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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інтелектуалізація
підтримки рішень в менеджменті» складена відповідно до освітньо-наукової
програми підготовки підготовки доктора філософії зі спеціальності 073
«Менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є прогресивні методології
інтелектуалізації підтримки рішень в менеджменті.
Міждисциплінарні зв’язки: базові знання з таких дисциплін як
“Менеджмент”, “Мікро- і макроекономіка”, “Вища математика”, “Інформатика”,
які достатні для сприйняття категоріального апарату менеджменту,
інформаційних технологій, комп’ютерних наук, економічної теорії, розуміння
джерел із рекомендованого списку літератури та наукових публікацій з
проблематики штучного інтелекту.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Методологічні аспекти інтелектуалізації прийняття рішень.
2. Технології Data Mining в менеджменті.
3. Нечітка логіка в менеджменті.
4. Основи проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття
рішень.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інтелектуалізація підтримки
рішень в менеджменті” є формування комплексу знань і навичок застосування
штучного інтелекту для покращення ефективності прийняття рішень в управлінні
організацією.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інтелектуалізація підтримки
рішень в менеджменті” є формування в аспірантів комплексу знань і навичок з
 сучасних методологій інтелектуалізації прийняття рішень в
організаціях;
 застосування технології Data Mining для інтелектуального аналізу
даних для підтримки прийняття рішень в управлінні організацією;
 використання теорії нечіткої логіки для вирішення проблем
ефективного управління діяльністю організаційних структур;
 основ проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття
рішень для вирішення проблем управління соціально-економічними
процесами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
- інтерпретацію сучасних методів штучного інтелекту в менеджменті і економіці;
- як відтворювати сучасні методи штучного інтелекту;
- класифікацію комп’ютерних систем підтримки рішень в організації;
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- процедури ініціювання розроблення проектів впровадження експертних систем в
організаціях;
- нові технології управління знаннями в організаціях.
вміти :
- застосовувати сучасні методи і теорії штучного інтелекту для формалізації
проблемних ситуацій в управлінні діяльністю організацій;
- вибирати і застосовувати комп’ютерні системи інтелектуалізації прийняття
рішень в організації;
- організувати впровадження технологій штучного інтелекту в організаціях з
метою удосконалення її менеджменту та покращення конкурентоздатності у
мінливому ринковому середовищі;
- структурувати (розділяти на складові) проблемні ситуації в управлінні
діяльністю організацій з використанням технологій штучного інтелекту;
- оцінювати комп’ютерні системи інтелектуалізації прийняття рішень в
організаціях;
- оцінювати методи і теорії штучного інтелекту у контексті завдань управління
організацією;
- створювати формалізовані знання про проблемні ситуації діяльності організацій
у формі баз знань за допомогою експертних систем;
- розробляти моделі процесів діяльності організацій на підставі теорій штучного
інтелекту;
- здійснювати евристичне моделювання діяльності організацій за допомогою
методів штучного інтелекту;
- обговорювати проблеми теорії і практики штучного інтелекту у сфері
менеджменту організацій;
- використовувати сучасні форми взаємодії наукових і освітніх установ з
громадськістю, підприємствами у процесі впровадження інноваційних ідей;
- визначати та прогнозувати соціально-економічні наслідки впровадження
технологій штучного інтелекту в організаціях.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 01. Методологічні аспекти інтелектуалізації прийняття
рішень.
Тема 1. Концепція навчальної дисципліни
Предмет, об’єкт і задачі навчального курсу, його концепція і зміст. Коротка
історія розвитку інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. Загальна
характеристика програми дисципліни. Огляд навчальної літератури.
Тема 2. Процес прийняття рішень
Базові поняття теорії прийняття рішень. Поняття рішення, основні ознаки і
атрибути прийняття рішення. Класифікація видів рішень. Основні етапи процесу
прийняття рішень. Обмеження процесу прийняття рішення.
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Тема 3. Системи підтримки прийняття рішень та їх
інтелектуалізація
Покоління автоматизованих систем. Системи підтримки прийняття рішень
(СППР) і їх класифікація. Напрямки інтелектуалізації СППР. Основні
характеристики сучасних інтелектуальних СППР (ІСППР)).
