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Короткий опис навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів із сучасним станом комп’ютерних систем підтримки 

прийняття рішень (СППР), їх структурою, класифікацією, базовими компонентами, 

методами, що застосовуються при прийнятті рішень, навчити студентів розв’язувати 

прикладні задачі за допомогою сучасних СППР; навчити впроваджувати системи 

інтелектуальної обробки даних в задачах системного аналізу і управління, та системах 

підтримки прийняття рішень; ознайомити із моделями, методами та алгоритми прийняття 

рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у результаті вивчення дисципліни: у 
результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: структуру, класифікацію, базові компоненти СППР, методи, що 

застосовуються при прийнятті рішень; 

вміти: застосовувати комп’ютерні СППР для розв’язання прикладних соціально-

економічних задач; застосувати сучасні методи теорії прийняття рішень та оптимального 

керування при проведені системних досліджень; використовувати існуюче та створювати 

власне програмне забезпечення із використанням мов програмування для моделювання та 

проведення системних досліджень складних систем; брати участь у складанні науково-

технічної документації, публікацій та у впровадженні результатів проведених досліджень і 

розробок. 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1 Тема 1. Вступ до СППР 

 

2 Сутність та призначення систем підтримки 

прийняття рішень. Стисла історія розвитку 

систем підтримки прийняття рішень. Цілі 

СППР та чинники, що сприяють їх 

досягненню. Посилення конкурентної 

переваги завдяки СППР. 

Лабораторне заняття 1:  

Елементи кластерного аналізу в 

системі Statsoft Statistica  

(частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 



2 Лабораторне заняття 1:  

Елементи кластерного аналізу в 

системі Statsoft Statistica (частина 

2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

3 Тема 2. Структура та загальна 

характеристика СППР 

 

 

 

2 Структура і загальна характеристика СППР 

(еволюція концепції і структури  СППР,  

способи взаємодії особи, що приймає 

рішення, з СППР, еволюція  СППР, 

характеристики сучасних СППР, 

підсистеми програмного забезпечення 

СППР,сфери та приклади застосування 

СППР). СППР Marketing Expert. СППР 

Decision Grid. СППР RealPlan. СППР TAX 

ADVISOR. СППР Advanced Scout. Система 

бізнесової інформації (Business Intelligence) 

FedEx. СППР ShopKo. СППР Visual 

IFPS/Plus. 

Лабораторне заняття 1: Елементи 

кластерного аналізу в системі 

Statsoft Statistica (частина 3). 

2 

 

 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

4 Лабораторне заняття 2: 

Прийняття рішень в системі 

Analytica (Lumina Decision 

Systems, Inc.) (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

5 Тема 3. Базові компоненти СППР 

 

2 Архітектура СППР та суміжні питання. 

Компоненти користувацького інтерфейсу 

(призначення та загальні ознаки 

користувацького інтерфейсу, компоненти 

мови дій користувача, компоненти мови 

відображень (презентацій), роль знань у 

користувацькому інтерфейсі, питання 

проектування користувацького 

інтерфейсу). База даних і система 

керування базою даних у СППР (база 

даних у СППР, підсистема даних у СППР, 

системи керування даними в СППР). Бази 

моделей і системи керування базами 

моделей у СППР (моделювання і його роль 

у підтримці прийняття рішень, база 

моделей у СППР, системи керування базою 

моделей у СППР, структурне 

моделювання). Управління поштою 

(повідомленнями) в СППР. 

Лабораторне заняття 2: 

Прийняття рішень в системі 

Analytica (Lumina Decision 

Systems, Inc.) (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 



6 Лабораторне заняття 3:  

Прийняття рішень в 

промисловості із застосуванням 

системи Statsoft Statistica 

(частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

7 Тема 4. Класифікація СППР 

 

 

2 Концептуальні засади класифікації 

(загальна схема класифікації, таксономія 

СППР Альтера, розширена рамка СППР 

Пауера). Класифікаційні групи та моделі 

СППР (класифікація на основі 

інструментального підходу, класифікація 

за ступенем залежності ОПР у процесі 

прийняття рішень, класифікація за часовим 

горизонтом, інституційні СППР та СППР 

наданий випадок, моделі систем підтримки 

прийняття рішень). Орієнтовані на моделі 

СППР (концептуальні засади орієнтованих 

на моделі СППР, загальні категорії 

моделей, облікові і фінансові моделі, 

моделі аналізу рішень, моделі 

прогнозування, сітьові і оптимізаційні 

моделі, імітаційні (симуляційні) моделі, 

мови моделювання і електронні таблиці). 

