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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

                 4 

Галузь знань 

12 “Інформаційні технології” 

(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Спеціальність 

 122 "Комп'ютерні науки" 

Освітня програма 

«Консолідована інформація» 

Модулів – 1 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

магістр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
1-й - 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3,5  

32 год. - 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

32 год. - 

Самостійна робота 

56 год. - 

Індивідуальні завдання:  
- 

Вид контролю: екзамен 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Інтелектуальні системи аналізу консолідованої 

інформації» є ознайомлення студентів із загальними принципами побудови та функціонування 

інтелектуальних систем, методами, програмними продуктами і інструментальними засобами, які 

використовуються для аналізу даних; підготувати студента до ефективного використання 

сучасних методів обчислювального інтелекту, які необхідні фахівцям з інформаційних 

технологій. 

Завданнями вивчення дисципліни є: дати базове уявлення про сфери застосування 

інтелектуальних систем; сформувати вміння та навички вирішення завдань з використанням 

інтелектуальних систем; розкрити теоретичні, практичні питання створення та застосування 

інтелектуальних систем; вивчити механізми опрацювання і подання знань в інтелектуальних 

системах; вивчити теоретичні основи  роботи з апаратом нечіткої логіки для вирішення слабо 

структурованих (змішаних) і неструктурованих  економічних задач; набути навичок роботи зі 

штучними нейронними мережами для розв’язування задач прогнозування, класифікації або 

управління; застосовувати генетичні алгоритми для задач оптимізації під час дослідження 

соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати  

- технології розробки та проектування інтелектуальних систем;  

- відмінності між звичайними та інтелектуальними системами;  

- класифікацію задач та видів систем штучного інтелекту;  

- типи моделей штучного інтелекту;  

- базові та адаптивні алгоритми кластеризації;  

- інтелектуальні методи класифікації та регресії;  

- алгоритми машинного навчання;  

- технологію експертних систем; 

- технологію нечітких систем; 

- технологію нейромережних систем; 

- технологію генетичних алгоритмів; 

- інтелектуальні задачі і методи їх рішення. 

Вміти  

- обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу обчислювального 

інтелекту при розв'язані вiдповiдних практичних задач; 

- використовувати сучасні програмні засоби для дослідження інтелектуальних систем;  

- здійснювати вибір програмних засобів для вирішення задач штучного інтелекту;  

- застосовувати в різних предметних областях сучасні методи формалізації та обробки нечіткості 

і невизначеності експертних знань; 

- використовувати інтелектуальні методи класифікації та регресії;  

- використовувати алгоритми машинного навчання;  

- застосовувати при вирішенні задач принципи побудови та навчання нейронних мереж; 

- будувати моделі прийняття рішень на основі теорії нейромереж та нечіткої логіки; 

- вирішувати задачі автоматизації підтримки прийняття рішень, діагностики, класифікації та 

аналізу даних; 

- володіти методами та технологіями об'єктно-орієнтованого програмування для вирішення задач 

штучного інтелекту. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Концептуальні основи побудови інтелектуальних систем аналізу 

консолідованої інформації 

Тема 1. Штучний інтелект. Основні напрямки досліджень 

Природний і штучний інтелект. Напрями досліджень у штучному інтелекті. Еволюція 

штучного інтелекту. Сучасні напрямки розвитку систем штучного інтелекту. 

Тест Тюрінга. Деякі інтелектуальні задачі. Подання знань у комп'ютері. Семантичні 

мережі. Моделі міркувань. Процес вибору релевативного оператора. 

 

Тема 2. Інтелектуальні системи: загальні положення 

Основні поняття і термінологія інтелектуальних систем. Інтелектуальні системи із 

загальнокібернетичних позицій. Підходи до побудови інтелектуальних систем. Архітектури 

інтелектуальних систем. Види інтелектуальних систем. Основні поняття формальної моделі 

інтелектуальної системи. Формальне означення інтелектуальної системи. Функціональна модель 

інтелектуальної системи.  

Моделі та методи функціонування  інтелектуальних систем. Основні поняття формальної 

моделі. Функціональна модель інтелектуальної системи. Пошук та задоволення обмежень. 

Приклади побудови моделі керування  процесом пошуку розв’язку. 

