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Програма навчальної дисципліни 

 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

В умовах високого рівня невизначеності, яким характеризується сучасне суспільство, широко 
використовуються експертні методи отримання інформації, на основі якої приймаються 
різноманітні рішення, будуються прогнози подальшого розвитку процесу чи явища тощо. 
Розуміння технологій отримання та обробки експертної інформації, володіння навичками 
стимулювання креативності задіяних експертів зменшують ризики прийняття помилкових рішень. 

В ході вивчення дисципліни студенти зрозуміють сферу використання експертних технологій, 
особливості експертних та креативних методів отримання інформації; дізнаються про способи 
активізації креативного (творчого) мислення; ознайомляться з основними методами експертного 
оцінювання, принципами та способами  добору експертів, з методами оцінювання компетентності 
експертів, отримають  базові знання про технології обробки експертних оцінок та побудови 
експертних систем. 

Очікувані результати навчання: розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття 
та реалізації управлінських рішень. 

http://rozklad.kpi.ua/
mailto:evgar55@gmail.com


 

Передбачений розвиток наступних компетентностей: уміння приймати управлінські рішення, 
здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, 
послуг чи процесів із застосуванням експертних та креативних методів отримання інформації. 

В процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти матимуть змогу отримати: 

знання: 

− термінології та головних визначень в сфері експертних та креативних технологій; 

− способів активізації творчого мислення; 

− методів індивідуальної та колективної експертизи; 

− основних етапів експертної технології; 

− моделей похибки експертних даних; 

− методів побудови та функціонування експертних систем; 

− експертно-аналітичних методів оцінювання. 

уміння: 

− використовувати якісні та кількісні методи отримання експертних оцінок; 

− оцінювати рівень компетентності експертів за даними експертизи 

− здійснювати елементарну обробку результатів експертизи. 

 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна є вибірковою, а її вивчення не потребує якихось спеціальних знань та навичок. Зміст 
дисципліни  розширює та доповнює уміння і навички, отримані в ході вивчення інших дисциплін 
професійного циклу, зокрема освітнього компоненту “Теорія та практика прийняття управлінських 
рішень”.  

Якщо Ви навчаєтеся на спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” і дочекалися 
можливості обирати дисципліни, то  апріорі маєте необхідний обсяг знань для вивчення 
освітнього компоненту  “Експертні та креативні методи отримання інформації”. 

Що стосується студентів інших спеціальностей, то варто розуміти, що декілька тем курсу 
присвячені обробці експертної інформації.  Якщо ви не впадаєте в глибокий ступор, коли бачите 

формулу на зразок 
𝑎+𝑏+𝑐

𝑎∗𝑏∗𝑐
, і маєте хоча б найелементарніші навички роботи з табличним 

процесором Excel , то ви володієте усіма необхідними передумовами для опанування дисципліни.  

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Експертне оцінювання: виникнення, зміст, проблемні аспекти. Експертні технології 

Тема 2. Методи індивідуальної та колективної експертизи. Якісні та кількісні методи 
отримання експертних оцінок. 

Тема 3. Основні етапи експертної технології. Методи добору експертів 

Тема 4. Моделі похибки експертних даних. Методи обробки результатів експертизи 

Тема 5. Оцінювання рівня компетентності експертів за даними експертизи. 

Тема 6. Математична обробка результатів експертизи 

Тема 7. Методи побудови та функціонування експертних систем. 



Тема 8. Експертно-аналітичні методи оцінювання. 

Тема 9. Креативність та креативні технології. Розвиток творчого мислення. 

Тема 10. Технології вирішення дослідницьких задач. 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении. М.: Дело, 2004. 400 с. 

Макаров И.Н., Виноградская Т.М. и др. Теория выбора и принятие решений. М.: Наука. 

Окорський В.П., А. М. Валюх А.М. Креативний менеджмент: Підручник. Рівне : НУВГП, 2017. – 344 
с. 

Експертні технології в прийнятті управлінських рішень: комплекс навчально-методичного 
забезпечення навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 
281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» / 
О. Є. Архипов, Є. О. Архипова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 
Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 73 с. 

 

 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт і підготовки до семінарів, 

питання до МКР, підсумкового контролю та інші матеріали викладаються в гугл-класі та вайбер-

групі курсу. 

 

№ 
з/п 

Тема 
Контрольний захід 

1 
Експертне оцінювання: виникнення, зміст, 

проблемні аспекти. Експертні технології 

Сем.1. 
Самостійна робота 

2.1 
Методи індивідуальної та колективної експертизи Сем.2. 

