по-

будови систем під-

тримки прийняття 

рішень 

Розуміти стратегії прийняття рішення. Знати 

природу невизначеності прийняття рішень. 

Людино-машинні та автономні СППР. 

Питання, 

практична 

робота 

2/4 Тема 2. Застосу-

вання моделей і да-

них у СППР 

Розуміти вибір моделей і критеріїв для побудо-

ви СППР. Знати етапи вибору інструментарію. 

Питання, 

практична 

робота 

2/4 Тема 3. Проекту-

вання архітектури 

СППР 

Розуміти основні підходи до проектування, ти-

пи архітектур. Знати функції системи подання 

результатів. 

Питання, 

практична 

робота  

2/4 Тема 4. Проекту-

вання інтерфейсу 

користувача 

Розуміти вимоги до інтерфейсів інформаційних 

систем. Знати характеристики адаптивного ін-

терфейсу та етапи проектування інтерфейсу. 

Питання, 

практична 

робота  

2/4 Тема 5. Методоло-

гія розробки і реа-

лізації систем підт-

римки прийняття 

рішень 

Розуміти умови успішної реалізації СППР, пра-

вильний вибір інструментальної платформи. 

Знати чинники ризиків під час проектування та 

реалізації. 

Питання, 

практична 

робота 

2/4 Тема 6. Інформа-

ційні системи підт-

римки прийняття 

рішень на основі 

розподілених сис-

тем 

Розуміти концепцію апаратних і програмних 

рішень, особливості програмного забезпечення 

проміжного рівня. Знати архітектуру розподі-

лених систем, реалізацію розподілених систем. 

Питання, 

практична 

робота  

2/4 Тема 7. Побудова 

СППР на основі 

методів експертно-

го оцінювання 

Розуміти етапи реалізації розподілених систем, 

евристичний метод побудови. Знати розробку 

експертної СППР. 

Питання, 

практична 

робота  

2/4 Тема 8. Хмарні об-

числення та сервіси 

Microsoft для 

СППР 

Знати основні рішення «хмарних» сервісів. 

Зрозуміти принципи використання хмарних 

СППР. 

Питання, 

практична 

робота  

2/4 Тема 9. Прикладні 

програми та інфор-

маційні сервіси 

СППР для АПК 

Знати основні рішення СППР для АПК.  

Розуміти принципи надання послуг та їх вико-

ристання. 

Питання, 

практична 

робота  
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Навчальний контент 

 

Формування програмних компетентностей 

 

Індекс в ма-

триці ОПП 
Програмні компоненти 

СК12 Здатність використовувати технології Інтернету речей та розробляти системи 

підтримки прийняття рішень у АПК із врахуванням специфіки предметної га-

лузі. 

РН15 Володіти широким спектром нових технологій та засобів, які лежать в основі 

створення інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень в 

АПК. 

 

Літературні джерела 

 

1. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Проектування комп’ютерних інформаційних систем 

підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Київ: ННК „ІПСА” НТУУ „КПІ”, 2010. – 

340 с. 

2. Бідюк П.І., Тимощук О.Л. Системи і методи підтримки прийняття рішень : Підруч-

ник. – Київ: Електронне мережне навчальне видання. 2022. – 610 с. 

3. Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. /О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничопо-

ліграфічний центр "Київський університет". – 2010. – 336 с. 

4. Демиденко М.А. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / М.А. Деми-

денко; Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : 2016. – 104 с. – Режим доступу: 

http://nmu.org.ua 

5. Дранішніков Л.В. Інтеллектуальні методи в управлінні: навчальний посібник / Л. В. 

Дранішніков. – Кам'янське: ДДТУ, 2018. – 416 с. 

6. Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: навч. посі-

бн./ О.В. Нестеренко, О.І. Савенков, О.О. Фаловський. За ред. П.І. Бідюка. – Київ: Національна 

академія управління. – 2016. – 188 с. 

7. Петруня Ю.Є. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / [Ю. Є. Пе-

труня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – [3-тє вид., переробл. і 

доп.]. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 209 с. 

8. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб./ О.І.Пушкар, В.М.Гірковатий, 

О.С.Євсєєв, Л.В.Потрашкова; За ред. О.І.Пушкаря; МОН України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: 

ВД "ІНЖЕК", 2006. – 304 с. 

9. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. − К.: КНЕУ, 2003. 

− 624 с. 

10. Томашевський О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : 

навч. посібн. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В. І. Дудук. – К. : Центр учбової 

літератури, 2015. – 296 с. 

11. Комплект методичних посібників виданих кафедрою, конспект лекцій. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

12. INTELATRAC – мобільна система підтримки прийняття рішень і управління пер-

соналом: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://is.park.ru/doc.jsp?urn=24834450 

13. IT для бізнесу: Системи прийняття рішень як антикризовий інструмент: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-xecutive.ru/management/itforbusiness/1951354-it-dlya-

biznesa-sistemy-prinyatiya-reshenii-kak-antikrizisnyi-instrument 

14. Дюк В.А. Data Mining – состояние проблемы, новые решения [Електро нний ре-

сурс] / В. А. Дюк. – Режим доступу : http://www.inftech.webservis.ru/ database/datamining/ar1.html  
 

http://is.park.ru/doc.jsp?urn=24834450
http://www.e-xecutive.ru/management/itforbusiness/1951354-it-dlya-biznesa-sistemy-prinyatiya-reshenii-kak-antikrizisnyi-instrument
http://www.e-xecutive.ru/management/itforbusiness/1951354-it-dlya-biznesa-sistemy-prinyatiya-reshenii-kak-antikrizisnyi-instrument
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням тер-

мінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кі-

лькості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за наявності поваж-

них причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт забо-

ронені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється викорис-

товувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оціню-

вання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажуван-

ня) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із ведучим викладачем курсу.  

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: поточний контроль оцінюєть-

ся в 100 балів, та складається із двох модулів по 50 балів кожен. В суму балів кожного модуля 

входять бали за підготовку, виконання та захисту 6 практичних робіт по 15 балів за кожну ро-

боту (15 х 6 = 90) та 5 балів за самостійну роботу, також оцінюється усна компонента під час 

здачі модуля. 

Поточне тестування та самостійна робота 

(разом 50 балів) 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

С
у
м

а 

Модуль 1 (50 балів) Модуль 2 (50 балів) екзамен  

П1- П5 СР П6- П9 СР   

5 х 4 = 20 5 4 х 5 = 20 5 50 100 

П1, П2 ... П10 – практичні роботи; СР – самостійна робота. 

 

До Силабусу також готуються матеріали навчально-методичного комплексу: 

1) Навчальний контент (розширений план лекцій) 

2) Тематика та зміст практичних робіт  

3) Завдання для підсумкової роботи, питання на іспит  

4) Електронне навчання у системі MODLE. 

 