Приклади орієнтованих на моделі СППР 

(СППР Analytica, СППР Expert Choice). 

Лабораторне заняття 3: 

Прийняття рішень в 

промисловості із застосуванням 

системи Statsoft Statistica 

(частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

8 Лабораторне заняття 3: 

Прийняття рішень в 

промисловості із застосуванням 

системи Statsoft Statistica 

(частина 3). 

2 

 

 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

9 Тема 5. Стратегія оцінювання і 

вибору методів СППР 

 

 

2 Методологічна база СППР (стратегія 

оцінювання і вибору методів підтримки 

прийняття рішень у СППР, процес 

прийняття рішень, ситуації, пов'язані з 

прийняттям рішень, функції і завдання 

прийняття рішень, узагальнена матриця 

методів/ситуацій, пов'язаних з прийняттям 

рішень). Методи оцінювання програмного 

забезпечення СППР (техніко-економічний 

аналіз, метод визначення цінності 

(вартості) інформації, моделі 

багатоатрибутної корисності). «Школи» 

створення СППР (аналіз рішень, числення 

рішень, дослідження рішень, процес 

впровадження (реалізації)). 



Лабораторне заняття 4:  

Нейромережі в системі Statsoft 

Statistica (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

10 Лабораторне заняття 4: 

Нейромережі в системі Statsoft 

Statistica (частина 2).  

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

11 Тема 6. Елементи кластерного 

аналізу в СППР 

 

 

2 Приклади оцінки латентних показників за 

допомогою метрик відстані та схожості 

(Вибір ознак-симптомів латентного 

показника і формування матриці. Розподіл 

ознак-симптомів на стимулятори і 

дестимулятори. Визначення статистичної 

ваги відібраних ознак-симптомів. 

Стандартизація ознак-симптомів і перехід 

до матриці Z. Задання еталона. Вибір 

метрики відстані. Розрахунок відстаней 

між усіма точками та еталоном. 

Розрахунок показників схожості між 

об'єктами та еталоном. Приклади в системі 

STATISTICA). Постановка задачі 

кластерного аналізу. Алгоритми прямої 

класифікації. Оптимізаційні алгоритми. 

Перевірка гіпотез однорідності сукупності 

об'єктів у кластерному аналізі. 

Лабораторне заняття 4: 

Нейромережі в системі Statsoft 

Statistica (частина 3). 

2 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

12 Лабораторне заняття 5: 

Datamining в системі Statsoft 

Statistica (частина 1). 

2 

 

 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

13 Тема 7. Штучний інтелект в 

СППР (частина 1).  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Базові засоби штучного інтелекту та їх 

застосування в системах оброблення 

інформації. Орієнтовані  на знання системи  

підтримки  прийняття рішень (загальна 

характеристика орієнтованих на знання си-

стем підтримки прийняття рішень, 

технології експертних систем у системах 

підтримки прийняття рішень, методи 

оброблення правил в орієнтованих на пра-

вила СППР, зіставлення технологій 

експертних систем і СППР). 

Лабораторне заняття 5: 

Datamining в системі Statsoft 

Statistica (частина 2). 

 

 

2 

 

 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 



14 Лабораторне заняття 6:Бібліотеки 

мови Python: Pandas, Scikit-learn, 

EasyAI та ін. (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

15 Тема 7. Штучний інтелект в 

СППР (частина 2).  

1 Дейтамайнінг — засоби інтелектуального 

аналізу даних у СППР. Нейронні мережі. 

Генетичні алгоритми. 

Лабораторне заняття 6:Бібліотеки 

мови Python: Pandas, Scikit-learn, 

EasyAI та ін. (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні розділи, 

виконати завдання лабораторної роботи, 

підготуватися до захисту теоретичної 

частини відповідних завдань лабораторної 

роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання Кількість 

балів 

(модуль-

контроль) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий 

модуль  

№1 

Змістовий 

модуль  

№2 

Змістовий 

модуль  

№3 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 ЛР6 
40 100 

10 10 10 10 10 10 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  

захист лабораторних робіт, модуль-контроль (тестування). 

https://scikit-learn.org/stable/

