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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ  

 

Найменування показників  Галузь знань, освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

здобуття  

освіти 

заочна 

форма 

здобуття  

освіти 

Кількість кредитів  – 3,5 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» Вибіркова 

 
 

Модулів – 1 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 1,2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва)

 

Семестр 

6-й 2,3-й 

Загальна кількість  годин 

–  105 

Спеціальність: 

051 «Економіка» 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття  

освіти : 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 9 

16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 год.  

Лабораторні 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота 

73 год. 75 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

 (екзамен/залік) 

залік залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми здобуття освіти – 30:70; 

для заочної форми здобуття освіти– 13:87 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою і завданням навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи ухвалення 

рішень» є ознайомлення студентів із сучасним станом застосування інтелектуальних 

систем  для прийняття рішень та  сформувати  у них необхідні знання, вміння, навички 

необхідні для прийняття раціональних рішень із використанням сучасного прикладного 

програмного забезпечення. Сформувати у студента цілісну, систематизовану картину 

типових підходів для подальшого використання у практичній діяльності. 

Загальні компетентності:ЗК 2, ЗК 6 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): СК4 



Спеціальні (фахові) компетентності спеціалізації (СКС):СКС4 

Програмні результати навчання (ПРН): ПРН 7, ПРН 9, ПРН10, ПРН19, ПРН20 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. МЕТАЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ  У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ  

Тема 1. Прийняття рішення – система та інструментарій. Принципи прийняття рішень. 

Системи підтримки прийняття рішень. Прийняття рішень раціональних та 

нераціональних, основи теорії раціональної поведінки. Класифікація систем прийняття 

рішень. 

Тема 2. Нейронні мережі. Види та особливості організації нейронних мереж. Алгоритми 

навчання та їх специфіка. Приклад задач із використанням нейронних мереж. 

Застосування нейронних мереж  

Тема 3. Генетичні алгоритми. Правила побудови генетичних алгоритмів. Оператори 

генетичних алгоритмів. Різновиди операторів. Оптимізація маршрутів у транспортних 

задачах із використанням генетичних алгоритмів. Застосування для пошуку оптимальних. 

Тема 4. Роєві алгоритми.  Мурашині та бджолині алгоритми.  Параметри роботи. 

Модифікації алгоритмів. Застосування для пошуку оптимальних маршрутів у 

транспортних задачах. 

 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИ РОЗВЯЗКУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ 

ЗАДАЧ 

Тема 5. Метод відпалу та його застосування в економіці. Передумови застосування та ідея 

методу. Використання методу для задач економічного спрямування. 

Тема 6.  Багатокритеріальні задачі та методи їх вирішення. Багатокритеріальні задачі в 

економіці. Методи зведення багатокритеріальних задач до однокритеріальних. 

Компромісні розвязки. Метод Зіонша-Валеніуша. Діалогові методи. 

Тема 7. Експертні методи прийняття рішень. Організація роботи експертів. Обробка 

інформації. Методи подолання субєктивізму експертних оцінок. 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Змістовий модуль 1. МЕТАЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ  У ПРИЙНЯТТІ 

РІШЕНЬ 

Тема1. Прийняття 

рішення – система та 

інструментарій. 

14 2  2  10 11 1    10 

Тема2. Нейронні 

мережі. 
14 2  2  10 15 1  1  13 

Тема3. Генетичні 

алгоритми 
16 2  4  10 17 2  2  13 

Тема4. Роєві 

алгоритми.   
13 2  2  9 12 1  1  10 

Разом 57 8  10  39 55 5  4  46 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИ РОЗВЯЗКУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ 

Тема5. Метод 

відпалу та його 

застосування в 

економіці 

14 2  2  10 18 1  2  15 

Тема6. 
Багатокритеріальні 

задачі та методи їх 

вирішення. 

 

20 4  4  12 16 1    15 

Тема7. Експертні 

методи прийняття 

рішень 

16 2  2  12 16 1    15 

Разом  48 8  8  34 50 3  2  45 

Усього годин  105 16  16  73 105 8  6  91 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ  

Практичні заняття не передбачені навчальним планом.              

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

Денна/Заочна 

Змістовий модуль 1. МЕТАЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ  У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

1 Тема1. Прийняття рішення – система та інструментарій. 2/0 

2 Тема2. Нейронні мережі. 2/1 

3 Тема3. Генетичні алгоритми 2/2 

4 Тема4. Роєві алгоритми.   2/1 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИ РОЗВЯЗКУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ.  



5 Тема5. Метод відпалу та його застосування в економіці 2/2 

6 Тема6. Багатокритеріальні задачі та методи їх вирішення. 4/0 

7 Тема7. Експертні методи прийняття рішень 2/0 

Усього 16/6 

 

8.  САМОСТІЙНА  РОБОТА 
Самостійна робота студентів передбачає: 

• систематичні відвідування усіх видів занять і ведення конспекту лекцій; 

• регулярне вивчення лекційного матеріалу по конспекту і навчальній літературі; 

• сумлінну підготовку до лабораторних занять; 

 

РОЗПОДІЛ ЧАСУ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Денна/ Заочна 

форма здобуття 

освіти 

 Змістовий модуль 1. МЕТАЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ  У ПРИЙНЯТТІ 

РІШЕНЬ 

1 Тема1. Прийняття рішення – система та інструментарій. 10/10 

2 Тема2. Нейронні мережі. 10/13 

3 Тема3. Генетичні алгоритми 10/13 

 Тема4. Роєві алгоритми.   9/10 

Змістовий модуль 2.  МЕТОДИ РОЗВЯЗКУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ 

6 Тема5. Метод відпалу та його застосування в економіці 10/15 

7 Тема6. Багатокритеріальні задачі та методи їх вирішення. 12/15 

8 Тема7. Експертні методи прийняття рішень 12/15 

 Разом  73/91 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальних науково-дослідних завдань навчальним планом не передбачено. 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання Методи навчання і викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

ПРН7. Обирати ефективні методи 

управління економічною 

діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень.  

