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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Інтелектуальний 

аналіз даних» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів, які навчаються за спеціальністю 051 Економіка 

(Інформаційні технології в бізнесі). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи, 

та технології інтелектуального аналізу даних (Data Mining). 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Інтелектуальний аналіз 

даних» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 

підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 051 Економіка 

(Інформаційні технології в бізнесі), вивчення курсу передбачає 

наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – 

«Стохастичні процеси та моделі в економіці», «Корпоративні 

інформаційні системи», «Методологія наукових досліджень», 

«Автоматизація бухгалтерського обліку»; цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених 

задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України.  
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Анотація 

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних» знайомить студентів з 

технологією Data Mining, докладно розглядаються методи, 

інструментальні засоби й застосування Data Mining.  

Обговорюються відмінності Data Mining від класичних 

статистичних методів аналізу й OLAP-систем. Описується сфера 

застосування Data Mining. Вводиться поняття Web Mining.  

Розглянуті в дисципліні системи доцільно використовувати для 

рішення задач соціально-економічного прогнозування і планування 

розвитку промислових галузей, підприємств і в інших службах, що 

утворюють інфраструктуру міст, областей і регіонів. Наукову основу 

дисципліни складають теоретичні моделі, математичний апарат, 

сучасні концепції та парадигми, які визначають підходи до вивчення 

характеристик систем інтелектуального аналізу даних. 

Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, дерева рішень, 

методи обмеженого перебору, генетичні алгоритми, еволюційне 

програмування, кластерні моделі, прогнозування. 

 

Abstract 
Discipline "Intellectual data analysis" introduces students to the 

technology of Data Mining, details the methods, tools and application of 

Data Mining. 

The differences between Data Mining and classical statistical analysis 

methods and OLAP systems are discussed. The scope of application of 

Data Mining is described. Introduces the concept of Web Mining. 

Considered in the discipline of the system it is expedient to use for the 

decision of problems of socio-economic forecasting and planning of 

development of industrial branches, enterprises and other services that form 

the infrastructure of cities, regions and regions. The scientific basis of 

discipline consists of theoretical models, mathematical apparatus, modern 

concepts and paradigms that determine the approaches to the study of the 

characteristics of systems of data mining. 

Key words: Data mining, Decision trees, Restricted search methods, 

Genetic algorithms, Evolutionary programming, Cluster models, 

Forecasting. 
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1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 4 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
Нормативна 

Спеціальність: 

051 Економіка 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

Інформаційні 

технології в бізнесі 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Змістових  

модулів – 2 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Загальна кількість 

годин – 120 

18 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

– 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5,2 

Рівень вищої 

освіти:  

ІІ (магістерський) 

Лабораторні 

24 год. 8 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальне завдання 

– 

Форма контролю 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить: 

 для денної форми навчання – 35% до 65%; 

 для заочної форми навчання – 8% до 92% . 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» є 

формування фундаментальних теоретичних знань та практичних 

навичок щодо суті та застосування засобів дейтамайнінгу в 

інформаційних системах, зокрема в системах підтримки прийняття 

рішень та виконавчих інформаційних системах 

Завданням дисципліни є вивчення методологічно-організаційних 

особливостей прийняття управлінських рішень на основі 

інтелектуального аналізу бізнес-інформації; засвоєння теоретичних 

основ інформаційних систем, орієнтованих на застосування стандартів 

Data Mining; опрацювання передового досвіду використання систем 

Data Mining в галузях корпоративного планування, менеджменту, 

маркетингу, фінансово-кредитної системи, прогнозування тощо; 

набуття уміння програмувати окремі елементи систем Data Mining 

різного призначення і різної проблемної орієнтації на всіх стадіях 

життєвого циклу інформаційної системи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: предмет та об'єкти вивчення, структуру даного курсу, 

сутність використаних у ньому основних методів досліджень, його 

місце в навчальному плані для підготовки дипломованих фахівців з 

даного напрямку; базові визначення й поняття, основні етапи аналізу 

та інтерпретації даних, загальну структуру і функціонування 

інтегрованих інформаційно-аналітичних систем; основи організації й 

технології обробки експериментальних і статистичних даних на ЕОМ; 