 

Тема 3. Експертні системи 

Сутність, розвиток та застосування експертних систем. Загальна структура і схема 

функціонування експертної системи. Технологія створення експертних систем.  Моделі 

представлення знань в експертних системах. Методи організації колективних експертних систем. 

Інструментальні засоби реалізації експертної системи. 

 

Тема 4. Застосування нечіткої логіки в інтелектуальних системах  
Основні терміни і означення нечітких множин. Властивості нечітких множин. Операції над 

нечіткими множинами. Нечітка і лінгвістична змінні. Функції належності. Нечіткі числа. Нечіткі 

відношення.  

Методи задання невизначеностей в інтелектуальних системах. Основні терміни і означення 

нечітких множин.  Властивості нечітких множин. Операції над нечіткими множинами. Нечітка і 

лінгвістична змінні. Класичний модуль нечіткого управління. Базові поняття та положення теорії 

нечіткої логіки.  

 

Тема 5. Методи побудови функцій належності нечітких множин. Нечіткий логічний 

висновок 

Функції належності. Основні типи функцій належності. Побудова функцій належності на 

основі парних порівнянь. Побудова функцій належності  лінгвістичних термів з використанням 

статистичних даних. 

Логічний висновок. Основи нечіткого логічного висновку. Нечіткі бази знань. 

Композиційне правило нечіткого висновку Заде. Нечіткий логічний висновок Мамдані, Сугено та 

задач класифікації. Ієрархічні системи нечіткого логічного висновку. 

Нечіткі числа. Нечіткі відношення.  

 

Тема 6. Програмні пакети  для нечіткої логіки 

Пакет Fuzzy Logic Toolbox: структура і можливості.  Побудова нечітких систем типу 

Мамдані та Сугено. Налагодження побудованої нейро-нечіткої моделі. Реалізація моделей 

адаптивних систем нейро-нечіткого виводу в середовищі MATLAB. 
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Змістовий модуль 2.  Машинне навчання та нейронні мережі 

Тема 7. Поняття машинного навчання 
Мета машинного навчання і сфери його застосування. Методи машинного навчання. 

Контрольоване навчання. Неконтрольоване навчання. Навчання з підкріпленням. Нейронні 

мережі і глибоке навчання 

 

Тема 8. Інтелектуальний аналіз даних. Побудова дерева рішень. 

Постановка задачі класифікації даних. Метод класифікації на основі індукції дерев 

рішень. Побудова дерева рішень та набору класифікаційних правил. Виявлення логічних 

закономірностей в даних.  

 

Тема 9. Основні концепції нейронних мереж. 
Біологічний прототип. Штучний нейрон. Однорівневі штучні нейронні мережі. 

Перцептрони. Навчання перцептрона. Алгоритм зворотної похибки. Обмеження обчислювальних 

можливостей нейронних мереж. Класифікація нейронних мереж. Види навчання штучних 

нейронних мереж.  

Класифікація нейронних мереж. Багатошаровий персептрон. Інші нейромережні 

архітектури: RBF-мережі, мережі Хопфілда і Хенммінга. Попередня обробка даних. Гібридні 

мережі. Підготовка даних для нейронних мереж. 

Нейронні мережі і задачі регресії. 

 

Тема 10. Інструментальні засоби розробки нейромережних додатків 

Застосування програмного пакету Statistica Neural Networks (SNN). Пакет Matlab  для 

використання нейронних мереж менеджерами та інвесторами на практиці. Характеристика 

пакета Excel Neural Package. Приклади використання нейромережевих технологій. 

 

Тема 11. Основні концепції генетичного алгоритму 

Еволюційна теорія. Кодування в генетичних алгоритмах. Генетичні оператори. Оператор 

селекції. Природний відбір і генетична спадковість. Робота генетичного алгоритму. Класичний 

генетичний алгоритм. Робота генетичного алгоритму. Поняття машинного навчання.  

 

Тема 12. Застосування генетичних алгоритмів. Програмне забезпечення для 

генетичних алгоритмів 
Задачі оптимізації. Генетичні алгоритми і штучні нейронні мережі. Застосування 

генетичних алгоритмів в задачах менеджменту.  Задачі оптимізації. Поєднання генетичних 

алгоритмів і нейронних мереж. Генетичні алгоритми в економіці. Генетичні алгоритми в 

управлінні виробництвом. 

