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Короткий опис навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із сучасним станом 

комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень (СППР), їх структурою, 

класифікацією, базовими компонентами, методами, що застосовуються при прийнятті 

рішень. 

Завдання: навчити студентів розв’язувати прикладні задачі за допомогою сучасних 

СППР; ознайомити студентів із теоретичними і практичними питаннями застосування 

систем штучного інтелекту в соціально-економічних процесах з використанням 

комп’ютерних технологій. 

 

Компетенції, якими має оволодіти студент у результаті вивчення дисципліни: у 
результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: структуру, класифікацію, базові компоненти СППР, методи, що 

застосовуються при прийнятті рішень; поняття «штучних нейронних мереж»; 

особливостей штучних нейронів, їх компонентів; характеристики етапів розвитку 

штучних нейронних мереж; класифікації і загальних характеристик штучних нейронів; 

видів функцій активації, що набули поширення в штучних нейронних мережах; 

методології та технології проектування і розробки одношарових та багатошарових 

штучних нейронних мереж; базових нейромережевих топології; мереж рекурентного типу; 

парадигм навчання; алгоритмів навчання нейронних мереж; 

вміти: застосовувати комп’ютерні СППР для розв’язання прикладних соціально-

економічних задач; застосовувати сучасні пакети програм моделювання методами 

нейронних мереж; визначати характеристики й вимоги до нейромережевої топології; 

застосовувати базові архітектурні рішення для моделювання економічних процесів; 

здійснювати побудову нейронних мереж різної структури і складності; застосовувати 

моделі багатошарового персептрона для класифікації лінійно-нероздільних векторів; 

використовувати сучасні алгоритми навчання нейромереж; розрізняти і моделювати 

методами нейронних мереж задачі класифікації, розпізнавання образів, прогнозування 

одновимірної функції, апроксимації багатовимірної функції; проводити попередню 

обробку даних, що характеризують економічні процеси; застосувати нейронні мережі 

Кохонена для задач класифікації; моделювати нейронні мережі з прямим і зворотнім 

напрямками розповсюдження сигналів; навички побудови моделей класифікації та 

прогнозування поведінки соціально-економічних систем за допомогою сучасних пакетів 

прикладних програм нейромережевого моделювання. 

 

 

 

 

 



Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1 Тема 1: Загальна характеристика та 

основнi принципи побудови 

нейромереж.  

 

 

 

Тема 2. Одношарові мережі.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Класифiкацiя та види моделей 

нейромереж. Властивостi штучних 

нейромереж. Загальне уявлення про 

навчання нейромереж. 

Характеристики процесу навчання. 

Вимоги до навчальних вибiрок 

даних. Нейроннi мережi у пакетi 

MATLAB. 

Бiологiчнi нейрони та їх фiзичнi 

моделi. Математичнi моделi 

нейроелементiв. Поняття: синапс, 

ваговий коефіцієнт, поріг, 

дискримiнантна функцiя, функція 

активації, одношаровий персептрон. 

Метод найменьших квадратiв як 

основа алгоритму Уiдроу-Хоффа. 

Можливостi i властивостi 

одношарових персептронiв. Лінійна 

роздільність і лінійна нерозділеність 

класів. Моделi нейроелементiв у 

пакетi MATLAB. 

Лабораторне заняття 1: Штучні 

нейронні мережі. Моделювання 

формальних логічних функцій. 

Прогнозування часових рядів (частина 

1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

2 Лабораторне заняття 1: Штучні 

нейронні мережі. Моделювання 

формальних логічних функцій. 

Прогнозування часових рядів (частина 

2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

3 Тема 3. Багатошарові мережі. 

 

 

 

2 Багатошаровий персептрон: модель i 

принципи побудови архiтектури. 

Алгоритм 

зворотного поширення помилки. 

Градiєнтнi алгоритми навчання 

багатошарових 

нейромереж. Порiвняння моделей та 

алгоритмiв навчання нейромереж 

прямого 

поширення. Нейроннi мережi 

прямого поширення та градiєнтнi 

алгоритми навчання у пакетi 

MATLAB. 

 



Лабораторне заняття 1: Штучні 

нейронні мережі. Моделювання 

формальних логічних функцій. 

Прогнозування часових рядів (частина 

3). 

 

Лабораторне заняття 2: Моделювання 

нейронних мереж у візуальному 

середовищі fannExplorer відкритої 

бібліотеки fann. Розпізнавання образів 

за допомогою штучних нейронних 

мереж. (частина 1). 

1 

 

 

 

 

1 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

4 Лабораторне заняття 2: Моделювання 

нейронних мереж у візуальному 

середовищі fannExplorer відкритої 

бібліотеки fann. Розпізнавання образів 

за допомогою штучних нейронних 

мереж. (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

5 Тема 4. Радіально-базисні мережі. 

 

2 Моделi та принципи синтезу 

архiтектури радiально-базисних 

нейромереж. Методи навчання 

радiально-базисних нейромереж. 

