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Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформатика», «Моделювання економіки», «Системи прийняття рішень». 
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вирішенні завдань в оцінці ризиків, важких для експерта-людини. 
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Експертні системи та методи оцінки бізнес-ризиків. 

В умовах існуючої економічної нестабільності розробка і створення комп’ютерної 

експертної системи для реалізації процесів бізнес-планування на основі використання 

сучасних інформаційних технологій допоможе ефективно провести маркетингове 

https://pidruchniki.com/1677081363828/tovaroznavstvo/klasifikatsiya_harakteristika_ekspertnih_metodiv
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дослідження для виробництва продукції / послуг, скласти фінансовий план проекту та 

забезпечити управління та оцінку ризиками. Така система буде ефективним інструментарієм 

для підтримки прийняття рішень господарюючого суб’єкта при виборі конкретного бізнес-

проекту, який відповідає заданим цілям  [22, с. 96]. 

Для формалізації знань в комп’ютерних експертних системах можна використовувати 

певні правила, які встановлюють відносини між даними і фактами з метою отримання 

логічних висновків («результатів міркувань»), подібних до тих, які використовує людина при 

вирішенні аналогічних завдань. 

Слід зазначити, що головною перевагою комп’ютерних експертних систем, 

призначених для реалізації інформаційного забезпечення і підтримки прийняття 

управлінських рішень, є можливість в процесі їх експлуатації здійснювати навчання і 

накопичення знань в системі, тобто здійснювати накопичення формалізованої інформації, 

яку використовують в наступних процесах логічного висновку. 

У загальному експертна система, яку використовують у бізнесі, складається з бази 

даних (даних в різних форматах, структурованих відповідно до архітектури системи), бази 

знань (частини системи, в якій містяться факти і знання з відповідної предметної області, 

структуровані і формалізовані різними засобами), підсистеми виводу рішень (програмна 

реалізація механізму формування результатів рішення підзадач і конкретного завдання в 

цілому, на основі алгоритмів, пов’язаних з базою даних, що включає вихідні дані, і базою 

знань), підсистеми придбання знань, підсистеми виведення рішень (вирішувача задач), 

підсистеми пояснень рішень, підсистеми навчання і інтелектуального призначеного для 

користувача інтерфейсу [23, с. 65].  

На рисунку 13 представлена структура комп’ютерної експертної системи для бізнес-

планування, що містить основні описані підсистеми. 

При цьому така комп’ютерна експертна система є інтелектуальною системою для 

реалізації процесів інформаційного забезпечення та підтримки прийняття управлінських 

рішень при бізнес-плануванні, призначеної для експлуатації господарюючими суб’єктами в 

різних галузях економіки. 

Експертні системи з успіхом застосовуються в тих галузях, де крім застосування 

стандартних алгоритмічних методів, що базуються на точних обчисленнях, є потреба в 

знаннях та досвіді конкретних експертів-аналітиків, а прийняття рішень формується в умовах 

неповноти даних та залежить скоріше від якісних, ніж від кількісних оцінок [17, с. 307].  

 
Рис. 13. Структура комп’ютерної експертної системи для бізнес-планування 

До таких предметних областей належить насамперед область аналізу фінансової 

діяльності, де ефективність рішень, що приймаються залежить від співставлення множини 

різних факторів, обліку складних причинно-наслідкових зв’язків, застосування 

нетривіальних логічних міркувань тощо.Так, багато фірм, що працюють на Нью-йоркській 

фондовій біржі використовують експертні системи для розв’язку задач в багатьох галузях 

(рис.14.). 
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Рис. 14. Галузі застосування експертних систем 
Джерело: розроблено автором за [24]. 

Використання таких експертних систем суб’єктами господарювання дозволить 

їм мати ефективний інструментарій формування бізнес-планів для реалізації різних 

виробничих і комерційних проектів із врахуванням бізнес-ризиків.  

Широко застосовують експертні методи, що являють собою методи оцінки, які 

проводяться групою експертів в умовах невизначеності або ризику. Експертні методи 

можна розділити на три підгрупи [25], що подані на рис. 15. 

 
Рис. 15. Класифікація експертних методів 
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