Ілюстрація виконання класичного генетичного алгоритму. Кодування параметрів задачі в 

генетичному алгоритмі. Реалізація генетичних алгоритмів за допомогою Matlab. 

 

Змістовий модуль 3.  Прикладне використання інтелектуальних систем 

Тема 13. Онтології й онтологічні системи 

Моделі онтології й онтологічної системи. Методології створення  і життєвий цикл 

онтології. Приклади онтологій.  Системи з використанням методів і засобів штучного інтелекту. 

 

Тема 14. Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи  

Структура агентів. Основні поняття мультиагентних систем. Аналіз моделей, методів 

та алгоритмів, що використовуються у мультиагентних системах. Моделі мультиагентних 

систем. Аналіз сучасних досліджень у розробленні мультиагентних систем.  

Використання генетичних алгоритмів у мультиагентних системах. 

Прийняття рішень в мультиагентних системах з використанням теорії ігор.  
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Тема 15. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет  

Використання онтологій. Суть, структура та властивості мультиагентної  системи. 

Мови спілкування між агентами. Неспеціалізовані пошукові агенти. Спеціалізовані пошукові 

агенти. Стандарти подання документів в Інтернет.  Аналіз підходів до навчання онтологій.  

 

Тема 16. Мови програмування інтелектуальних систем 

Мова програмування Clips. Мова програмування Newlisp. Мова програмування Python. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

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

ОК 1.1.03.01. Концептуальні основи побудови інтелектуальних систем аналізу 

консолідованої інформації 

Тема 1. Штучний 

інтелект. Основні 

напрямки 

досліджень 

4 2    2       

Тема 2. 

Інтелектуальні 

системи: загальні 

положення 

8 2  4  2       

Тема 3. Експертні 

системи 

8 2  2  4       

Тема 4. 

Моделювання 

нечіткостей в 

інтелектуальних 

системах 

14 2  8  4       

Тема 5. Методи 

побудови функцій 

належності нечітких 

множин. Нечіткий 

логічний висновок 

2 1    1       

Тема 6. Програмні 

пакети  для  нечіткої 

логіки 

7 1  4  2       

Разом за змістовим 

модулем 1 

43 10  18  15       

ОК 1.1.03.02. Машинне навчання та нейронні мережі 

Тема 7. Поняття 

машинного навчання 

4 2    2       

Тема 8. 

Інтелектуальний 

аналіз даних. 

Побудова дерева 

рішень. 

9 4    5       
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Тема 9. Основні 

концепції нейронних 

мереж  

14 4  4  6       

Тема 10. 

Інструментальні 

засоби розробки 

нейромережних 

додатків 

9 1  4  4       

Тема 11. Основні 

концепції 

генетичного 

алгоритму 

6 2    4       

Тема 12. 

Застосування 

генетичних 

алгоритмів. 

Програмне 

забезпечення для 

генетичних 

алгоритмів 

8 1  4  3       

Разом за змістовим 

модулем 2 

50 14  12  24       

ОК 1.1.03.03. Прикладне використання інтелектуальних систем 

Тема 13. Онтології й 

онтологічні системи 

6 2    4       

Тема 14. 

Інтелектуальні 

агенти та 

мультиагентні 

системи  

6 2    4       

Тема 15. 

Інтелектуальний 

пошук в мережі 

Інтернет  

8 2  2  4       

Тема 16. Мови 

програмування 

інтелектуальних 

систем 

7 2    5       

Разом за змістовим 

модулем 3 

27 8  2  17       

Усього годин  120 32  32  56       

 

 

Тематика лекційних занять 

 

Лекція 1 

Тема 1. Штучний інтелект. Основні напрямки досліджень 

Природний і штучний інтелект. Напрями досліджень у штучному інтелекті. Тест Тюрінга.  

Деякі інтелектуальні задачі. Подання знань у комп'ютері. Еволюція штучного інтелекту. Сучасні 

напрямки розвитку систем штучного інтелекту 

 

Лекція 2 
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Тема 2. Інтелектуальні системи: загальні положення 

Основні поняття і термінологія інтелектуальних систем. Інтелектуальні системи із 

загальнокібернетичних позицій. Підходи до побудови інтелектуальних систем. Архітектури 

інтелектуальних систем. Види інтелектуальних систем. 