змістовну й математичну постановку основних завдань аналізу даних, 

способи їхнього розв'язання; сутність і властивості основних 

алгоритмів інтелектуального аналізу; приклади рішення практичних 

завдань аналізу даних; 

вміти: зводити словесні постановки завдань до типових математичних 

й відносити їх до відповідних розділів математики та зв'язувати з 

відомими засобами обробки експериментальних даних; створювати і 

користуватися типовими математичними моделями для дослідження 

випадкових явищ та процесів за результатами спостережень при 

розв'язанні завдань: порівняння, виявлення й відновлення 

закономірностей, класифікації, прогнозування; ставити завдання, 

вибирати засоби й методи обробки експериментальних даних для 

ефективного застосування; представляти результати аналізу в зручному 

для сприйняття вигляді, інтерпретувати їх відповідно до поставленого 

завдання. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Інтелектуальний аналіз даних 

Змістовий модуль 1.   Основні поняття та задачі ІАД 

Тема 1. Основні поняття та визначення інтелектуального 

аналізу даних. Типи даних для роботи в Data Mining. Історія 

виникнення та причини розвитку. Суть, мета та сфера застосування 

технології Data Mining. Типи закономірностей. Класи систем Data 

Mining. Якісний аналіз даних з використанням DM. Дані, набір даних 

та їх атрибутів. Формати зберігання даних. 

Тема 2. Методи і стадії Data Mining. Класифікація стадій Data 

Mining. Класифікація технологічних методів Data Mining. Властивості 

методів Data Mining. 

Тема 3. Задачі інтелектуального аналізу даних. Завдання Data 

Mining. Задачі інтелектуального аналізу даних. Рівні аналізу. 

Інформація. Властивості інформації. Задачі класифікації. Методи, що 

застосовуються для вирішення задач класифікації. Завдання 

кластеризації. Застосування кластерного аналізу. 

Тема 4. Задачі Data Mining. Прогнозування й візуалізація. 

Методи візуалізації. Задачі прогнозування. Прогнозування і часові 

ряди. Тренд, сезонність і цикл. Види помилок та прогнозів. 

Візуалізація інструментів Data Mining. Методи візуалізації. Принципи 

компонування візуальних засобів. Основні тенденції в області 

візуалізації. 

Змістовий модуль 2.   Методи ІАД 

Тема 5. Методи класифікації й прогнозування. Дерева рішень. 

Метод опорних векторів. Метод "найближчого сусіда". 

Байєсовская класифікація. Метод дерев рішень. Переваги дерев 

рішень. Алгоритми. Метод опорних векторів. Лінійний SVM. Метод 

"найближчого сусіда". Байєсовська класифікація. 

Тема 6. Нейронні мережі. Карти Кохонена, що 

самоорганізуються. Методи пошуку асоціативних правил. 

Класифікація нейронних мереж. Вибір структури нейронної мережі. 

Карти Кохонена. Карта входів та виходів нейронів. Що таке 

асоціативні правила? Алгоритми пошуку асоціативних правил. 

Методи пошуку асоціативних правил. 
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Тема 7. Методи кластерного аналізу. Ієрархічні методи. 

Ітеративні методи. Кластерний аналіз. Методи кластерного аналізу. 

Ієрархічний кластерний аналіз. Алгоритми неієрархічної  

кластеризації. Факторний аналіз. Ітеративні методи кластеризації. 

Порівняльний аналіз ієрархічних і неієрархічних методів 

кластеризації.  

Тема 8. Комплексний підхід до ІАД. Традиційний процес Data 

Mining. Дублювання даних. Очищення даних. Етапи очищення даних. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л лаб ср л лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Основні поняття та задачі ІАД 

Тема 1. Основні поняття 

та визначення 

інтелектуального аналізу 

даних. Типи даних для 

роботи в Data Mining 

10 2 2 6 10 – – 10 

Тема 2. Методи і стадії 

Data Mining 
10 2 2 6 10 – – 10 

Тема 3. Задачі 

інтелектуального аналізу 

даних 

10 2 2 6 14 – – 14 

Тема 4. Задачі Data 

Mining. Прогнозування й 

візуалізація. Методи 

візуалізації 

12 2 2 8 17 1 2 14 

Разом за змістовим 

модулем 1 
42 8 8 26 51 1 2 48 

Змістовий модуль 2. Методи ІАД 

Тема 5. Методи 

класифікації й 

прогнозування. Дерева 

рішень. Метод опорних 

векторів. Метод 

"найближчого сусіда". 