Тема 4. Експертні процедури прийняття рішень
Загальні проблеми експертного оцінювання та види експертиз. Шкали
вимірювання. Методи експертного оцінювання. Методи опрацювання експертної
інформації.
Тема 5. Прийняття рішень в умовах визначеності
Багатокритерійна задача оптимізації та поняття ефективної альтернативи.
Загальна проблема пошуку компромісних рішень. Вибір Парето-оптимальних
рішень. Методи розв’язування багатокритерійних задач оптимізації.
Тема 6. Прийняття рішень в умовах невизначеності
Теорія очікуваної корисності. Прийняття рішень на основі очікуваної
корисності. Багатокритерійна теорія очікуваної корисності. Баєсовські процедури
прийняття рішень при перевірці простої гіпотези і в задача класифікації. Критерії
прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.
Змістовний модуль 02. Технології Data Mining в менеджменті.
Тема 7. Інтелектуальний аналіз даних
Поняття і задачі інтелектуального аналізу даних. Моделі Data Mining.
Процес виявлення знань. Етапи інтелектуального аналізу даних. Підготовка
первинних даних.
Тема 8. Класифікація і регресія
Постановка задачі. Представлення результатів. Методи побудови правил
класифікації дерев розв’язків і математичних функцій. Пошук асоціативних
правил. Кластеризація.
Тема 9. Візуальний аналіз даних
Методи візуального аналізу даних. Характеристика засобів і методів
візуалізації даних.
Тема 10. Аналіз текстової інформації
Задачі аналізу текстів. Вилучення ключових понять з тексту. Класифікація
текстових документів. Методи кластеризації текстових документів. Задача
анотування текстів. Засоби аналізу текстової інформації.
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Тема 11. Стандарти Data Mining
Суть стандартів Data Mining. Основні стандарти Data Mining та відношення
між ними.
Тема 12. Засоби аналізу процесів
Автоматизація виконання бізнес-процесів. Технологія Process Mining.
Аналіз протоколів. Методи Process Mining.
Змістовний модуль 03. Нечітка логіка в менеджменті.
Тема 13. Штучні нейронні мережі
Поняття штучної нейронної мережі, парадигма і алгоритми навчання, прості
одношарові і багатошарові нейронні мережі, етапи вирішення завдань за
допомогою нейронних мереж, нейронні мережі в менеджменті).
Тема 14. Теорія нечітких множин
Поняття нечіткої множини, операції над нечіткими множинами, нечіткі і
лінгвістичні змінні, нечіткі алгоритми і виведення, програмні пакети нечіткої
логіки).
Тема 15. Генетичні алгоритми
Сутність еволюційних обчислень, основні поняття генетичних алгоритмів,
кодування в генетичних алгоритмах,
генетичні оператори, приклади
використання генетичних алгоритмів в задачах менеджменту).
Змістовний модуль 04. Основи проектування інтелектуальних СППР
Тема 16. Прикладні інтелектуальні СППР
Структура і основні компоненти прикладних інтелектуальних систем,
узагальнена структура експертної системи, класифікація прикладних
інтелектуальних систем, приклади прикладних інтелектуальних систем, етапи
розроблення економічної експертної системи.
Тема 17. Моделі подання знань в інтелектуальних СППР
Продукційні моделі, семантичні мережі, фрейми, формальні логічні моделі,
процедурні моделі, прецеденти як реалізація бази знань у сфері менеджменту,
дорадчі системи
Тема 18. Інструментальні засоби розроблення експертних систем
Загальна характеристика інструментальних засобів для побудови
експертних систем, оболонки експертних систем, мови програмування високого
рівня, особливості використання інструментальних засобів
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Формою підсумкковго (семестрового) контролю з навчальної дисципліни
«Інтелектуалізація підтримки рішень в менеджменті» є семестровий іспит,
передбачає оцінку роботи аспірантів за результатами поточного та проміжного
контролю і підсумковим тестуванням.
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
До засобів діагностики знань аспірантів з навчальної дисципліни
«Інтелектуалізація підтримки рішень в менеджменті» належать: перелік питань
для самоконтролю, тестові завдання підсумкового контролю, індивідуальні та
ситуаційні (практичні) завдання.
Автор:
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