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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 –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 4; семестр – 7; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

інформаційних та інтерактивних технологій 

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 − створення концептуального уявлення щодо 

базових аспектів теорії нечітких множин і нечіткої логіки, системного аналізу та нечіткого 

моделювання, основних етапів функціонування нечітких систем управління. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Елементи теорії нечітких множин» 

студент повинен: 

знати: 

- базові аспекти теорії нечітких множин і нечіткої логіки; 

- основні етапи функціонування нечітких систем управління; 

- принципи системного аналізу та нечіткого моделювання; 

- технології побудови систем нечітких асоціативно матричних правил для систем 

управління, заснованих на нечіткій логіці; 

вміти: 

- виконувати операції над нечіткими множинами; 



- проводити нечітке моделювання; 

- застосовувати прикладні пакети для нейронечітких систем  

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

             Фахові компетентності: 

- Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

- Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

- Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин. 

- Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

                Програмні результати навчання: 

- Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

- Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

- Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

- Застосовувати сучасні комп′ютерні програми для заповнення форм статистичної 

звітності підприємств. 

 Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з 

навчальних дисциплін таких як економетрика, оптимізаційні методи та моделі, імітаційне 

моделювання. 

 Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння 

таких дисциплін як моделі економічної динаміки, прикладні задачі економічних процесів. 

 

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Нечіткі множини  

Основні характеристики нечітких множин. Методи побудови функцій приналежності 

нечітких множин. Приклади нечітких множин. Основні характеристики нечітких множин. 

Висота нечіткої множини. Операції над нечіткими множинами. Логічні операції над 

нечіткими множинами.  

Тема 2. Основні властивості операцій над нечіткими множинами  

Властивості операції включення та виключення. Трикутні норми і конормі. Наочне 

уявлення логічних операцій над нечіткими множинами. Алгебраїчні операції над нечіткими 

множинами. Декартовій твір нечітких множин. Відстань між нечіткими множинами, індекс 

нечіткості. Принцип узагальнення. Прообраз нечіткої множини. співвідношення двох 

підходів до визначення нечітких множин. Нечіткі числа. Нечіткі міри і інтеграли.  

Тема 3. Нечіткі відношення  

Нечіткі відношення. Декомпозиція і транзитивне замикання нечітких відносин. 

Проекція нечіткого відношення. Класифікація нечітких відносин. Відносини подібності та 

відмінності. Нечітке включення та рівність множин. Властивості звичайних відносин та 

операції над ними. Операції над нечіткими відносинами і їх властивості. Властивості 

нечітких відносин. Нечіткі змінні та нечіткий порядок. Нечітке відображення. Властивості 

бінарних нечітких відносин, заданих на одному універсумі. Композиція нечітких відносин. 

Додаток теорії нечітких відносин до аналізу соціальних і технічних систем. 

 



Тема 3. Нечітка і лінгвістична змінні  

Визначення нечіткою і лінгвістичної змінної. Нечіткі величини. Нечіткі змінні. Нечіткі 

числа.  Нечіткі інтервали. Операції над нечіткими числами і інтервалами. Нечіткі числа та 

інтервали у формі (LR)-функцій. Поняття нечіткого висловлювання і нечіткого предиката. 

Основні логічні операції з нечіткими висловлюваннями. Правила нечітких продукції. Умовні 

нечіткі підмножини. Лінгвістичні змінні і їх графічне представлення. Нечіткі висловлення. 

Правила перетворення нечітких висловлювань. Опис складних систем за допомогою 

лінгвістичних змінних. Нечіткі висновки та алгоритми.  

Тема 4. Нечіткі висновки  

Поняття та використання нечітких ситуацій. Базова архітектура систем нечіткого 

виводу. Основні етапи нечіткого виводу. Алгоритми нечіткого висновку: Алгоритм Mamdani, 

Алгоритм Tsukamoto, Алгоритм Sugeno, Алгоритм Larsen. Спрощений алгоритм нечіткого 

висновку. Методи приведення до чіткості. Спадні нечіткі висновки. Нечіткий регулятор. 

