
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Механічний факультет 

Кафедра комп’ютерних технологій і мехатроніки 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»  

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення 

Галузь знань – 12 Інформаційні технології 

І. Мета та зміст навчальної дисципліни 

Сучасні інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень (СППР) є системами, 

максимально пристосованими до вирішення задач повсякденної управлінської діяльності, і є 

інструментом, покликаним надати допомогу особам, що приймають рішення. 

Інтерес до СППР як до перспективного напряму використання обчислювальної техніки і як 

до інструментарію підвищення ефективності праці у сфері управління технічними та 

виробничими системами постійно зростає. За допомогою систем підтримки прийняття рішень, в 

яких сконцентровані потужні методи математичного моделювання, теорії управління, 

інформаційних технологій, може здійснюватися вибір рішень деяких неструктурованих і 

слабоструктурованих задач, у тому числі й багатокритеріальних. Тому інтелектуальні системи 

підтримки прийняття рішень, як правило, є результатом міждисциплінарного дослідження, що 

включає теорії баз даних, штучного інтелекту, інтерактивних комп’ютерних систем, методів 

імітаційного моделювання тощо 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань, прикладних умінь і 

практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію щодо 

організації процесу розробки управлінських рішень з використанням сучасних досягнень в галузі 

інформаційних технологій 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні основи та методи вирішення складних 

управлінських проблем із застосуванням комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень  

Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з принципами побудови 

систем підтримки прийняття рішень, основами методології прийняття управлінських рішень та 

їхньої підтримки на основі комп'ютерних технологій, моделями нормативної і дескриптивної 

теорій прийняття рішень та їх реалізації у складі баз моделей СППР. 

ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Програмні результати навчання: 

Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і 

об’єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для розробки програмного 

забезпечення. 

Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи 

функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних. 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного 

розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. 

Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних 



математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування 

теоретичних і прикладних задач у галузі інформаційних технологій, аналізу та інтерпретування  

Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 
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