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Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економічної кібернетики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  

спеціальності 051 «Економіка»  

спеціалізації «Економічна кібернетика» 

Викладачі дисципліни Дацко Мирослав Володимирович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічної кібернетики 

Контактна інформація 

викладачів 

myroslav.datsko@lnu.edu.ua,   

(032) 2394762 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Дистанційно консультації в середовищі MS Teams, Zoom. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або зателефонувати. 

Очно у день проведення лабораторних занять, згідно розкладу. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Курс надає студентам необхідні знання для вивчення теоретичних і 

практичних аспектів та особливостей  інтелектуальних систем 

ухвалення рішень. Основним завданням дисципліни є сформувати у 

студента цілісну, систематизовану картину типових підходів для 

подальшого використання у практичній діяльності. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Інтелектуальні системи ухвалення рішень» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 051 «Економіка» 

спеціалізації «Економічна кібернетика» для освітньої програми 

підготовки магістрів, яка викладається у 4 семестрі в обсязі 3,5 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS).   

Мета та цілі 

дисципліни 

Ознайомлення студентів із сучасним станом застосування інтелектуальних 

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

навички необхідні для прийняття раціональних рішень із використанням 

прикладного програмного забезпечення. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Данчук В.Д. Оптимізації пошуку шляхів по графу в динамічній 

задачі комівояжера методом модифікованого мурашиного 

алгоритму / В.Д. Данчук, В.В. Сватко // Системні дослідження та 

інформаційні технології НТУУ «КПІ». – 2012. – №2. – С. 78-86. 

2. Данчук В.Д. Модифікований мурашиний метод оптимізації 

маршруту в динамічній задачі комівояжера / В. Д. Данчук, В. В. 

Сватко // Вісник [Національного транспортного університету]. – 

2012. – № 25. – С. 378-382. 

3. Дранишников Л.В. Інтелектуальні методи в управлінні 

: навчальний посібник / Л.В. Дранишников; Міністерство освіти і 

науки України, Дніпровський державний технічний університет 

(ДДТУ). Кам’янське : ДДТУ, 2018. - 415 с. 

4. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник /А.О. 

Олійник, С.О. Субботін, О.О. Олійник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. 

- 277 с. 

5. Колесніков К. В. Генетичні алгоритми для задач 

багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної 

маршрутизації даних/ Колесніков К. В., Карапетян А. Р., Царенко 



Т. А. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних 

технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. – № 56 (1029). – С.44-50. 

6. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В. Інтелектуальні 

системи: Підручник – Львів «Новий світ - 2000», 2008. – 406 с. 

7. Петренко А. І. Grid та інтелектуальна обробка даних Data Mining 

/ А. І. Петренко // Системні дослідження та інформаційні 

технології. – 2008. – № 4. – С. 97-110. 

8. Рутковская Д., Пилинский М., Рутковская Л. Нейронные сети, 

генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. 

Рудинского. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006. – 452 с. 

9. Субботін С.О. Інтелектуальні системи : навчальний посібник 

/ С.О. Субботін, А.О. Олійник; під загальною редакцією С.О. 

Субботіна ; Міністерство освіти і науки України, Запорізький 

національний технічний університет. – 2014. 

10. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: 

Підручник – Київ, 2010 . – 837 с. 

11. Dorigo M. The Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating 

Agents / Dorigo M., Maniezzo V., Colorni A. // IEEE Trans. on 

Systems, Man and Cybernetics. Part B. – 1996. — № 1. — Vol. 26. 

— P. 29-41 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин 

лабораторних занять та 73 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  
 знати:  

 систему та інструментарій інтелектуальних систем прийняття       

рішень;  

 інструментарій генетичних алгоритмів;  

 інструментарій алгоритмів нейронних мереж;  

 застосування експертних методів;  

 інструментарій мурашиних та роєвих алгоритмів;  

 підходи до багатокритеріальної оптимізації;  

 основні засади машинного навчання. 
   вміти:   

 застосовувати адекватні методи для прийняття рішень щодо 

функціонування та розвитку економічних систем;  

 використовувати сучасні інформаційні технології в процесі 

прийняття рішень; 

 здійснювати аналіз та обґрунтування пропонованих рішень та 

вибір найкращого варіанту з множини допустимих; 

 поєднувати методи інтелектуальних систем прийняття рішень. 

