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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

корисною/ 

актуальною? 

Я отримаю фундаментальні знання з загальної теорії прийняття 

рішень, опаную необхідні вміння і навички, зможу використовувати 

отримані знання у майбутній професійній діяльності 

  



Які знання я 

отримаю? 

Знання і глибоке розуміння інформаційних процесів в органах 

військового управління, системах підтримки прийняття рішень. 

Знання теоретичних основ воєнно-наукових досліджень у галузі 

теорії управління: основ теорії складних систем, системного аналізу, 

дослідження операцій, теорії оцінювання ефективності складних 

систем військового призначення  та теорії прийняття рішень. 

Знання методів розробки і впровадження перспективних систем 

підтримки прийняття рішень. 

Знання теоретичних та практичних аспектів щодо оцінювання 

ефективності управлінських рішень. 

Знання закономірностей процесів функціонування і управління 

системами забезпечення військ (сил), включаючи методики, методи та 

розроблення нових технологій щодо їх удосконалення, рівень цих 

знань повинен бути достатнім для проведення наукових досліджень на 

основі даних останніх світових досягнень і направленим на їх 

розширення та поглиблення. 

  
Які вміння я 

розвину? 

Вміння проводити наукові дослідження складних систем щодо 

підвищення ефективності їх функціонування та удосконалення 

процесу організації наукової і науково-технічної діяльності у 

Збройних Силах України. 

Вміння розв’язувати типові професійні задачі, а також проблеми, що 

виникають у реальних ситуаціях науково-дослідницької та 

педагогічної діяльності ад’юнкта з використанням знань професійної 

підготовки. 

Вміння розробляти та удосконалювати методи і науково-технічні 

пропозиції для підвищення ефективності управління військами 

(силами). 

  
Що мене очікує? Вивчення теоретичних і методологічних засад підтримки прийняття 

рішень, сучасного інструментарію дослідження неструктурованих, 

складних та надскладних об’єктів. 

  
Якого результату я 

досягну? 

Сформованість знань, умінь та навичок у галузі прийняття рішення на 

основі моделювання бойових дій військ, застосування методів 

математичного моделювання в інтересах прийняття рішень в ході 

вирішення воєнно-спеціальних задач, перспективи розвитку систем 

аналітичної підтримки прийняття рішення в Збройних Силах України. 

  
Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

Під час проведення наукових досліджень. 

Під час обговорення відповідних тем на наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах, нарадах, дискусіях тощо. 

  
Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальні положення теорії прийняття рішень органами військового 

управління. 

Тема 2. Застосування методів математичного програмування при 

обґрунтуванні рішень в органах управління військами. 

Тема 3. Прийняття рішень на основі використання покрокової оптимізації 

розв’язку (метод динамічного програмування). 

Тема 4. Застосування методів теорії сітьового планування й управління для 

обґрунтування рішень в органах управління військами. 

Тема 5. Прийняття рішень в умовах протидії (на основі використання 

моделей теорії ігор). 

Тема 6. Прийняття рішень на основі використання моделей теорії управління 



запасами. 

Тема 7. Прийняття рішень в умовах багатьох критеріїв якості. 
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«Правила гри» З боку викладача:  

− забезпечення потреб та запитів здобувачів;  

− подання актуального й необхідного матеріалу;  

− наповнення дистанційного курсу на платформі Moodle;  

− дотримання педагогічної справедливості, норм та принципів 

педагогічної етики, відкритість і щирість у спілкуванні;  

− забезпечення позитивної й творчої атмосфери на навчальних заняттях.  

З боку здобувача:  
− готовність навчатися і змінюватися;  



− відвідування навчальних занять;  

− опрацювання лекційного матеріалу;  

− якісна підготовка до практичних та семінарських занять;  

− доброзичливість, відкритість, щирість, готовність до конструктивної 

критики;  

− оригінальність, креативність, ініціативність;  

− дотримання академічної доброчесності.  

  Додатково Детальнішу інформацію про “Сучасні методи підтримки прийняття 

рішень” наведено в робочій програмі навчальної дисципліни 

 


