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ВСТУП 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни – придбання знань, навичок та 

умінь застосування методів і засобів статистичної обробки даних у бізнесі, 

науці та виробництві для подальшого використання в задачах дослідження, 

моделювання та створення складних систем. 

Зміст навчальної дисципліни – основи аналізу даних, методи регресійного 

аналізу, методи  багатомірного розвідувального аналізу, методи класифікації та 

прогнозування, обробка часових рядів, методи пошуку шаблонів даних, методи 

Data mining і Knowledge mining. 

Згідно з робочою програмою, загальний обсяг навчального часу 

розподілений між аудиторними заняттями та самостійною роботою. Самостійна 

робота є невід’ємною частиною навчального процесу, без якої неможливе 

якісне засвоєння навчальної дисципліни. 

Самостійна робота здійснюється шляхом індивідуального опрацювання 

кожним аспірантом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої 

програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна 

робота містить опрацювання питань, указаних у методичних вказівках. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу доцільно виконувати в 

такій послідовності: 

– ознайомитися з робочою програмою конкретної теми; 

– ознайомитися з методичними вказівками до теми; 

– вивчити матеріал теми за особистим конспектом лекцій, рекомендо-

ваним підручником, іншим посібникам, керуючись методичними вказівками до 

теми. 

Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на питання для 

самоперевірки, які розміщені в кінці кожної теми. 

Протягом семестру кожний аспірант повинен систематично 

опрацьовувати питання, що розглянуті на заняттях. Контроль самостійного 

опрацювання аспірантом питань, розглянутих на попередньому занятті, 



здійснюється викладачем на наступному занятті. Під час опрацювання 

матеріалу аспіранти, окрім особистих конспектів, користуються літературою та 

методичними матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 

Після вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

знати: 

– загальні відомості про проведення статистичних досліджень; 

– сутність регресійного аналізу; 

– принципи побудови регресійних моделей; 

– основні етапи побудови рівняння регресії; 

– принципи відбору вихідних даних для регресійних моделей; 

– методи знаходження параметрів регресії; 

– основні критерії, що використовуються для перевірки адекватності 

моделей; 

– принципи визначення найкращого рівняння регресії; 

– процедуру ідентифікації моделі; 

– етапи та задачі комп’ютерного моделювання динаміки; 

– методи багатомірного розвідувального аналізу; 

– методи класифікації та прогнозування; 

уміти: 

– формулювати проблему та визначати мету статистичної обробки даних; 

– розробляти концептуальну модель досліджуваної системи; 

– розробляти регресійну модель досліджуваної системи ; 

– робити висновки щодо доцільності використання розробленої моделі; 

– обчислювати довірчі інтервали для моделі; 

– робити прогноз за моделлю та інтерпретувати отримані результати. 

 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основи аналізу даних 

1.1 Задачі та методи аналізу 

даних 

1.2 Методи описової статистики 

1.3 Дисперсійний аналіз 

1.4 Кореляційний аналіз 

2 4 – – 

2 Методи регресійного аналізу 

2.1 Задачі регресійного аналізу 

даних 

2.2 Множинна регресійна 

модель. Вибір чинників і 

структури моделі 

2.3 Перевірка адекватності 

регресійної моделі 

2.4 Нелінійне оцінювання 

параметрів 

3 10 – – 

3 Методи  багатомірного 

розвідувального аналізу 

3.1 Кластерний аналіз. 

Ієрархічна та секційна 

кластеризації 

3.2 Методи кластеризації: 

процедура Форель, метод k-

середніх, сітчасті методи 

3.3 Модельні методи 

кластеризації об’єктів 

3.4 Лінійний дискримінантний 

аналіз. Побудова канонічних та 

класифікаційних функцій 

5 20 – – 

4 Методи класифікації та 

прогнозування 

4.1 Дерева рішень 

4.2 Методи опорних векторів, 

«найближчого сусіда», Байеса 

2 2 – – 



5 Обробка часових рядів 

5.1 Статистична обробка 

часових рядів і прогнозування 

5.2 Застосування регресійних 

моделей для обробки часових 

рядів 

5.3 Авторегресійні моделі 

5.4     Нейромережеві       моделі 

прогнозування 

4 6 – – 

6 Методи пошуку шаблонів даних 

6.1 Асоціаційні правила. 

Послідовне відображення 

шаблонів даних 

6.2 Побудова FP-дерев пошуку 

шаблонів даних 

6.3 Min-max асоціації у базах 

даних. Детермінаційний аналіз 

6.4 Способи та методи 

візуального відображення 

даних. Розробка OLAP-кубів 

під час аналізу багатомірних 

даних у великих БД 

4 6 – – 

7 Методи Data mining і 

Knowledge mining 

7.1 Методи, стадії, задачі Data 

Mining 

7.2 Упровадження Data Mining 

у СППР 

7.3 Процес Data Mining 

7.4 Методи Кnowledge mining 

7.5 Інструменти Data Mining 

– 12 – – 

 

 



2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Основи аналізу даних 

1. Задачі та методи аналізу даних. 

