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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
07 «Управління і 
адміністрування»  

(шифр, назва) 

За вибором 

Рік підготовки: Модулів – 1 
Змістових модулів – 4 2-й  
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання __________ 
                                          (назва) 

Семестр 

4-й  Загальна кількість годин 
- 90 

Спеціальність: 
073 «Менеджмент» 

(шифр, назва) 

Лекції 
32 год.  
Практичні, семінарські 
16 год.  

Лабораторні 
0 год.  
Самостійна робота 

42 год. . 
ІНДЗ:  

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 2,625 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: аспірантура 

 

Вид контролю: іспит 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 114,3. 
 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Сучасні спеціалісти в галузі менеджменту і адміністрування повинні приймати рішення 

на основі детального аналізу отриманої інформації з використанням елементів штучного 
інтелекту, результатів попереднього моделювання існуючої ситуації. Курс розроблено таким 
чином, щоб надати аспірантам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб отримати навички 
застосування штучного інтелекту для покращення ефективності прийняття рішень в управлінні 
організацією. Тому у курсі представлено як методологічні аспекти інтелектуалізації прийняття 
рішень, так і основи інтелектуального аналізу даних, теорії нечіткої логіки, штучних нейронних 
мереж, генетичних алгоритмів та елементи проектування систем підтримки прийняття рішень в 
умовах ризику та невизначеності. Акцент зроблено на тих технологіях інтелектуального аналізу 
даних, які  притаманні сучасній практиці дослідження проблем менеджменту організацій. 
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Метою вивчення вибіркової дисципліни “Інтелектуалізація підтримки рішень в 
менеджменті” є ознайомлення аспірантів з проблематикою штучного інтелекту у контексті 
використання його методів та інструментів для дослідження науково-практичних проблем 
інтелектуального аналізу даних для підтримки прийняття рішень в управлінні організацією, 
формування комплексу знань і навичок використання сучасних інтелектуальних інформаційних 
технологій для підтримки рішень в управлінні діяльністю організаційних структур в умовах 
мінливого ринкового середовища. 

Завданням 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. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  
знати:  

- як відтворювати сучасні методи штучного інтелекту (Знання / Knowledge); 
- інтерпретацію сучасних методів штучного інтелекту в менеджменті і економіці (Розуміння / 
Understanding); 
- класифікацію комп’ютерних систем підтримки рішень в організації (Розуміння / 
Understanding); 
- процедури ініціювання розроблення проектів впровадження експертних систем в організаціях; 
- нові технології управління знаннями в організаціях (Навики навчання / Learning skills); 

вміти: 
- застосовувати сучасні методи і теорії штучного інтелекту для формалізації проблемних 
ситуацій в управлінні діяльністю організацій (Застосування / Applying); 
- вибирати і застосовувати комп’ютерні системи інтелектуалізації прийняття рішень в 
організації (Застосування / Applying); 
- організувати впровадження технологій штучного інтелекту в організаціях з метою 
удосконалення її менеджменту та покращення конкурентоздатності у мінливому ринковому 
середовищі (Застосування / Applying); 
- структурувати (розділяти на складові) проблемні ситуації в управлінні діяльністю організацій 
з використанням технологій штучного інтелекту (Аналіз / Analysing); 
- оцінювати комп’ютерні системи інтелектуалізації прийняття рішень в організаціях (Аналіз / 
Analysing); 
- оцінювати методи і теорії штучного інтелекту у контексті завдань управління організацією 
(Аналіз / Analysing); 
- створювати формалізовані знання про проблемні ситуації 
діяльності організацій у формі баз знань за допомогою експертних систем 
 (Синтез / Creating); 
- розробляти моделі процесів діяльності організацій на підставі теорій штучного інтелекту 
(Синтез / Creating); 
- здійснювати евристичне моделювання діяльності організацій за допомогою методів штучного 
інтелекту (Оцінювання / Evaluation); 
- обговорювати проблеми теорії і практики штучного інтелекту у сфері менеджменту 
організацій (Комунікативні навики / Communication skills); 
- використовувати сучасні форми взаємодії наукових і освітніх установ з громадськістю, 
підприємствами у процесі впровадження інноваційних ідей (Комунікативні навики / 
Communication skills); 
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- визначати та прогнозувати соціально-економічні наслідки впровадження технологій штучного 
інтелекту в організаціях. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМ.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. 