Моделі та методи функціонування  інтелектуальних систем. Основні поняття формальної 

моделі. Функціональна модель інтелектуальної системи. Пошук та задоволення обмежень. 

Приклади побудови моделі керування  процесом пошуку розв’язку. 

 

Лекція 3 

Тема 3. Експертні системи 

Сутність, розвиток та застосування експертних систем. Загальна структура і схема 

функціонування експертної системи. Технологія створення експертних систем.  Моделі 

представлення знань в експертних системах. Методи організації колективних експертних систем. 

Інструментальні засоби реалізації експертної системи. 

 

Лекція 4 

Тема 4. Застосування нечіткої логіки в інтелектуальних системах  
Основні терміни і означення нечітких множин. Властивості нечітких множин. Операції над 

нечіткими множинами. Нечітка і лінгвістична змінні. Функції належності. Нечіткі числа. Нечіткі 

відношення.  

 

Лекція 5 

Тема 5. Методи побудови функцій належності нечітких множин. Нечіткий логічний 

висновок 

Побудова функцій належності на основі парних порівнянь. Побудова функцій належності  

лінгвістичних термів з використанням статистичних даних. 

Логічний висновок. Основи нечіткого логічного висновку. Нечіткі бази знань. 

Композиційне правило нечіткого висновку Заде. Нечіткий логічний висновок Мамдані, Сугено та 

задач класифікації. Ієрархічні системи нечіткого логічного висновку. 

 

Тема 6. Програмні пакети  для нечіткої логіки 

Пакет Fuzzy Logic Toolbox: структура і можливості.  Побудова нечітких систем типу 

Мамдані та Сугено. Налагодження побудованої нейро-нечіткої моделі. Реалізація моделей 

адаптивних систем нейро-нечіткого виводу в середовищі MATLAB. 

 

Лекція 6 

Тема 7. Поняття машинного навчання 

Мета машинного навчання і сфери його застосування. Методи машинного навчання. 

Контрольоване навчання. Неконтрольоване навчання. Навчання з підкріпленням. Нейронні 

мережі і глибоке навчання 

 

Лекція 7, 8 

Тема 8. Інтелектуальний аналіз даних. Побудова дерева рішень. 

Постановка задачі класифікації даних. Метод класифікації на основі індукції дерев 

рішень. Побудова дерева рішень та набору класифікаційних правил. Виявлення логічних 

закономірностей в даних.  

 

 

Лекція 9 

Тема 9. Основні концепції нейронних мереж 
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Біологічний прототип. Штучний нейрон. Однорівневі штучні нейронні мережі. 

Перцептрони. Навчання перцептрона. Алгоритм зворотньої похибки. Обмеження 

обчислювальних можливостей нейронних мереж. Класифікація нейронних мереж. Види навчання 

штучних нейронних мереж.  

Лекція 10 

Тема 9. Основні концепції нейронних мереж 

Багатошаровий персептрон. Інші нейромережні архітектури. Попередня обробка даних. 

Гібридні мережі. 

Лекція 11 

Тема 10. Інструментальні засоби розробки нейромережних додатків 

Застосування програмного пакету Statistica Neural Networks (SNN). Пакет Matlab  для 

використання нейронних мереж менеджерами та інвесторами на практиці. Характеристика 

пакета Excel Neural Package. Приклади використання нейромережевих технологій. 

Тема 11. Основні концепції генетичного алгоритму 

Еволюційна теорія. Кодування в генетичних алгоритмах. Генетичні оператори.  

Лекція 12 

Тема 11. Основні концепції генетичного алгоритму 

Оператор селекції. Класичний генетичний алгоритм. Робота генетичного алгоритму. 

 

Тема 12. Застосування генетичних алгоритмів. Програмне забезпечення для 

генетичних алгоритмів 
Задачі оптимізації. Генетичні алгоритми і штучні нейронні мережі. Застосування 

генетичних алгоритмів в задачах менеджменту. Реалізація генетичних алгоритмів за допомогою 

Matlab та Evolver. 

 

Лекція 13 

Тема 13. Онтології й онтологічні системи 

Моделі онтології й онтологічної системи. Методології створення  і життєвий цикл 

онтології. Приклади онтологій.  