Байєсовская класифікація 

22 4 4 14 21 1 2 18 
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Тема 6. Нейронні 

мережі. Карти Кохонена, 

що самоорганізуються. 

Методи пошуку 

асоціативних правил 

20 2 4 14 18 – 2 16 

Тема 7. Методи 

кластерного аналізу. 

Ієрархічні методи. 

Ітеративні методи 

20 2 4 14 20 – 2 18 

Тема 8. Комплексний 

підхід до ІАД 
16 2 4 10 10 – – 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
78 10 16 52 69 1 6 62 

Усього годин 120 18 24 78 120 2 8 110 

5. Теми лабораторних занять  

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Використання інструментів 

"AnalyzeKeyInfluencers" і "DetectCategories" 

надбудови інтелектуального аналізу даних для 

MicrosoftOffice.  

2 – 

2 
Використання інструментів "FillFromExample" і 

"Forecast"  
2 – 

3 
Використання інструментів 

"HighlightExceptions" і "ScenarioAnalysis"  
2 – 

4 
Використання інструментів "Prediction 

Calculator" і "ShoppingbasketAnalysis"  
2 – 

5 
Використання інструментів Data Mining Client 

для Excel 2007 для підготовки даних  
4 2 

6 
Використання інструментів Data Mining Client 

для Excel 2007 для створення моделі 

інтелектуального аналізу даних  
4 2 

7 
Аналіз точності прогнозу і використання моделі 

інтелектуального аналізу  
4 2 

8 
Побудова моделі кластеризації, трасування і 

перехресна перевірка  
4 2 

Усього годин 24 8 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год. / 1 год. занять. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Тема 1. Основні поняття та визначення 

інтелектуального аналізу даних. Типи 

даних для роботи в Data Mining 

6 10 

2 Тема 2. Методи і стадії Data Mining 6 10 

3 
Тема 3. Задачі інтелектуального аналізу 

даних 
6 14 

4 
Тема 4. Задачі Data Mining. Прогнозування 

й візуалізація. Методи візуалізації 
8 14 

5 

Тема 5. Методи класифікації й 

прогнозування. Дерева рішень. Метод 

опорних векторів. Метод "найближчого 

сусіда". Байєсовская класифікація 

14 18 

6 

Тема 6. Нейронні мережі. Карти Кохонена, 

що самоорганізуються. Методи пошуку 

асоціативних правил 

14 16 

7 
Тема 7. Методи кластерного аналізу. 

Ієрархічні методи. Ітеративні методи 
14 18 

8 Тема 8. Комплексний підхід до ІАД 10 10 

Разом 78 110 

Звіт про самостійну роботу подається у вигляді конспекту з кожної 

теми, наведеної у таблиці. Оформлення – в окремому зошиті для 

самостійної роботи, або у вигляді додатків до конспекту лекцій. Звіт 

може бути поданий як у рукописній так і у друкованій формі.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 

обумовлені студентом і викладачем. 
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7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу використовуються прозірки, опорний 

роздатковий графічний та ілюстративний матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. На лабораторних заняттях 

вирішуються ситуаційні завдання, для розв’язання яких широко 

застосовуються сучасне програмне забезпечення : MS Word, MS Excel, 

комплексна система оптимізації TORA, програма графічної 

інтерпретації задачі лінійного програмування GLP. 

8. Методи контролю  

Денна форма навчання 

Поточний контроль знань студентів здійснюється:  

− шляхом оцінювання результатів виконання 2-х контрольних 

модульних робіт, які містять питання тестового характеру і 

охоплюють усі змістові модулі; 

− шляхом оцінювання самостійної роботи студентів (підготовка 

до лабораторних робіт, самостійне опрацювання окремих питань 

курсу тощо); 

− шляхом захисту лабораторних робіт. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді семестрового 

екзамену. Екзаменаційне завдання включає 20 питань тестового 

характеру, одне питання змістовного характеру та одну задачу. 