 
        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. 

 
ЗМ.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. 
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        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. 
 
        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. 
 

ЗМ.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). 
 
 

ЗМ.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. 
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        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 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 
Назви змістових 

модулів і тем Усього л п лаб інд ср 
Усьо

го л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 
ЗМ.01. Методологічні аспекти інтелектуалізації прийняття рішень. 

Тема 1. Концепція 
навчальної дисципліни. 2 1    1       

Тема 2. Процес прийняття 
рішень. 4 1 1   2       

Тема 3. Системи підтримки 
прийняття рішень та їх 
інтелектуалізація. 

5 2 1   2       

Тема 4. Експертні 
процедури прийняття 
рішень 

6 2 2   2       

Тема 5. Прийняття рішень в 
умовах визначеності 6 2 1   3       

Тема 6. Прийняття рішень в 
умовах невизначеності 6 2 1   3       

Разом – зм. модуль1 29 10 6   13       
Модуль 2.  

ЗМ.02. Технології Data Mining в менеджменті  
Тема 7. Інтелектуальний 
аналіз даних. 5 2 1   2       

Тема 8. Класифікація і 
регресія. 5 2 1   2       

Тема 9. Візуальний аналіз 
даних. 4 1 1   2       

Тема 10. Аналіз текстової 
інформації. 5 2 1   2       

Тема 11. Стандарти Data 
Mining. 3 1    2       

Тема 12. Засоби аналізу 
процесів. 6 2 1   3       

Разом – зм. Модуль2 28 10 5   13       
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Модуль 3.  
ЗМ.03. Нечітка логіка в менеджменті 

Тема 13. Штучні нейронні 
мережі 6 2 1   3       

Тема 14. Теорія нечітких 
множин 7 2 1   4       

Тема 15. Генетичні 
алгоритми 5 2 1   2       

Разом – зм. модуль 3 18 6 3   9       
Модуль 4.  

ЗМ.04. Основи проектування інтелектуальних СППР 
Тема 16. Прикладні 
інтелектуальні СППР 5 2 1   2       
Тема 17. Моделі подання знань в 
інтелектуальних СППР 6 2 1   3       
Тема 18. Інструментальні засоби 
розроблення експертних систем 4 2    2       
Разом – зм. модуль 3 15 6 2   7       

Усього годин 90 32 16   42       
 
 

5. Теми семінарських занять 
 

Семінарських занять не передбачено. 
 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Процес прийняття рішень. 1 
2. Системи підтримки прийняття рішень та їх інтелектуалізація. 1 
3. Експертні процедури прийняття рішень. 2 
4. Прийняття рішень в умовах визначеності. 1 
5. Прийняття рішень в умовах невизначеності. 1 
6. Інтелектуальний аналіз даних. 1 
7. Класифікація і регресія. Пошук асоціативних правил. 1 
8. Візуальний аналіз даних. 1 
9. Аналіз текстової інформації. 1 
10. Засоби аналізу процесів. 1 
11. Штучні нейронні мережі. 1 
12. Теорія нечітких множин. 1 
13. Генетичні алгоритми. 1 
14. Прикладні ІСППР 1 
15. Моделі подання знань в ІСППР 1 

 Разом 16 
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7. Теми лабораторних занять 
 

Лабораторних занять не передбачено. 
 

8. Самостійна робота 
 

Самостійна робота аспіранта полягає в: 
- опрацюванні лекційного матеріалу; 
- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел; 
- підготовці до практичних занять; 
- виконанні індивідуальних завдань. 

 
 
№СР 

 
Назва розділу, теми 

Кіль-
кість 
годин 

1. Концепція навчальної дисципліни 1 
2. Процес прийняття рішень. 2 
3. Системи підтримки прийняття рішень та їх 

інтелектуалізація. 2 

4. Експертні процедури прийняття рішень. 2 
5. Прийняття рішень в умовах визначеності. 3 
6. Прийняття рішень в умовах невизначеності. 3 
7. Інтелектуальний аналіз даних. 2 
8. Класифікація і регресія.  2 
9. Візуальний аналіз даних. 2 
10. Аналіз текстової інформації. 2 
11. Стандарти Data Mining 2 
12. Засоби аналізу процесів. 3 
13. Штучні нейронні мережі. 3 
14. Теорія нечітких множин. 4 
15. Генетичні алгоритми. 2 
16. Прикладні ІСППР 2 
17. Моделі подання знань в ІСППР 3 
18. Інструментальні засоби розроблення експертних 