Самостійна робота 

2.2 

Узагальнена задача вимірювання. Поняття про 

шкалювання. Якісні та кількісні методи отримання 

експертних оцінок 

Сем. 3-4. 
Самостійна робота 

3 
Основні етапи експертної технології. Методи 
добору експертів 

Сем.5. 
Самостійна робота 

4  
Моделі похибки експертних даних. Методи обробки 

результатів експертизи 

Сем.6-7. 
Самостійна робота 

5 
Оцінювання рівня компетентності експертів за 

даними експертизи 

Сем. 8 
Практична 9. 

 

6 Математична обробка результатів експертизи Практичні 10-11. 

7 
Загальні уявлення про методи побудови та 

функціонування експертних систем 

Сем.12. 
Самостійна робота 

8 Експертно-аналітичні методи оцінювання Сем. 13-14. 

 МКР Сем. 15 



10 

Креативність та креативні технології. Розвиток 

творчого мислення. Стимулювання креативності 

експертів. 

Сем. 16 
Самостійна робота 

11 Технології розв’язку дослідницьких задач Сем. 17-18 

 

6. Самостійна робота студента 

Питання до самостійного опрацювання зазначені в планах лекційних та практичних занять.  

 

Політика та контроль 
7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять 
Сам факт відвідування лекцій та семінарів фіксується, але не оцінюється. Оцінюється виключно 
робота, яку студенти виконують на заняттях (зокрема, відповіді, виконання практичних, 
контрольних та самостійних робіт). Невиконання студентами цих видів робіт може призвести до 
порушення умов РСО та виникнення академічної заборгованості. Студентам також рекомендується 
відвідувати заняття, оскільки на них пояснюється теоретичний матеріал, розбираються та 
аналізуються практичні роботи, що сприяє кращому розумінню матеріалу студентами.  
 
Пропущені контрольні заходи 
Пропущені самостійні роботи та експрес-контрольні у формі відкритих питань не 
відпрацьовуються. Можливо отримання балів за виконання протермінованих / пропущених 
контрольних заходів, якщо вони проводились  у формі закритих тестів (у такому разі доступ до 
тесту надається в індивідуальному порядку). 
Зарахування результатів проходження онлайн-тестів замість інших контрольних заходів можливо 
лише в межах балів за пропущені очні контрольні заходи, причому в кожному конкретному 
випадку така можливість узгоджується між студентом (студентами) та викладачем.  
Способи ліквідації заборгованостей, які виникли через певні форс-мажорні обставини у студентів, 
обговорюються в індивідуальному порядку. 
 
Засоби комунікації 
Каналами зв’язку є: 

• повідомлення через гугл-клас (загальна інформація з дисципліни, завдання, матеріали, 
особисті повідомлення); 

• месенджери Viber та Telegram (особисті повідомлення, оперативний зв’язок); 

• пошта групи та особиста пошта викладача (резервний спосіб зв’язку). 
 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 
Студенти (індивідуально чи групою) мають можливість порушити будь-яке питання, яке стосується 
процедури проведення чи оцінювання контрольних заходів, і розраховувати на неупереджений 
його розгляд.  
 
Календарний рубіжний контроль 
Проміжна атестація студентів є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є 
підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу 
студентами 
 
Академічна доброчесність та норми етичної поведінки 



Політика та принципи академічної доброчесності, норми етичної поведінки студентів та 
викладачів визначені у Кодексі честі Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code .  
Робота, у якій виявлено порушення принципів академічної доброчесності, не приймається. За таку 
роботу можуть нараховуватися штрафні бали.  
 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, виконання самостійних робіт, експрес-
контроль, МКР. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік 
 

Вид роботи Бали Кількість 
Сума, 
не 
більше 

Відповіді на семінарських заняттях / есе*  2 8 16 

Практикум (лабораторні роботи) 7 2 14 

ДКР 18 1 18 

МКР 22 1 22 

Підсумковий тест  30 1 30 

 Всього     100 

 
 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Дистанційне завдання  
Проходження курсів за тематикою дисципліни можливе за умови погодження із викладачем. 

 
Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна може викладатися для всіх студентів з особливими освітніми потребами. У 

разі потреби завдання можуть бути скориговані. 

 
 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: 

доцент кафедри теорії та практики управління, кандидат філософських наук, доцент,  
Архипова Євгенія Олександрівна 

Ухвалено кафедрою теорії та практики управління (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № __ від _______) 

 

 

 