Тема 5. Нечіткі відношення переваги  

Нечіткі відношення байдужості, квазіеквівалентності і суворого переваги. Лінійність 

нечітких відношень. Нечітка підмножина недомініруемих альтернатив. Чітко 

недомініруемого альтернативи. Умови існування чітко недомініруемих альтернатів. Кілька 

відносин переваги на множині альтернатив. Відношення переваги на нечіткому безлічі 

альтернатив. завдання впорядкування при нечіткій вихідній інформації.  

Тема 6. Композиційне правило виводу і наближені міркування 

Логіколінгвістичний опис систем. Застосування наближених міркувань в прикладних 

задачах. Побудова нечітких моделей в системах управління. Модель нечіткого логічного 

управління, заснована на істінностной кваліфікації. Модель експертного логічного 

керування. Аналіз моделей нечіткого логічного управління.  

Тема 7. Нечіткі регулятори 

Заходи невизначеності в інтелектуальних інформаційних системах. Ідентифікація в 

нечітких системах. Побудова безлічі рішень задачі ідентифікації. Діагностика в нечітких 

системах. Побудова безлічі рішень задачі діагностики. Ефективність систем прийняття 

рішень, що використовують методи нечіткої логіки. Схемотехніка обробки нечіткої 

інформації.  

Тема 8. Основні класи логічних операцій  

Принципи побудови нечітких логічних пристроїв. Програмні засоби на нечіткій логіці. 

Прикладні програмні комплекси. Додаток нечітких множин для вирішення проектних 

завдань. Вибір значень визначального параметра проектованого виробу. Вибір аналогів 

проектованих виробів. 

Тематика практичних занять 
1. Нечіткі множини  

2. Логічні операції над нечіткими множинами.  

3. Основні властивості операцій над нечіткими множинами.  

4. Нечіткі числа. Нечіткі міри і інтеграли.  

5. Нечіткі відношення  

6. Нечітка і лінгвістична змінні  

7. Нечіткі висновки та алгоритми.  

8. Нечіткі висновки  

9. Нечіткі відношення переваги  

10. Композиційне правило виводу і наближені міркування 

11. Нечіткі регулятори 

12. Основні класи логічних операцій  

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 (36 балів), написання 2-ох контрольних (28 балів) та 4-ох самостійних робіт (36 

балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 36 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 3 бали за 

кожне практичне заняття. Робота на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3 балів. 

Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного 

опитування з теми.  

                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 

 роботи 

Контрольні 

роботи 
Сума Залік 

36 4*9б.=36 

б. 

2*14б.=28 

б. 
100б. 100б. 

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

за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній 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 

1. Бабий, М. С. Применение элементов нечеткой логики для рейтинговой системы 

оценки знаний [Текст] / М. С. Бабий, А. П. Чекалов // Вісник СумДУ. Серія "Технічні науки". 

–  2011. – № 3. – С. 116-121. 

2. Білоусова, Л. І. Методика обробки та інтерпретації результатів педагогічної 

діагностики [Текст] / Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін  // Комп’ютер  у школі  та  сім’ї. –  2003. 

– № 8. – С. 28-31. 

3. Дуплик, С. В. Модели педагогического тестирования [Текст] [Электронный 

 ресурс] / С. В. Дуплик. – Режим доступа : http://www.dupliksv. hut.ru /pauk/papers 

/testmodel.html. 

4. Иванова, О. Н. Выбор оптимальных методов обучения информатике учащихся 

средней школы на основе информационно-коммуникационных технологий. : автореф. дис. на 

соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика)" [Рукопись] / О. Н. Иванова. – Челябинск., 2009. – 23 с. 

5. Локтионова, Н. Н. Дифференцированное обучение математике с использованием 

контроля качества подготовки студентов, основанное на элементах нечеткой логики : 

автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика 

обучения и воспитания (математика)" [Рукопись] / Н. Н. Локтионова. – М., 2011. – 22 с. 

6. Монахов, В.М. О возможностях методологии нечеткого   моделирования как 

нового инструментария информатизации педагогических объектов [Текст] / В. М. Монахов // 

Современные информационные технологии и ИТ-образование : сб. избр. трудов Междунар. 

науч.-практ. конф. – М. : МГУ, 2008. – С. 28-32. 



 