систем 2 

 Разом 42 

 
Самостійна  робота  аспіранта  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. Суттєвою частиною самостійної роботи аспіранта є робота в бібліотеці з 
бібліографічним каталогом та літературою, пошук та систематизація інформації з мережі 
Інтернет. 
 Метою самостійної роботи аспіранта є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та 
набуття навичок з предмету “Інтелектуалізація підтримки рішень в менеджменті” для 
подальшого їх використання на практиці. 

СРС може відбуватися: 
а) при безпосередній участі викладача; 
б) без його участі. 
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Перший вид самостійної роботи реалізується у формі обов’язкових аудиторних занять та 
індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, 
консультативний і контролюючий характер.  

Другий вид СР – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчально-
методичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний 
час і своєчасне звітування викладачу про виконання індивідуальних завдань. 

Позааудиторна робота включає два етапи: 
- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, написання 

рефератів і т. п.; 
- практичний, що передбачає виконання індивідуальних завдань за варіантами та 

оформлення відповідних звітів. 
 
При виконанні СР треба дотримуватись таких правил: 
1. Перш ніж приступати до розв’язування відповідних задач аспірант повинен добре 

засвоїти теоретичний матеріал даної теми, який викладався на лекції і самостійно оволодіти тим 
матеріалом, який винесено на самостійне опрацювання. 

2. Результати виконання кожного індивідуального завдання оформляються в окремому 
зошиті чи зброшурованих аркушах формату А4. 

3. За бажанням викладача, аспірант повинен пояснити йому запропоновані у звіті методи 
розв’язування певних задач. 

4. Якщо якісь завдання виконані неправильно чи з помилками, то аспірант зобов’язаний 
після зауважень викладача переробити звіт і усунути допущені помилки. 

 
9. Індивідуальні завдання 

 
Завдання для самостійної роботи видаються викладачем на практичних заняттях 

окремо для кожного аспіранта.  
Індивідуальне завдання №1. Розв’язати задану задачу багатокритеріальної оптимізації 

методом зведення до узагальненого критерію (згортки), методом головного критерію і 
методом послідовних поступок. 

Індивідуальне завдання №2. На основі наявних за останній рік статистичних даних 
виконати нечітку кластеризацію  регіонів України залежно від рівня розвитку вказаного 
викладачем потенціалу. Побудувати ієрархічну систему нечіткого логічного висновку, яка 
моделює взаємозв’язок між показниками рівень розвитку цього потенціалу та іншими 
узагальненим показниками і первинними чинниками, які підібрати самостійно. Нечіткий 
логічний висновок сформовати за алгоритмом Мамдані. Побудувати базу нечіткого 
логічного виведення, тобто базу нечітких знань, а також систему нечітких логічних рівнянь, 
які забезпечують отримання числових значень функцій належності та інтегральної оцінки 
вказаного потенціалу. Для автоматизації розрахунків моделі оцінювання вказаного 
потенціалу використати модуль Fuzzy Logic Toolbox програми MatLab. 

 
10. Методи навчання 

 
Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 
Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу аспірантам в освоєнні 

поставлених завдань курсу. 
На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань аспірантів. 
Важливим є вміння аспіранта самостійно працювати з літературою. 
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11. Методи контролю 
 

Контроль за виконанням студентами навчального плану здійснюється згідно з 
кредитно-модульною системою організації навчального процесу з допомогою таких видів 
контролю:  

поточний, який передбачає поточне опитування студентів на практичних заняттях, 
перевірку виконання самостійної роботи; 

проміжний, передбачає написання двох модульних тестів протягом семестру; 
підсумковим, що полягає у складанні семестрового іспиту. Іспит проводиться 

виключно у письмовій формі. 
 

