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Форма проведення    комбінована 
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Максимальна кількість балів:  40 балів 
Критерії оцінювання:   1 бал – тестове питання 
      20 балів – задача 
 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 
 
Тема 1. Методологічні основи процесу прийняття рішень 
Прийняття рішень як вид людської діяльності. Визначення теорії прийняття 

рішень. Сутність, функції і завдання теорії прийняття рішення. Історія розвитку теорії 
прийняття рішень. Основні класи концептуальних задач теорії прийняття рішень. Задачі 
прийняття рішення та головні риси рішення. Етапи обґрунтування прийняття рішень. 
Методи теорії прийняття рішень. 

Тема 2. Системи та системний підхід до прийняття управлінських рішень 
Поняття системи в задачі прийняття управлінських рішень. Системний опис задач 

прийняття рішень. Системний підхід до процесу прийняття рішень. Системний аналіз та 
синтез. 

Системне моделювання. Формальна модель задачі прийняття рішень. 
Інформаційно-телекомунікаційна система як приклад складної соціотехнічної системи. 

Тема 3. Математичні моделі оптимізації та прийняття рішень 
Загальна математична постановка задачі оптимізації. Математична модель задачі 

лінійного програмування (ЗЛП). Графічний метод розв’язування ЗЛП. Симплекс-метод 
розв’язування ЗЛП. Поняття про двоїстість рішень. Цілочисельна задача лінійного 
програмування. 

Тема 4. Математичні моделі прийняття рішень за умов невизначеності, ризику 
та конфлікту 

Задачі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Критерії для аналізу 
ситуації, пов'язаної з прийняттям рішень: критерій Лапласа, критерій Вальда, критерій 
Севіджа, критерій Гурвіца. 

Задачі прийняття рішень в умовах ризику. Метод дерева рішень. 
Тема 5. Прийняття рішень в задачах планування 
Прийняття рішень в задачах планування. Мережеві моделі операцій. Мережеве 

планування і управління. Структурне планування. Календарне планування. Критичний 
шлях. Алгоритм Беллмана–Калаба. 

Тема 6. Експертні методи в задачах прийняття рішень 
Задачі прийняття рішень в умовах визначеності. Загальні відомості про метод 

аналізу ієрархій (МАІ). Терміни, що використовуються при практичній роботі з МАІ. 
Метод парних порівнянь у МАІ. Адекватність моделі, отриманої методом МАІ. 
Рекомендації до побудови ієрархій. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


Загальні відомості про метод експертиз. Види експертиз. Формування задачі 
експертного оцінювання та головні етапи її реалізації. Проблеми експертного оцінювання. 
Методи індивідуального і колективного одержання вихідної інформації евристичного 
походження. Аналіз матеріалів експертного оцінювання. Парето-аналіз множини 
альтернатив. 
 
Приклади тестів: 
 
Що таке «рішення»:  
а) вибір альтернативи  
б) процес виконання управлінської функції 
в) базовий елемент процесу управління 
г) всі перелічені вище пункти 
д) жоден із попередніх пунктів. Якщо так – дайте власне визначення поняттю «рішення» 
 
Які різновиди експертиз належать до монофункціональної групи 
а) контрольні 
б) оцінні 
в) діагностичні. 
г) конфліктні 
д) прогнозні  
ж) жоден із попередніх пунктів 
 
Приклад задачі 
1. Розв’язати задачу прийняття рішення в умовах невизначеності за критерієм Лапласа, 
мінімаксним (максімінним) критерієм, критеріями Севіджа та Гурвіца з урахуванням 
матриці витрат. 

 s1 s2 s3 s4 
a1 6 11 19 26 
a2 9 8 13 24 
a3 22 19 13 22 
a4 31 23 20 16 

Показник оптимізму – 0,3 
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