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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05   «Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність –  051  Економіка                                    

Освітня програма – Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – обовязкова    

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – IV ; семестр – 7; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, пояснювально-ілюстративний метод, аналітико-

синтетичний метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна 
Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни − формування системи знань з методології та використання систем підтримки 

та прийняття рішень (СППР), освоєння розвинутих і перспективних засобів їх конструювання та використання. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи в економіці та підприємництві» 
студент повинен: 

знати: 

-   можливості і компоненти СППР; 

-   типи ІТ у СППР, що застосовуються на різних етапах ухвалення  рішення;  

-   особливості СППР; 

-   класифікацію СППР та критерії вибору інструментів СППР; 

-   зміст окремих компонентів СППР; 

-   способи подання й зберігання даних, що лежать в основі СППР; 

-   ІС підтримки виконання рішення та групові СППР; 

-   вимоги, що висуваються замовником до КІС як до системи підтримки й виконання рішень;  
 

 уміти 

-   виявляти фактори, що впливають на розвиток ІС; 

-   формулювати вимоги до СППР; 

-   аналізувати можливість появи ризиків при розробці й впровадженні СППР,  

-  управляти ризиками при проектуванні й впровадженні СППР; 

-   здійснювати вибір СППР, виходячи з потреб і можливостей підприємства;  

-  оцінювати СППР для конкретного прикладного застосування. 
3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 -  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

             Фахові компетентності 

- Здатність застосовувати інструментарій сучасного програмного забезпечення для розв’язування економічних 

задач. 

-  Аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням адекватних моделей та 

інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях.  

           Програмні результати навчання: 

- Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами 
та органами державної влади); 

- Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні; 

-Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; 

-Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення; 

-Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та 

поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін таких як 

“Статистика», «Інформаційний бізнес», «Економіка малих і середніх підприємств», «Прогнозування 

соціально-економічних процесів». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту навчальних 

дисциплін «Аналіз господарської діяльності підприємства». 

4. Програма дисципліни. 

                Сутність і загальна характеристика СППР. 

Сутність СППР. Концепції побудова інформаційних систем. Загальні характеристики та функції СППР. Історія 

розвитку систем підтримки прийняття рішень. Школи створення СППР. Основні положення, на яких базується 

кожна школа СППР. Аналіз еволюції СППР. Характеристики СППР. Структура СППР. Базові компоненти 

СППР. 

               Сфери застосування та приклади використання СППР. 
Цілі СППР та чинники, що сприяють їх досягненню. Посилення конкурентної переваги завдяки використанню 

СППР. Архітектура СППР. Компоненти систем підтримки прийняття рішень:підсистема інтерфейс 

користувача, підсистема управління базою даних, підсистема управління базою моделей, система управління 

поштою (повідомленнями). Кар’єра - СППР. Освіта – СППР. 

                Інтерфейс користувач – система. База даних і система управління БД. Інформаційні технології. 

Інвестиційні СППР. Вибір природних ресурсів. Придбання товарів. Оцінювання нерухомого майна. Роздрібна 

торгівля. Модифікації СППР. СППР. Marketing Expert. База даних і система управління БД. Покоління розвитку 

механізму людино-машинної взаємодії. Альтернативні варіанти інтерфейсу.  

            База моделей і система управління базами моделей. 

База даних і система управління БД. Покоління розвитку механізму людино-машинної взаємодії. Механізми 

взаємодіє користувача із СППР. Розробка програмного забезпечення користувацького інтерфейсу.  

             Управління поштою (повідомленнями) в СППР. 

Основні принципи, щодо певного стандарту інтерфейсу користувача. Підсистема даних СППР.СУБД. 

Програмне забезпечення СУБД. Програмне забезпечення СУБМ. Методи адресації в СППР. Фільтрація в 

СППР. 

              Групові системи підтримки прийняття рішень. 

Групові рішення. Структура групових СППР. Групове забезпечення СППР. Визначення та призначення ГСППР. 

Системний підхід в організаційному управлінні. Приклади орієнтованих на моделі СППР. 

             Створення фреймів.  

Підтримка процесу. Визначення і призначення ВІС. Інформаційні потреби ОПР, реалізовані засобами ВІС. 

Методологічна база СППР. Вимоги щодо моделювання в ВІС. Використання ВІС. Програмне забезпечення ВІС. 

                  Підтримувальні засоби ГСППР.  
Рівні підтримки ГСППР. Методи оцінювання програмного забезпечення СППР. 
Підтримувальні засоби ГСППР. Побудова СППР на основі методів експертного оцінювання. Побудова СППР 

на основі методів багатокритеріальної оптимізації та методів багатокритеріального прийняття рішень. 

Перспективні прикладні системи підтримки прийняття рішень.   

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

1. Сутність і загальна характеристика СППР 

2. Сфери застосування та приклади використання СППР. 

3. Інтерфейс користувач – система. База даних і система управління БД 

4. База моделей і система управління базами моделей. 

5. Управління поштою (повідомленнями) в СППР. 

6. Групові системи підтримки прийняття рішень. 

7.Створнння фреймів  



8. Підтримувальні засоби ГСППР.  

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, Power Point, 

Word. 
6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях (30 балів), 

захист індивідуального завдання (25 балів), виконання аудиторних контрольних робіт (15 балів) та співбесіди з 

лектором (30 балів), помножених на узгоджений коефіцієнт 0,6.  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
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         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може отримати 

максимально 30 балів, отримуючи максимально по 5 балів на кожному практичному занятті. Усні опитування 

на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 балів. Пропущене практичне заняття студент повинен 

відпрацювати у вигляді вибіркового усного опитування з теми.  
         Аудиторні контрольні роботи (3*5 балів=15 балів) передбачають виконання тестових та практичних 

завдань з навчальної дисципліни. 

         Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого керівником 

перед студентом – 5 балів, рівень самостійності написання роботи – 5 балів, якість мовного оформлення та 

якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 5 балів; усний захист 

індивідуального завдання з презентацією – 10 балів. 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є іспит. Іспит за талоном №2 і 

перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою. Студенти, які 

навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види підсумкової атестації у терміни 

визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС. 
7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов’язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати навчальні  

заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення необхідної якості знань 

студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною літературою, з Інтернет- ресурсами. 

Пропущені практичні заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
 
 
8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

                                        Основна література: 

1.Гринчуцька С.В. 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, 130с. 

2. Ніколіна І.І.  Системи підтримки рішень. Опорний конспект лекцій.Вінниця. 2017. 

Електронний ресурс. Режим доступу:  https://ir.vtei.edu.ua › g.php 

7.  Системи підтримки прийняття рішень» Конспект лекцій 

для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна 

кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Харків, 2014. Електронний ресурс. 

Режим доступу: https://studfile.net › preview 

4.Кокорева Л.В. и др. Диалоговые системы и представление знаний.  К.:Наукова думка, 2012. 

5.  Квасній Л.Г. Системи підтримки та прийняття рішень Індивідуальні завдання для 

студентів   спеціальності 051 «Економіка» / Л.Г. Квасній // Дрогобич. 2018.-22с. 

6.Квасній Л.Г. Системи підтримки та прийняття рішень. Завдання для самостійної роботи  

для студентів   спеціальності 051 «Економіка» / Л.Г. Квасній // Дрогобич. 2019.  

https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=25815.pdf
https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=25815.pdf
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