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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи 

підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі» розроблена на основі 
«Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 
навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 
16.06.2015 №37/роз. 

 Дана навчальна дисципліна «Інтелектуальні системи підтримки 
прийняття рішень в економіці та бізнесі» є теоретичною основою сукупності 
знань та вмінь, що формують економічний профіль фахівця в області 
інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі. 

Мета викладання даної навчальної дисципліни є формування знань про 
методологію створення та функціонування інтелектуальних систем 
підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- оволодіння теоретичними знаннями щодо створення інтелектуальних 

систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі; 
-  набуття практичних умінь і навичок розробки інтелектуальних 

систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі. 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
- призначння інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в 

економіці та бізнесі; 
-  інструментальні засоби інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень, 
- технології ралізації інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень в економіці та бізнесі  
- методи та етапи розробки інтелектуальних систем підтримки 

прийняття рішень в економіці та бізнесі;  
- особливості проектування основних компонентів інтелектуальних 

систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі. 
Вміти: 
- визначати функції інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень для конкретних підприємств і управлінських завдань; 
- обгрунтовуватти доцільність застосування моделй, даних, знань в 

інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень (ІСППР); 
- визначати необхідні методи представлння результатів роботи ІСППР 

для користувачів; 
- оцінювати ефективність використання ІСППР для бізнесу і прийняття 

економічних рішень. 
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Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним прин-
ципом і складається з двох навчальних модулі, а саме: 

- навчального модуля №1 «Дослідження інтелектуальних систем 
підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі»  

- навчального модуля №2 «Інструментальні засоби, технології та 
практичне застосування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в 
економіці та бізнесі», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, 
цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 
модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Інтелектуальні системи підтримки прийняття 
рішень в економіці та бізнесі» базується на знаннях таких дисциплін, як: 
«Математичні моделі ринкової економіки», «Корпоративні інформаційні 
системи», «Теорії ігор в економіці», «Моделювання економічної динаміки» та є 
базою для написання магістерської роботи. 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 "Дослідження інтелектуальних систем підтримки 
прийняття рішень в економіці та бізнесі". 

Тема 2.1.1. Прийняття рішень в економіці та бізнесі 
Аналіз ситуації прийняття рішення. Вузькі місця та чинники, що визначають 
особливості процесу прийняття рішення. Роль інформаційного забезпечення в 
процесі прийняття рішення. Задачі СППР. Інтелектуальні СППР. Приклади 
використовуваних СППР. Основні види IСППР. 

Тема 2.1.2. Основні поняття інтелектуального аналізу даних СППР. 
Сутність аналітичних технологій. Поняття інтелектуального аналізу 

даних. Етапи та методи пошуку нових знань. Основні моделі інтелектуальних 
обчислень. Засоби програмної підтримки інтелектуального аналізу даних. 
Новітні напрями застосування Data Mining. 

Тема 2.1.3. Сховища даних та OLAP-технології в ІСППР 
Концепція сховищ даних. Технологія побудови сховищ даних.  OLAP-

технологія. Основні архітектури OLAP-систем. 
2.2. Модуль №2 "Інструментальні засоби, технології та практичне 

застосування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в 
економіці та бізнесі ". 

Тема 2.2.1. Нейрокомп’ютерні технології та мережі. 
Поняття та можливості нейрокомп’ютерних технологій. Архітектура 

нейронних мереж. Нейронні мережі Хопфілда та Кохонена. Програмні засоби 
реалізації нейромережевих технологій. 

Тема 2.2.2. Асоціативні правила та дерева рішень в ІСППР 
Основні поняття теорії асоціативних правил. Програмні засоби пошуку 

асоціативних правил. Практичний аспект застосування технології асоціативних 
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правил. Дерева рішень – загальні принципи технології. Комп’ютерні системи та 
напрямки застосування дерев рішень. 

Тема 2.2.3. Агенти як інструмент інтелектуальних систем підтримки 
прийняття рішень в економіці та бізнесі.  

Узагальнена модель та класифікація інтелектуальних агентів. Анатомія 
агента. Архітектури інтелектуальних агентів. 

Тема 2.2.4. Еволюційні технології та генетичні алгоритми в ІСППР. 
Основні положення теорії генетичних алгоритмів.  

Моделі генетичних алгоритмів. Програмне забезпечення та сфери 
застосування генетичних алгоритмів. Мурашині алгоритми та генетичне 
програмування 

Тема 2.2.5. Нечіткі методи інтелектуального аналізу даних в ІСППР. 
Класичні технології інтелектуального аналізу даних в ІСППР 

Нечітка логіка в системах Data Mining. Програмне забезпечення нечітких 
методів. Сучасна практика застосування нечітких методів.  

Задачі класифікації та їх програмне забезпечення. Технології 
кластеризації та їх програмне забезпечення. 
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