Усі форми і види контролю включено до 100-бальної шкали оцінок. 

Заочна форма навчання  

Поточний контроль знань студентів здійснюється:  

− шляхом оцінювання самостійної роботи студентів (підготовка 

до лабораторних робіт, самостійне опрацювання окремих питань 

курсу тощо); 

− шляхом захисту лабораторних робіт. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді семестрового 

екзамену. Екзаменаційне завдання включає 20 питань тестового 

характеру, одне питання змістовного характеру та одну задачу. 

Усі форми і види контролю включено до 100-бальної шкали оцінок. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 
30 30 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

6 8 8 8 8 8 8 6 

Т1, Т2 … Т8 – теми змістових модулів. 

Заочна форма навчання  

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 
15 45 

Т4 Т5 Т6 Т7 

15 15 15 15 

Т4, Т5 … Т7 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 відмінно 

82 – 89 
добре 

74 – 81 

64 – 73 
задовільно 

60 – 63 

35 – 59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання екзамену 

0 - 34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Інтелектуальний 

аналіз даних»: 

• інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни; 

• конспект лекцій на паперовому носії; 

• конспект лекцій на електронному носії; 

• комплект презентацій; 

• методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів, які 

навчаються за спеціальністю 051 Економіка за спеціалізацією 

«Інформаційні технології в бізнесі» на електронному носії. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бородкіна І. Л., Матвієнко О. В. Практичний курс з комп'ютерних 

технологій підготовки даних: Навч. посібник. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 

448с. 

2. Грицюк П. М, Остапчук О. П. Аналіз даних: Навч. посіб. -Рівне: 

НУВГП, 2008. - 218с. 

3. Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. Інтелектуальні 

системи: підручник за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів: Новий 

Світ - 2000, 2009. - 405 с. 

4. Лук'янова В. В. Комп'ютерний аналіз даних: Посібник. - Київ: 

Академія, 2003. - 344с. 

Допоміжна 

1. Безвесільна О. М. Елементи і пристрої автоматики та систем 

управління. Перетворюючі пристрої приладів та 

комп'ютеризованих систем: Підручник. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 

699с. 

2. Вальков В. М. Автоматизированные системы управления 

технологическими процесами / В.М. Вальков, В.Е. Вершин. - 3-е 

изд., перераб. и доп.-Ленинград: Политехника, 1991. - 268 с. 

3. Гушко С. В., Шайкан А. В. Управлінські інформаційні системи: 

Навч. посіб. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 320с. 

4. Доля В. Г. Комп'ютерні системи штучного інтелекту. - Київ, 2011. - 

295 с. 
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5. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении: Учебник / Под ред. проф. Трофимова В. В. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт-Издат, 2009. - 521с. 

6. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Системи 

штучного інтелекту: Навч. посіб. / За наук. ред. В. В. Пасічника. - 

Львів: Магнолія 2006, 2010. - 279с. 

7. Системы управления базами данных и знаний: Справ. изд. / 

А.Н.Наумов и др.; Под ред. А.Н.Наумова. - Москва: Финансы и 

статистика, 1991. - 348с. 

8. Ткаченко Р. О., Кустра Н. О., Павлюк О. М., Поліщук У. В. Засоби 

штучного інтелекту: навч. посіб. - Львів: Львівська політехніка, 

2014. - 203 с. 

9. Ямпольський Л. С., Лавров О. А. Штучний інтелект у плануванні 

та управлінні виробництва: Підручник. - Київ: Вища шк., 1995. - 

251с. 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Кононюк А. Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А. Ю. 

Кононюк. – К. : Корнійчук, 2008. – 446 с. / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2252/  
2. 04-01-23 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Основи проектування систем штучного 

інтелекту та розпізнавання образів» Частина 1 для студентів 

спеціальностей 113 «Прикладна математика»,122 «Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/5255/  

12. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів  України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