 

Лекція 14 

Тема 14. Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи  

Структура агентів. Основні поняття мультиагентних систем. Аналіз моделей, методів та 

алгоритмів, що використовуються у мультиагентних системах. Моделі мультиагентних систем. 

 

Лекція 15 

Тема 15. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет  

Використання онтологій. Суть, структура та властивості мультиагентної системи. 

Мови спілкування між агентами. Неспеціалізовані пошукові агенти. Спеціалізовані пошукові 

агенти.  

 

Лекція 16 

Тема 16. Мови програмування інтелектуальних систем 

Мова програмування Clips. Мова програмування Newlisp. Мова програмування Python. 
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4. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 2. Інтелектуальні системи: загальні положення 4 

2.  Тема 3. Експертні системи 2 

3.  Тема 4. Моделювання нечіткостей в інтелектуальних системах 8 

4.  Тема 6. Програмні пакети  в області нечіткої логіки 4 

5.  Тема 9. Основні концепції нейронних мереж 4 

6.  Тема 10. Інструментальні засоби розробки нейромережних 

додатків 

4 

7.  Тема 12. Застосування генетичних алгоритмів. Програмне 

забезпечення для генетичних алгоритмів 

4 

8.  Тема 15. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет 2 

 Разом  32 

 

 

Тематика лабораторних занять 

№ 

Лаб.роботи 

Назва лабораторної роботи Кількість 

годин 

1.  Початок роботи з Matlab 2 

2.  Графіка Matlab 2 

3.  Мова логічного програмування загального призначення 

Пролог 

2 

4.  Розробка нечіткої системи типу Мамдані  2 

5.  Розробка нечіткої системи типу Сугено на основі 

експертних знань 

2 

6.  Створення системи нечіткого виведення, яка моделюватиме 

ситуацію для вказаної предметної області 

4 

7.  Реалізація моделей адаптивних систем нейро-нечіткого 

виводу в середовищі Matlab 

4 

8.  Побудова нейронної мережі з використання пакета Stаtistica 4 

9.  Нейронні мережі в Matlab 4 

10.  Генетичний алгоритм в Matlab 4 

11.  Інтелектуальний пошук в MS Office 2 

 Разом  32 

 

 

 

5. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студентів полягає в: 

- опрацюванні лекційного матеріалу; 

- самостійному вивченні матеріалу з літературних джерел; 

- підготовці до лабораторних занять. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Штучний інтелект. Основні напрямки досліджень 2 

2.  Тема 2. Інтелектуальні системи: загальні положення 2 

3.  Тема 3. Експертні системи 4 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4.  Тема 4. Моделювання нечіткостей в інтелектуальних системах 4 

5.  Тема 5. Методи побудови функцій належності нечітких множин. 

Нечіткий логічний висновок 

1 

6.  Тема 6. Програмні пакети  для нечіткої логіки 2 

7.  Тема 7. Поняття машинного навчання 2 

8.  Тема 8. Інтелектуальний аналіз даних. Побудова дерева рішень. 5 

9.  Тема 9. Основні концепції нейронних мереж 6 

10.  Тема 10. Інструментальні засоби розробки нейромережних 

додатків 

4 

11.  Тема 11. Основні концепції генетичного алгоритму 4 

12.  Тема 12. Застосування генетичних алгоритмів. Програмне 

забезпечення для генетичних алгоритмів 

3 

13.  Тема 13. Онтології й онтологічні системи 4 

14.  Тема 14. Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи  4 

15.  Тема 15. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет  4 

16.  Тема 16. Мови програмування інтелектуальних систем 5 

 Разом  56 

 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом дисципліни, 

придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов’язкових занять. Під час такої 

роботи використовується навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій.  

 

 

Тематика самостійного вивчення матеріалу 

 

Модуль 1. Концептуальні основи побудови інтелектуальних систем аналізу консолідованої 

інформації 

 

 

Тема 1. Штучний інтелект. Основні напрямки досліджень 

1. Історія штучного інтелекту. 

2. Поняття штучного інтелекту.  

3. Сучасні напрямки розвитку систем штучного інтелекту 

4. Моделі подання знань. 

5. Семантичні мережі. 

6. Моделі міркувань. 

7. Інтелект як високоорганізована кібернетична система. 

8. Процес вибору релевативного оператора. 

9. Виконання оператора. 