2. Методи описової статистики. 

3. Дисперсійний аналіз. 

4. Кореляційний аналіз. 

Питання для самоперевірки 

1. Які задачі аналізу даних.? 

2. Які методи аналізу даних? 

3. Що таке «дисперсійний аналіз»? 

4. Надайте визначення кореляційного аналізу. 

Література: [1, с. 35; 2, с. 52]. 

 

Тема 2 Методи регресійного аналізу 

1. Задачі регресійного аналізу даних. 

2. Множинна регресійна модель. Вибір чинників і структури моделі. 

3. Перевірка адекватності регресійної моделі. 

4. Нелінійне оцінювання параметрів. 

Питання для самоперевірки 

1. Яким чином відбувається вибір чинників моделі? 

2. Яким чином відбувається вибір структури моделі? 

3. Перерахуйте етапи перевірки адекватності регресійної моделі. 

4. Як відбувається нелінійне оцінювання параметрів? 

Література: [4, с. 45; 5, с. 51]. 

 

 

Тема 3 Методи багатомірного розвідувального аналізу 



1. Кластерний аналіз. Ієрархічна та секційна кластеризації. 

2. Методи кластеризації: агломеративні, сітчасті методи. 

3. Модельні методи кластеризації об’єктів. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення кластерного аналізу. 

2. Що таке секційна кластеризація? 

3. Що вам відомо про агломеративні методи? 

4. У чому полягає сенс модельних методів кластеризації об’єктів? 

Література: [4, с. 41; 5, с. 61]. 

 

Тема 4 Методи класифікації та прогнозування 

1. Дерева рішень. 

2. Методи опорних векторів, «найближчого сусіда», Байеса. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте дерева рішень під час прогнозування поведінки 

об’єктів. 

2. Надайте визначення методу Байеса. 

3. У чому сенс методу «найближчого сусіда»? 

Література: [7, с. 43]. 

 

Тема 5 Обробка часових рядів 

1. Статистична обробка часових рядів і прогнозування. 

2. Застосування регресійних моделей для обробки часових рядів. 

3. Авторегресійні моделі. 

4. Нейромережеві моделі прогнозування. 

Питання для самоперевірки 

1. Як ви розумієте термін «прогнозування»? 

2. Яким чином відбувається застосування регресійної моделі для обробки 

часових рядів? 

3. Що ви можете сказати про нейромережеві моделі прогнозування? 



Література: [3, с. 23; 4, с. 24]. 

 

Тема 6 Методи пошуку шаблонів даних 

1. Асоціаційні правила. Послідовне відображення шаблонів даних. 

2. Побудова FP-дерев пошуку шаблонів даних. 

3. Min-max асоціації у базах даних. Детермінаційний аналіз. 

4. Способи та методи візуального відображення даних. Розробка OLAP-

кубів під час аналізу багатомірних даних у великих БД. 

Питання для самоперевірки 

1. Яким чином відбувається пошук шаблонів даних? 

2. Які асоціаційні правила існують? 

3. Яким чином відбувається побудова FP-дерев пошуку шаблонів даних? 

4. У чому полягає сенс детермінаційного аналізу? 

5. Яким чином відбувається розробка OLAP-кубів під час аналізу 

багатомірних даних у великих БД? 

Література: [9, с. 23]. 

 

Тема 7 Методи Data mining і Knowledge mining 

1. Методи, стадії, задачі Data Mining. 

2. Упровадження Data Mining у СППР. 

3. Процес Data Mining. 

4. Методи Кnowledge mining. 

5. Інструменти Data Mining. 

Питання для самоперевірки 

1. Перерахуйте задачі Data Mining. 

4. Які вам відомі методи Кnowledge mining? 

Література: [6, с. 23; 10, с. 120]. 



3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Надайте визначення кореляційного аналізу. 

2. Що таке «дисперсійний аналіз»? 

3. Яким чином відбувається вибір структури моделі? 

4. Як відбувається нелінійне оцінювання параметрів? 

5. Що таке секційна кластеризація? 

6. У чому полягає сенс модельних методів кластеризації об’єктів? 

7. Надайте визначення методу Байеса. 

8. У чому сенс методу «найближчого сусіда»? 

9. Як ви розумієте термін «прогнозування»? 

10. Яким чином відбувається застосування регресійної моделі для 

обробки часових рядів? 

11. Яким чином відбувається побудова FP-дерев пошуку шаблонів даних? 

12. Яким чином відбувається розробка OLAP-кубів під час аналізу 

багатомірних даних у великих БД? 

13. Перерахуйте задачі Data Mining. 

14. Які вам відомі методи Кnowledge mining? 
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