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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 05 Соціально-поведінкові науки  

Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма – 051 Економічна кібернетика 
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – вибіркова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 
Курс – 3; семестр – 5; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: Евристичний, метод інформаційних та комунікаційних технологій, 

аналітично-синтетичний метод. 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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2. Викладачі 
Солтисік Оксана Орестівна 

E-mail: soltysik73@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − освоєння студентом базових принципів й сучасних 

підходів застосування експертних систем, освоїти розвинуті і перспективні засоби їх 

розробки. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» студент 

повинен: 

 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях 

та професійному спілкуванні. 

 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх 



суб’єктів. 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей  

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

              Фахові компетентності: 

 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів. 

 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

                Програмні результати навчання: 

 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях 

та професійному спілкуванні. 

 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 

 Пререквізити дисципліни. Курс  дисципліни «Експертні системи» викладається 

після вивчення дисциплін «Вища математика», «Інформатика», «Дослідження операцій», 

«Менеджмент», «Економічна кібернетика 

 Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння 

змісту навчальних дисциплін «Управління інформаційними системами», «Моделі 

економічної динаміки». 

 

4. Програма дисципліни 

ТЕМА 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ. 

Проблематика штучного інтелекту. Напрямки розвитку систем штучного інтелекту. Вплив 

штучного інтелекту на ідеологію програмування. 

ТЕМА 2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ТА СИСТЕМ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ.  

Експертні системи як різновид систем штучного інтелекту. Класифікація експертних систем.  

Тема 3. СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ. 

Порівняння людської і штучної компетенції. Критерії вибору задач, що реалізуються 

методами і засобами експертних систем. Рівні реалізації експертної системи. Аналіз 

практично-прикладних експертних залежностей. 

Тема 4. ПОНЯТТЯ ЗНАНЬ. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ В ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМАХ. 

Поняття знань. Властивості знань. Класифікація знань. Особливості використання знань в 

експертних системах. 

Тема 5. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ. 

Метод «швидкого протоптування». Характеристика етапів проєктування експертної системи. 



Тема 6. РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ. 

Подання знань та пошук рішень в ЕС. Процес розробки експертних систем. Поняття 

прототипної системи. Ідентифікація проблеми. Структурування або концептуалізація знань. 

Формалізація. Реалізація й тестування. Еволюція ЕС.  

Тема 7. МЕТОДИ ПОШУКУ РІШЕНЬ. 

Особливості предметної області. Класифікація методів пошуку. Пошук рішення в одному 

просторі. Пошук рішень в ієрархії просторів. Пошук рішення з використанням декількох 

моделей. Вибір методу рішення задач. 

Тема 8. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ПОБУДОВИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ. 

Загальна характеристика інструментальних засобів для побудови ЕС. Оболонки ЕС. Мови 

програмування високого рівня. Об’єктно-орієнтовані мови, мови логічного програмування. 

Багатофункціональні програмні середовища. Парадигми програмування. 
 

Тематика практичних занять 

1. Основи роботи експертних систем.  

2. Робота з «Малою експертною системою 2.0».  

3. Компетенції експертних систем.  

4. Аналіз ефективності інвестиційного проєкту. 

5. Розробка бізнес-плану в системі «Project Expert».  

6. Розробка експертної системи в VBA.  

7. Робота з експертною системою «МІЗАР».  

8. Особливості проєктування ЕС в середовищі Clips.  

9. Багатофункціональні програмні середовища.  

10. Парадигми програмування. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно, 

практичні заняття в комп’ютерних класах або дистаційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або 

ПК, Microsoft Excel, R, MAXIMA. 

 

6. Система оцінювання 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (50 балів), написання 2-ох контрольних робіт (30 балів), співбесіди з лектором (10 

балів).  

Оцінювання навчальних досягнень студента 

Робота на практичних заняттях 
Контрольні 

роботи 

Співбесіда з 

лектором 

Самостійна 

робота 
Сума 

50 (2*15 б) 30 10 (2*5б) 10 100 

 

Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 50 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за 

кожне практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 

5 балів. Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового 

усного опитування з теми.  

Письмові контрольні роботи проводяться після вивчення студентами завершеного за 

змістом обсягу навчального матеріалу та передбачають виконання аналітичних, тестових та 

ситуаційних завдань з дисципліни.  

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Самостійна робота – опрацьоване питання із запропонованого переліку – оцінюється у 

5 балів: розкриття питання повною мірою – 3 бали, вміння робити узагальнення та висновки 

– 2 бали. Щоб отримати 10 балів (максимально), потрібно опрацювати 2 питання. 

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік за 

талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною 



шкалою. Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види 

підсумкової атестації у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за 

шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

 

7. Політика дисципліни 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема 

недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, 

відвідувати навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для 

забезпечення необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, 

працювати з навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 

Основна література: 

1. Болотова Л. С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на 

знаниях / Л. С. Болотова – Москва: «Финансы и Статистика», 2012. – 663 с.  
2. Терано Т. Прикладные нечеткие системы. : Пер. с яп. / Терано Т., Асаі К., Сугено М., 

Чернишова Ю. М.: «Мир» - Москва, 2013. 184 с.: іл.  
3. Нікольський Ю. В. Дискретна математика: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. 

Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина – Київ : «Видавнича група BHV», 2013. – 368 

с.: іл.  

4. Глибовець М. М., Олецький О.В. Штучний інтелект: Підручник для студентів, що 

навчаютсья за спец. "Комп’ютерні науки" та "Прикладна математика". – К.: Вид. дім "КМ 

Академія", 2012. – 366 с.  

5. Солтисік О. О., Хомош Ю. С. Економічна кібернетика: курс лекцій. Частина 2/ Оксана 

Солтисік, Юрій Хомош. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 127 с. 

6.  Солтисік О. О., Квасній Л. Г. Нові продукти лінійки BAS/ Л.Г.Квасній, О. О. Солтисік // 

Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні 

технології управління бізнесом". – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 11 

лютого 2021 року  2021. – 532 с. 171-174 с. 

7. Триумфгородских М. В. Дискретная математика и математическая логика для 

информатиков, экономистов и менеджеров. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Диалог-

МИФИ, 2012. – 180 с.  

8. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. Підручник для 

вищих навчальних закладів. – К.: Видавнича група BHV, 2011. – 368 с.  

9. Лямец В. И., Успенко В. И. Основы общей теории систем и системный анализ. Учебное 

пособие – Харьков: «БУРУН и К», Киев: ООО «КНТ», 2015. – 304 с. 

Додаткова література: 

1. Аверкин А. Н. Приобретение и формализация знаний / А.Н. Аверкин, А.Ф. Блишун, Т .А. 

Гаврилова, Г. С. Осипов // Искусственный интеллект. Кн. 1. Системы общения и экспертные 

системы. – М.: Радио и связь, 2010. 

2. Бойко В. В. Проектирование баз данных информационных систем / В. В. Бойко, В.П. 

Савинков. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 347 с.  

3. Гаврилова Т. А., Червинская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для экспертных 

систем / Т. А. Гаврилова, К. Р. Червинская. – М: Радио и связь, 2012. 

4. Построение экспертных систем. Под ред. Ф. Хейес-Рота, Д. Уотермана, Д. Лената. – М.: 

Мир, 2015. 

5. Цикризис Д. Модели данных / Д. Цикризис, Ф. Лоховски. – М.: Финансы и статистика, 

2016. – 274 с.  

Інформаційні ресурси:  



 