 

Тема 2. Інтелектуальні системи: загальні положення 

1. Області застосування інтелектуальних систем. 

2. Основні поняття формальної моделі інтелектуальної системи.  

3. Формальне означення інтелектуальної системи.  

4. Функціональна модель інтелектуальної системи.  

5. Пошук та задоволення обмежень.  

6. Приклади побудови моделі керування  процесом пошуку розв’язку інтелектуальних 

систем. 

 

Тема 3. Експертні системи 

Методи організації колективних експертних систем.  
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Інструментальні засоби реалізації експертної системи. 

 

Тема 4. Моделювання нечіткостей в інтелектуальних системах  
1. Методи задання невизначеностей в інтелектуальних системах. 

2. Основні терміни і означення нечітких множин.  

3. Властивості нечітких множин.  

4. Операції над нечіткими множинами.  

5. Нечітка і лінгвістична змінні.  

6. Класичний модуль нечіткого управління. 

7. Базові поняття та положення теорії нечіткої логіки.  

8. Побудова бази нечітких знань.  

9. Побудова системи нечітких логічних рівнянь.  

10. Алгоритм апроксимації.  

11. Приклади використання систем нечіткого висновку в задачах управління. 

 

Тема 5. Методи побудови функцій належності нечітких множин. Нечіткий логічний 

висновок 

1. Функції належності.  

2. Основні типи функцій належності. 

3. Побудова функцій належності на основі парних порівнянь.  

4. Побудова функцій належності лінгвістичних термів з використанням статистичних 

даних. 

5. Нечіткі числа.  

6. Нечіткі відношення.  

 

Тема 6. Програмні пакети  в області нечіткої логіки 

1. Пакет Fuzzy Logic Toolbox: можливості.   

2. Реалізація моделей адаптивних систем нейро-нечіткого виводу в середовищі MATLAB. 

 

 

Модуль 2. Машинне навчання та нейронні мережі 

 

Тема 7. Поняття машинного навчання 

1. Контрольоване навчання.  

2. Неконтрольоване навчання.  

3. Навчання з підкріпленням.  

4. Нейронні мережі і глибоке навчання 

 

Тема 8. Інтелектуальний аналіз даних. Побудова дерева рішень. 

1. Класифікація даних.  

2. Метод дерев рішень.  

3. Побудова дерева рішень та набору класифікаційних правил.  

4. Виявлення логічних закономірностей в даних.  

 

Тема 9. Основні концепції нейронних мереж 

1. Класифікація нейронних мереж.  

2. Багатошаровий персептрон.  

3. Нейромережні архітектури: RBF-мережі, мережі Хопфілда і Хенммінга. 

4. Реалізація моделей адаптивних систем нейро-нечіткого виводу в середовищі Matlab. 

5. Підготовка даних для нейронних мереж. 

6. Нейронні мережі і задачі регресії. 
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Тема 10. Інструментальні засоби розробки нейромережних додатків 

1. Застосування програмного пакету Statistica Neural Networks (SNN).  

2. Пакет Matlab  для використання нейронних мереж менеджерами та інвесторами на 

практиці.  

3. Характеристика пакета Excel Neural Package.  

4. Приклади використання нейромережевих технологій. 

 

Тема 11. Основні концепції генетичного алгоритму 

1. Поняття машинного навчання.  

2. Еволюційна теорія.  

3. Природний відбір і генетична спадковість.  

4. Робота генетичного алгоритму. 

5. Класичний генетичний алгоритм.  

 

Тема 12. Застосування генетичних алгоритмів. Програмне забезпечення для 

генетичних алгоритмів 
1. Ілюстрація виконання класичного генетичного алгоритму. 

2. Кодування параметрів задачі в генетичному алгоритмі.  

3. Основна теорема про генетичні алгоритми. 

4. Модифікації класичного генетичного алгоритму. 

5. Задачі оптимізації.  

6. Поєднання генетичних алгоритмів і нейронних мереж. 

7. Генетичні алгоритми в економіці. 

8. Генетичні алгоритми в управлінні виробництвом. 

9. Реалізація генетичних алгоритмів за допомогою Matlab  

 

 

Модуль 3. Прикладне використання інтелектуальних систем 

 

Тема 13. Онтології й онтологічні системи 

1. Моделі онтології і онтологічної системи. 

2. Методології створення і «життєвий цикл» онтології. 

