
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Методи обробки нечіткої інформації» 

1. Код:  ВПП 10 ; 

2. Назва: Методи обробки нечіткої інформації; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
П.М. Грицюк, завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- виконувати операції над нечіткими множинами;  

- виконувати перехід від лінгвістичних змінних до нечітких змінних; 

-будувати нечіткі предикати та їх комбінації; 

- виконувати операції фазифікації та дефазифікації; 

-будувати системи нечіткої логіки з використанням програмного середовища Matlab. 

 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Економічна 

кібернетика, Моделі економічної динаміки, Моделювання економіки 
12. Зміст курсу: Основні поняття теорії нечітких множин. Операції над нечіткими множинами. 

Нечіткі відношення. Нечіткі та лінгвістичні змінні. Основи нечіткої логіки. Системи нечіткого 

виведення. Нечіткі мережі Петрі. Елементарна теорія нечіткої міри. Методи та моделі обробки 

нечіткої інформації. Нечітке моделювання в середовищі Matlab. Використання нечіткого 

моделювання в системах підтримки прийняття рішень. Задачі лінійного програмування з нечіткими 

параметрами. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Математика прихованих можливостей: навч. посібник / М.С. Сявавко. – Острог: Видавництво 

НУ "Острозька академія", 2011. -  396 с. 

2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных 

решений. – М.: Мир, 1976. – 167 с. 

3. Ковальчук К.Ф. Интеллектуальная поддержка принятия экономических решений. – Донецк: 

ИЭП НАН Украины, 1996. – 224 с. 

4. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в бреде Matlab и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. – 736 с. 

5. Матвійчук А.В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки. 

– К: КНЕУ, 2007. – 264 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 18 год. лабораторних занять, 72 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, розв’язування задач, використання 

мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
 Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, оформлення звітів лабораторних робіт. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри  

економічної кібернетики                                                                    П.М. Грицюк, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Переклад англійською мовою 

1. Code:  VPP 10  ; 
2. Title: METHODS OF PROCESSING FUZZY INFORMATION 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 8 ; 

7. Number of established ECTS credits: 3,0.  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Head of the Economic cybernetics department, Doctor of Economics, professor  P.M. Hrytsiuk 

9. Results of studies: the student must be able to: 

- perform operations on fuzzy sets; 

- perform transition from linguistic variables to fuzzy variables; 

- build  fuzzy predicates and their combinations; 

- perform fuzzification and defuzzification operations; 

- build a fuzzy logic system using the Matlab software environment. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent preparation, control measures 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher mathematics, Economic 

Cybernetics, Models of Economic Dynamics, Modeling of Economics. 

12. Course contents: Basic concepts of fuzzy sets theory. Operations over fuzzy sets. Fuzzy relation. Fuzzy 

and linguistic variables. The basics of fuzzy logic. Fuzzy Output Systems. Fuzzy Petri Networks. Elementary 

theory of fuzzy measure. Methods and models of fuzzy information processing. Fuzzy simulation in Matlab 

environment. Using fuzzy simulation in systems of decision support. Problems of linear programming with 

fuzzy parameters. 

13. Recommended educational editions:  
1. Mathematics of hidden possibilities: teach. manual / M.S. Syavavko. - Ostroh: Publishing House of 

the National Academy of Sciences "Ostroh Academy", 2011. - 396 p. 

2. Zade L. The notion of a linguistic variable and its application to the adoption of approximate 

solutions. - M .: Mir, 1976. - 167 p. 

3. Kovalchuk K.F. Intelligent support for making economic decisions. - Donetsk: IEP of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, 1996 - 224 p. 

4. Leonenko A.V. Fuzzy simulation in the Matlab environment and fuzzyTECH. - SPb .: BHV-

Petersburg, 2003. - 736 p. 

5. Matviychuk A.V. Modeling of economic processes using fuzzy logic methods. - K: KNEU, 2007. - 

264 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures -  18 hours, laboratory classes –  18 hours, independent work – 72 hours. Total – 108 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, problem solving, use of multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 8
th

 semester 

Current control (100 points): testing, questioning, performing individual tasks during laboratory classes      

16. Language of teaching:  Ukrainian.  

 
Head of the Economic cybernetics department, 

Doctor of Economics, professor      P.M. Hrytsiuk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