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти 
 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-
вий тест 

(екзамен) 

Су
ма 

 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 
Змістовий 
модуль 3 

 
Змістовий 
модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

Т
13 

Т
14 

Т
15 

Т
16 

Т
17 

Т
18 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

50 100 

 
Т1, Т2 ... Т18 – теми педмету 
  
При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка 
ECTS Оцінка за національною шкалою Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності  для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   
81-89 В 
71-80 С 

добре  

61-70 D 
51-60 Е  

задовільно  

 
 

зараховано 

* FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

* F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  
факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 
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13. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 
- практикуму на паперовому та електронному носіях; 
- методичних рекомендацій та завдань для виконання самостійної та індивідуальної робіт 

на паперовому та електронному носіях;  
- друкованого роздаткового матеріалу; 

 
14. Рекомендована література 

 
Базова 

 
1. Зайченко Ю.В. Основи проектування інтелектуальних систем. Навчальний посібник. К: 
Видавничий Дім «Слово», 2004. – 352 с. 
2. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Навчальний посібник. - К.: Видавни-
чо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006.  
3. Белз О. Основи економічних експертних систем: навч. посіб.; М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 238 с. 
4. Кричевский М.Л. Интеллектуальный анализ данных в менеджменте: Учебн. пособие / 
СПбГУАП. СПб, 2005. – 208 с. 
5. Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, 
И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 
2009. — 512 с. 
6. Чубукова И. А. Data Mining: учебное пособие /И.А. Чубукова.- 2-е изд., испр. — М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 
382 с. 
7. Шумейко А. А. Интеллектуальный анализ данных (Введение в Data Mining) : учеб. пособ. / А. 
А. Шумейко, С. Л. Сотник. – Днепропетровск: Белая Е. А., - 2012. – 212 с. 
8. Джексон П. Введение в экспертные системы. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001 г. – 393 
с. 
9. Степанова М.Д. Прикладные интеллектуальные системы и системы принятия решений. 
Конспект лекций: Учеб. пособие / М.Д. Степанова, С.А. Самодумкин; Под науч. ред. В.В. 
Голенкова. – Мн.: БГУИР, 2007. – 119 с. 

 
Допоміжна 

 
1. .  Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу / В. І. Приймак –  К.: Центр 
учбової літератури, 2009. – 296 с. 
2. Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем: навчальний посібник/А.С. 
Довбиш.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 171 с. 
3. Половцев О. В. Методичні підходи до проектування та побудови систем підтримки 
прийняття рішень в державному управлінні Електронний ресурс 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/1/05.pdf 
4. Остроух А.В. О79 Интеллектуальные системы / А.В. Остроух. – Красноярск: Научно-
инновационный центр, 2015. – 110 с. 
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648) “МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розроблення стандартів вищої освіти”. – [Електронний ресурс]. – 
Доступ: recomendatsii-1648.pdf 
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6. Рачкевич Ю.М. Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових 
стандартів вищої освіти. – [Електронний ресурс]. – Доступ: Rashkevych_Kyiv-24 03 2017.pdf 
7. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки 
прийняття рішень : навчальний посібник / С. О. Субботін. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с. 
8. Олійник А. О. Інтелектуальний аналіз даних: навчальний посібник / А. О. Олійник, С. О. 
Субботін, О.О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 271 с. 
9. Рідкокаша А.А., Голдер К.К. Основи систем штучного інтелекту. Навчальний посібник. – 
Черкаси: "ВІДЛУННЯ-ПЛЮС", 2002. – 240 с. 
10. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и 
нечеткие системы: Пер с польск. – М.: Горячая линия - Телеком, 2004. – 452 с. 
11. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ. 2004. – 614 с. 
12. Сявавко М.С. Інтелектуалізовано інформаційна система «Нечіткий експерт». Львів: Вид. 
Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 320 с. 
13. Сявавко М.С., Рибицька О. Моделювання за умов невизначеності. Львів: Українські 
технології, 2000. – 3119 с. 
14. Тоценко В.Г. Експертні системи діагностики і підтримки рішень. К.: Наук. думка. 2004. -  
126 с. 
15. Шаров С.В. Інтелектуальні інформаційні системи: навч. посіб. / С.В. Шаров, Д.В. Лубко, 
В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 144 с. 
 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 - бібліотеки в Україні. 
2. http:// web.worldbank.org – Сайт Світового банку. 
3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 
4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України. 
5. http://www.library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова бібліотека України 

ім. В. Стефаника. 
6. http://uk.wikipedia.org –   вільна енциклопедія. 
7. www.minfin.gov.uа  - сайт Міністерства фінансів України. 
8. www.osvita.org.ua - сайт Міністерства освіти, науки, молоді та спорту  України. 
 

 