3. Приклади онтологій. 

4. Системи з використанням методів і засобів штучного інтелекту. 

 

Тема 14. Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи  

1. Агенти і варіанти середовища.  

2. Структура агентів.  

3. Основні поняття мультиагентних систем.  

4. Аналіз моделей, методів та алгоритмів, що використовуються у мультиагентних 

системах.  

5. Моделі мультиагентних систем. 

6. Аналіз сучасних досліджень у розробленні мультиагентних систем.  

7. Використання генетичних алгоритмів у мультиагентних системах. 

8. Прийняття рішень в мультиагентних системах з використанням теорії ігор. 

 

Тема 15. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет  

1. Стандарти подання документів в Інтернет.  

2. Використання онтологій.  

3. Мови спілкування між агентами.  

4. Неспеціалізовані пошукові агенти.  

5. Спеціалізовані пошукові агенти.  
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6. Системи і засоби подання онтологічних знань. 

7. Аналіз підходів до навчання онтологій. 

 

Тема 16. Мови програмування інтелектуальних систем 

1. Мова програмування Clips.  

2. Мова програмування Newlisp.  

3. Мова програмування Python. 

 

 

6. Методи навчання 

 

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний.  

Лекції передбачають  створення викладачем проблемної ситуації, допомогу студентам в 

освоєнні поставленого завдання, спрямованого на задоволення пізнавального інтересу шляхом 

отримання нової інформації. 

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань студентів.   

Важливим є навчання студента самостійно працювати із літературою. 

 

 

7. Методи контролю 

 

Контроль за виконанням студентами навчального плану  здійснюється за допомогою 

таких видів контролю: 

- поточний, який передбачає опитування студентів на лабораторних заняттях, перевірку 

виконання самостійної роботи; 

- проміжний, передбачає написання трьох модульних тестів протягом семестру; 

- підсумковий, що полягає у складанні семестрового іспиту. Іспит проводиться у письмовій 

формі та передбачає теоретичну та практичну складові. 

 

 

8. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 
Поточний контроль: 

35 балів нараховується за підготовку до лабораторних занять: 

– за захист лабораторних робіт та виконання домашніх і самостійних завдань. 

Проміжний контроль: 

3 змістові модулі . За кожний з модулів студент може набрати максимально 5 балів. 

За проміжний контроль студент може набрати до 15 балів. 

Підсумковий контроль – іспит у системі Moodle.  

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів 

і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для  іспиту 

90 – 100 А відмінно    

 

 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

31-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-30 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни складається із: 

- текстів лекцій у вигляді слайдів у системі Teams; 

- лабораторних робіт та індивідуальних завдань у системі Teams. 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. 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.  

2. 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. 

3. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В. Інтелектуальні системи: Підручник – Львів «Новий 

світ - 2000», 2008. – 406 с. 

4. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: Підручник – Київ, 2010 . – 837 с. 

5. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник /А.О. Олійник, С.О. Субботін, О.О. 

Олійник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 277 с. 

 

Додаткова література: 

6. Нечволода Л.В. Інтелектуальні системи прийняття рішень на промислових підприємствах 

: посібник для студентів технічних спеціальностей / Л.В. Нечволода, О.Ю. Івченкова, 

Міністерство освіти і науки України, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА). 

Краматорськ : ДДМА, 2016. - 122 с.  

7. Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навчальний посібник 

/ О.В. Нестеренко, О.І. Савенков, О.О. Фаловський; Національна академія управління. Київ 

: Національна академія управління, 2016. - 186 с.  

8. Прийма С.С. Модель прогнозування ціни на основі нечіткої логіки //Вісник Львівського 

університету. Серія економічна. Випуск 33.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - С.158-163 

9. Прийма С.С. Використання нечіткої логіки у прогнозуванні цін (раrt 1) / Прийма С.С., Вовк 

Р. // Universytet Rzeszowski, Wydzial Ekonomii, Zaklad Ekonomiki s organizacji Przedsiebiorstw 