Ключові слова Інтелектуальна система, штучний інтелект, експертна система, 

нейронна мережа, генетичний алгоритм, машинне навчання, роєві 

алгоритми. 

Формат курсу Очний\Заочний 

Теми Тема 1. Прийняття рішення – система та інструментарій. Принципи 

прийняття рішень.  

Тема2. Нейронні мережі. Види та особливості організації нейронних 

мереж.  

Тема 3. Генетичні алгоритми.  

Тема 4. Роєві алгоритми.   

Тема 5. Метод відпалу та його застосування в економіці.  

Тема 6.  Багатокритеріальні задачі та методи їх вирішення.  

Тема 7. Експертні методи прийняття рішень.  

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2156
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2156
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIlvvFrPbsAhVpwosKHUGYDQIQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.bdpu.org%2Fbitstream%2F123456789%2F149%2F1%2FChernyak%2520O.I.%252C%2520Zakharchenko%2520P.V.%2520Intelektual%25CA%25B9nyy%2520analiz%2520danykh.pdf&usg=AOvVaw1KGdrLkGQPOttzTzW9Umau
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIlvvFrPbsAhVpwosKHUGYDQIQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.bdpu.org%2Fbitstream%2F123456789%2F149%2F1%2FChernyak%2520O.I.%252C%2520Zakharchenko%2520P.V.%2520Intelektual%25CA%25B9nyy%2520analiz%2520danykh.pdf&usg=AOvVaw1KGdrLkGQPOttzTzW9Umau


Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру  

Пререквізити Вивчення дисципліни «Інтелектуальні системи ухвалення рішень» 

забезпечується отриманими знаннями з курсів: «Інформатика», 

«Економіко-математичні методи і моделі», «Статистика», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Вища математика», 

«Дослідження операцій», «Моделювання економіки» . 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції з використанням презентацій, демонстрація роботи з 

програмними продуктами, роздатковий матеріал, інтерактивні 

методи навчання. 

Необхідне обладнання Для виконання завдань курсу  може використовуватись  проектор, 

навчальні посібники, ноутбук, дошка. Програмне забезпечення 

MatLab, Statistica. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

лабораторні: 60 балів;  

колоквіум 15 балів; 

реферат 15 балів; 

контрольна робота 10 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і лабораторні заняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Використання ресурсів мережі Інтернет. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Принципи прийняття рішень.  

2. Системи підтримки прийняття рішень.  

3. Прийняття рішень, теорія раціональної поведінки.  

4. Класифікація систем прийняття рішень. 

5. Основи машинного навчання. 

6. Види та особливості організації нейронних мереж. 

7. Алгоритми навчання та їх специфіка.  

8. Застосування нейронних мереж . 

9. Правила побудови генетичних алгоритмів.  

10. Оператори генетичних алгоритмів.  

11. Різновиди операторів генетичних алгоритмів.  

12. Застосування генетичних алгоритмів для пошуку оптимальних 

рішень. 

13. Поняття машинного навчання  

14. Інтелектуальний аналіз даних. 

15. Побудова дерева рішень. 

16. Мурашині та бджолині алгоритми.   

17. Параметри роботи мурашиних алгоритмів.  

18. Параметри роботи бджолиних алгоритмів. 

19. Модифікації мурашиних алгоритмів. 

20.  Застосування мурашиних алгоритмів для пошуку оптимальних 



маршрутів у транспортних задачах. 

21. Передумови застосування та ідея методу відпалу. 

22. Використання методу відпалу для задач економічного 

спрямування. 

23. Багатокритеріальні задачі та методи їх вирішення.  

24. Багатокритеріальні задачі в економіці.  

25. Методи зведення багатокритеріальних задач до 

однокритеріальних. 

26. Компромісні розвязки.  

27. Метод Зіонша-Валеніуша. Діалогові методи. 

28. Організація роботи експертів та методи подолання 

субєктивізму експертних оцінок. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 