Лекції, мультимедійні 

презентації, кейси, самостійна 

робота.  

тестування, виконання 

індивідуальних робіт, усне 

і письмове опитування. 

ПРН9. Приймати ефективні 

рішення за невизначених умов і 

вимог, що потребують 

застосування нових підходів, 

методів та інструментарію 

соціально-економічних 

досліджень.  

Лекції, мультимедійні 

презентації, кейси, самостійна 

робота.  

тестування, виконання 

індивідуальних робіт, усне 

і письмове опитування. 



ПРН10. Застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-

економічними системами. 

Лекції, мультимедійні 

презентації, кейси, самостійна 

робота.  

тестування, виконання 

індивідуальних робіт, усне 

і письмове опитування. 

ПРН19.Використовувати нейро-

нечіткі технології, системи 

штучного інтелекту, евристичні 

алгоритми, інтелектуальні системи 

ухвалення рішень для 

моделювання економічних 

процесів.  

. 

Лекції, мультимедійні 

презентації, кейси, самостійна 

робота.  

тестування, виконання 

індивідуальних робіт, усне 

і письмове опитування. 

ПРН20. Ефективно застосовувати 

інформаційні технології для 

дослідження економічних об’єктів 

Лекції, мультимедійні 

презентації, кейси, самостійна 

робота.  

тестування, виконання 

індивідуальних робіт, усне 

і письмове опитування. 

 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Результати поточного контролю – оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. 

Поточний контроль за вивченням студентами дисципліни здійснюється викладачами, що 

забезпечують даний курс у відповідності з видами занять:  

1. При проведенні лекційних занять Лектор проводить облік присутності студентів 

на лекційних заняттях у журналі.  

2. При проведенні практичних занять Викладач, який проводить заняття здійснює 

контроль шляхом обліку присутності студентів на заняттях, оцінки результатів 

виконання поставлених завдань,  самостійної роботи. В результаті роботи на 

лабораторних заняттях  студенти можуть отримати 0-60 балів.  

3. Проміжний контроль роботи студента контрольна робота (Колоквіум) – 0-25 

балів. 

4. Виконання реферату та  короткий виступ з повідомленням 0-15 балів. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати 

поточного контролю, проміжного контролю роботи студента та виконання реферату. 

Підсумковий контроль за вивченням студентами дисципліни здійснюється у формі 

заліку, який виставляється на основі загальної підсумкової оцінки з дисципліни.  

Успішність навчання студентів оцінюється за шкалою: зараховано / не зараховано. 

Оцінку ―зараховано‖ заслуговує студент, який виявив знання навчального матеріалу в 

обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності. Для 

отримання оцінки ―зараховано‖ студент повинен під час семестру набрати 51 чи більше 

балів із 100 можливих. Оцінка ―не зараховано‖ виставляється студентові, який набрав 

менше 51 балу із 100 можливих, має значні прогалини в знаннях основного матеріалу, 

допускає грубі помилки у відповідях, не набув необхідних вмінь та знань, передбачених 

програмою дисципліни. Оцінка ―не зараховано‖ означає – у студента відсутні знання 

базових положень курсу ―Логістика‖.  

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни ―Логістика‖ є:  

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях;  

Об'єктами проміжного контролю знань студентів з дисципліни є:  

1) виконання модульних (контрольних) завдань;  

2) виконання реферату.  



У процесі оцінювання систематичності та активності роботи студента на 

практичних   заняттях враховується:  

- рівень знань, продемонстрований у відповідях;  

- активність при обговоренні дискусійних питань;  

- результати виконання завдань поточного контролю, тощо.  

У процесі оцінювання виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами під час 

опанування відповідного змістовного модулю.  

У процесі оцінювання виконання самостійної роботи (індивідуальних завдань) 

враховується: ступінь опрацювання та засвоєння теми в цілому чи окремих питань, 

розв’язування задач, складання тестів тощо. Періодичний модульний контроль 

проводиться у формі тестів та розв'язання практичних завдань. 

У процесі оцінювання реферату виконаного студентами під час семестру 

оцінюється  ступінь володіння обраною тематикою, відповіді на поставлені в ході 

дискусії запитання, структура та презентація доповіді. 

 Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома студентів 

протягом семестру. 

 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Поточне тестування та самостійна робота СРС  Іспит 
Су-

ма 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 

 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4  Рефе

рат 

Т5 Т6 Т7   Коло

квіу

м 

10 10 5 5  15 10 10 10   25 

Т1, Т2 ... Т7 – лекційні теми 

Залік є  результатом роботи в семестрі. При оформленні документів за 

екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання 

знань студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

А 90 – 100 

зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

E 51-60 

FX 
21-50 

незараховано з можливістю повторного 

складання 

F 
0-20 

незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  

радами  факультетів  (педагогічною  радою  коледжу). 

 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Навчальна програма дисципліни 

2. Робоча програма дисципліни 

3. Плани лабораторних робіт. 
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