" Przedsiebiorstwo i region" pod redakcja Romana Fedana, Rzeszow, 2006.- p.463-478  

http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/YE8SKEXB87I6KM2I9LR8B2L6MSGH7YBSJP8FQPRPKJIYV2F71N-33137?func=full-set-set&set_number=913702&set_entry=000010&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/YE8SKEXB87I6KM2I9LR8B2L6MSGH7YBSJP8FQPRPKJIYV2F71N-33137?func=full-set-set&set_number=913702&set_entry=000010&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/YE8SKEXB87I6KM2I9LR8B2L6MSGH7YBSJP8FQPRPKJIYV2F71N-33138?func=full-set-set&set_number=913702&set_entry=000010&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/YE8SKEXB87I6KM2I9LR8B2L6MSGH7YBSJP8FQPRPKJIYV2F71N-33138?func=full-set-set&set_number=913702&set_entry=000010&format=999
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/N9R6YJ3EYMYP9PAMDTGT3PF5TVK534LTHY3TA88E23Q2RSMGRD-35412?func=service&doc_number=000514300&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/N9R6YJ3EYMYP9PAMDTGT3PF5TVK534LTHY3TA88E23Q2RSMGRD-35413?func=service&doc_number=000514300&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/N9R6YJ3EYMYP9PAMDTGT3PF5TVK534LTHY3TA88E23Q2RSMGRD-35413?func=service&doc_number=000514300&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/N9R6YJ3EYMYP9PAMDTGT3PF5TVK534LTHY3TA88E23Q2RSMGRD-35414?func=service&doc_number=000514300&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/N9R6YJ3EYMYP9PAMDTGT3PF5TVK534LTHY3TA88E23Q2RSMGRD-35414?func=service&doc_number=000514300&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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10. Прийма С.С. Використання нечіткої логіки у прогнозуванні цін (раrt 2) /Прийма С.С., Вовк 

Р. // Globaliacja a optymalizacia gospodarowania podmiotow ery cyrowej (wybrane problemy i 

aspekty) – Pod redakcja Kazimerza Krupy.- Wydawnictwo Transgranichnego Instytutu  

Badawchego.- koszyce-Lwow-Luck-Rzeszow,2006.- p.229-264 

11. Прийма С.С. Використання нечітких чисел для обчислення фінансового ризику / Прийма 

С.С.,  Вовк Р.В. //Науковий збірник «Формування ринкової економіки в  Україні» Випуск 18. 

Львів. Інтереко, 2008.- C.50-56. 

12. Прийма С.С. Застосування багатозначної логіки у фінансовому аналізі / Прийма С.С. //Вісник 

ЛНУ імені Івана Франка. Випуск 42. Серія економічна,2009. – С.142-158.  

13. Прийма С. Аналіз фінансових коефіцієнтів в умовах невизначеності / С. Прийма // Матеріали  

Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми становлення інформаційної 

економіки в Україні".- Львів.- 2014.- с.122-125.  

14. Прийма С. Оцінювання ризику неплатоспроможності підприємства в умовах невизначеності 

/ С.Прийма // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-15 «Інформація, 

комунікація, суспільство 2015».- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- с.254-

255. 

15. Прийма С. Оцінювання величини робочого капіталу підприємства в умовах невизначеності / 

С.Прийма // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального 

інтелекту. Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття 

рішень та проблеми обчислювального інтелекту» 25-28 травня 2015 р..- Херсон: 

Видавництво ХНТУ, 2015.- с.206-208. 

16. Прийма С. Розрахунок вартості капіталу в умовах невизначеності / С. Прийма // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми становлення інформаційної 

економіки в Україні".- Львів.- 2015.- с.80-83.  

17. Прийма С. Оцінювання вартості капіталу підприємства за допомогою трикутних нечітких 

чисел / С. Прийма // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2015. Випуск 52.- 

с.-143-150. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. http://www.erudit.de/ (European Network for Fuzzy Logic and Uncertainty Modeling in 

Information Technology - сайт Європейської інформаційної мережі по нечіткій логіці і 

моделюванню в умовах невизначеності)  

2. http://www.acse.shef.ac<uk/~jamei/research/fuzzy_Jbib.htm (бібліографія більше 2000 

публікацій по нечіткій логіці) 

3. http://www.retek.com  (нейромережевий блок аналізу великих потоків даних) 

4. http://www.ee.duke/edu/~cec/JPL/paper.html (персональні автономні нейроагенти)  

http://www.erudit.de/
http://www.retek.com/
http://www.ee.duke/edu/~cec/JPL/paper.html

