
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 (назва навчальної дисципліни) 

 

Нормативна 

(нормативна/вибіркова) 

 

Цикл професійної та практичної підготовки 

(цикл дисциплін за навчальним планом) 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

  Предметом дисципліни "Технології створення програмних та інтелектуальних 

систем" є основні підходи та етапи процесу створення інформаційних та інтелектуальних 

систем. 

   

Мета навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни — розкрити студентам основні теоретичні положення щодо 

створення програмних та інтелектуальних систем та ознайомити із сучасними підходами 

до вирішення даної проблеми. 

 

Основні завдання 

  

-  ознайомитися із сучасними підходами до даної проблеми; 

- розглянути склад і зміст технологічних операцій створення програмних систем на різних 

рівнях ієрархії; 

- ознайомитися з засобами формалізації процесу проектування та методами управління 

проектуванням програмних систем. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

 

Навчальна дисципліна «Технології створення програмних та інтелектуальних 

систем» є нормативною дисципліною підготовки магістра з економіки. Вона формує базу 

знань для вивчення таких дисциплін, як «Прикладні інформаційні системи»,  

«Ефективність інформаційних систем», «Інформаційні системи в HR-менеджменті». 

 

Вимоги до знань і умінь 

 

а) знати: 

 принципи та технології проектування та створення програгних та інтелектуальних 

систем; 

 основні напрямки досліджень і розробок в галузі штучного інтелекту та технології 

створення інтелектуальних систем;  

 сучасні моделі, методи та засоби штучного інтелекту в системах прийняття рішень 

в економіці та бізнесі; 

 засоби розробки та виконання програмних додатків; 

 структуру, класи, переваги та слабкімісця експертних систем; 

 інструменти проектування нейромереж та алгоритми навчання нейромереж; 

б) уміти: 



 системно обробляти економічну інформацію; 

 планувати процес створення програмних додатків; 

 проектувати експертні системи та програмувати окремі задачі штучного інтелекту. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

 

Тема 1.     Основні поняття та системотехнічні аспекти теорії створення 

програмних та інтелектуальних систем. 

Тема 2.    Процес створення програмних систем. 

Тема 3.   Засоби створення програмних додатків 

Тема 4.   Поняття штучного інтелекту та методологія проектування 

інтелектуальних систем 

 

 

 

 

Викладач     _________________  доц. Стадник Ю.А. 

 

Розглянуто і схвалено  

на засіданні кафедри економічної кібернетики  

Протокол № 11 від «27»  червня 2017 р.  

В.о. завідувача кафедри ________________ доц. Шевчук І.Б. 