Застосування кластер-аналiзу при 

навчаннi радiально-базисних 

нейромерж. Радiально-базиснi 

нейромережi у пакетi MATLAB. 

Лабораторне заняття 2: Моделювання 

нейронних мереж у візуальному 

середовищі fannExplorer відкритої 

бібліотеки fann. Розпізнавання образів 

за допомогою штучних нейронних 

мереж. (частина 3). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

6 Лабораторне заняття 3:  
Моделювання управління 

транспортними засобами за допомогою 

штучних нейронних мереж у 

візуальному середовищі fannExplorer. 

(частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

7 Тема 5. Мережі Хопфілда. 2 Бiнарнi повнозв'язнi нейромережi 

Хопфiлда. Псевдоінверсне навчальне 

правило, проективний алгоритм 

настроювання ваг. Ефект Городничого 

та перспективи і методи його 

використання. Алгоритм рознасичення 

синаптичної матрицi мережi Хопфiлда. 

Лабораторне заняття 3: Моделювання 

управління транспортними засобами за 

допомогою штучних нейронних мереж 

у візуальному середовищі fannExplorer. 

(частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 



8 Лабораторне заняття 3: Моделювання 

управління транспортними засобами за 

допомогою штучних нейронних мереж 

у візуальному середовищі fannExplorer. 

(частина 3). 

 

Лабораторне заняття 4: Моделювання 

нейронних мереж у пакеті Matlab. 

(частина 1). 

1 

 

 

 

 

 

1 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

9 Тема 6. Мережі Ельмана. 2 Застосування НМ для асоціативного 

пошуку iнформацiї. Мережi Хопфiлда у 

задачах комбiнаторної оптимiзацiї. 

Нейромережа Ельмана. Нейроннi 

мережi Хопфiлда та Ельмана у пакетi 

MATLAB. 

Лабораторне заняття 4: Моделювання 

нейронних мереж у пакеті Matlab.  

(частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

10 Лабораторне заняття 4: Моделювання 

нейронних мереж у пакеті Matlab. 

(частина 3).  

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

11 Тема 7. Карти Кохонена. 2 Карти ознак самоорганiзацiїї Кохонена: 

нейронна мережа SOM. Нейронна 

мережа Кохонена SOM у пакетi 

MATLAB. 

Лабораторне заняття 5: Моделювання 

нейронних мереж у пакеті Statistica 

Neural Networks (частина 1). 

2 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

12 Лабораторне заняття 5: Моделювання 

нейронних мереж у пакеті Statistica 

Neural Networks (частина 2). 

2 

 

 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

13 Тема 8. Мережа LVQ. 

 

 

 

 

 

Тема 9. Структура та загальна 

характеристика СППР. Базові 

компоненти СППР. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Нейронна мережа LVQ. Нейромережа 

"SOM-АЗП". Застосування мереж 

Кохонена у задачах кластер-аналiзу та 

геоiнформацiйних системах. Нейронна 

мережа Кохонена LVQ у пакетi 

MATLAB. 

Структура та загальна характеристика 

СППР. Базові компоненти СППР. 



Лабораторне заняття 5: Моделювання 

нейронних мереж у пакеті Statistica 

Neural Networks (частина 3). 

 

Лабораторне заняття 6: Прийняття 

рішень в системі Analytica (Lumina 

Decision Systems, Inc.) та із 

застосуванням системи Statsoft Statistica 

(частина 1). 

1 

 

 

 

1 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

14 Лабораторне заняття 6: Прийняття 

рішень в системі Analytica (Lumina 

Decision Systems, Inc.) та із 

застосуванням системи Statsoft Statistica 

(частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

15 Тема 10. Класифікація СППР. Страте-

гія оцінювання і вибору методів СППР. 

1 Класифікація СППР. Стратегія 

оцінювання і вибору методів СППР. 

Лабораторне заняття 6: Прийняття 

рішень в системі Analytica (Lumina 

Decision Systems, Inc.) та із 

застосуванням системи Statsoft Statistica 

(частина 3). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання Кількість 

балів 

(модуль-

контроль) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий 

модуль  

№1 

Змістовий 

модуль  

№2 

Змістовий 

модуль  

№3 

Т3 Т4 Т7 Т8 Т9 Т10 
40 100 

10 10 10 10 10 10 

 
Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання 

 

Студенти, що бажають заробити додаткові бали (до 20) в рахунок ІНДЗ, можуть 

самостійно зареєструватися на курсі платформи Prometheus "Машинне навчання"  

https://edx.prometheus.org.ua/courses/IRF/ML101/2016_T3/course/ 

отримати відповідний сертифікат і показати його викладачу. Кількість балів буде 

виставлена пропорційно до Ваших успіхів (досягнення на курсі згідно зі статистикою 

Prometheus). 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  

захист лабораторних робіт, модуль-контроль (тестування). 

 


