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2. Мета і завдання вивчення дисципліни «Інформаційно-аналітичні 

технології в наукових пошуках» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Основною метою викладання дисципліни «Інформаційно-аналітичні 

технології в наукових пошуках» є формування у майбутніх фахівців 

теоретичних основ побудови методів попередньої обробки інформації , яка 

фіксується у тематичних базах даних, а також набуття навичок щодо використання 

згаданих методів для видобування корисних знань.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни «Інформаційно-аналітичні технології в 

наукових пошуках»  студенти повинні: 

- знати основні поняття попереднього аналізу вибірок, метод ієрархічного 

кластерного аналізу, метод к-середніх, основні статистичні гіпотези, методи 

перевірки однорідності вибірок, основи лінійної та нелінійної регресій, основи 

прогнозування часових рядів;  

- вміти здійснювати попередній аналіз вибірок, реалізовувати кластеризацію 

вибірок, перевіряти гіпотези однорідності,  корельованості, нормальності вибірок, 

будувати регресійні залежності прогнозувати часові ряди. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші 

електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 
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2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Вища математика, теорія імовірностей та математична статистика. 

 

2.5. Результати навчання 

 Розробляти  та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні 

моделі  процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань 

та/або створення інноваційних продуктів у менеджменті та дотичних 

міждисциплінарних напрямах. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ПОШУКАХ» 

 

Змістовий модуль 1. Аналіз часових рядів та інформаційне моделювання 

Тема 1. Автопроекційні методи прогнозування часових рядів.  

Закони функціонування і властивості систем. Мета системи. Основи 

формалізації системних процесів. Збалансована система показників. Часові ряди. 

Параметризовані моделі. Ковзаюче середнє. Експоненціально зважене середнє. 

Метод Холта. Багатокроковий автопроекційний прогноз. 

Література: 1, 2, 5, 15, 16. 

 

Тема 2. Адаптивні короткотермінові прогнози 

Сезонність часових рядів. Сезонні автопроекційні методи. Мультиплікативна 

сезонність. Метод Холта-Вінтера. Адаптивне експоненціальне згладжування. 

Метод Тріга-Ліча. Виявлення тенденцій в часових рядах. Регресійні моделі. Модель 

білого шуму. Нормально розподілені випадкові величини. Означення кореляції,  

автокореляції та їх властивості. Автокореляційні характеристики часових рядів. 

Аналіз залишків. Авторегресійні моделі.  

Література: 1, 2, 5, 15, 16,17,18. 

 

Тема 3. Засоби організації обчислень модельного аналізу 

Пакет прикладних програм R. Основні компоненти пакету. Мова матричних 

обчислень. Команди роботи з матрицями та векторами. Основні варіанти організації 

розгалужень та циклів. Засоби побудови графічних ілюстрацій. Управління 

форматами виводу.  

Література: 1,2. 

 

Тема 4. Прогнозування часових рядів із використанням ARIMA-моделей 
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Основні поняття про параметричні моделі часових рядів властивості 

загальної моделі. Процеси ковзної середньої (MA(q)-процеси). Авторегресійні 

процеси (AR(p)-процеси). АRМА- та АRІМА-процеси. Узагальнена авторегресійна 

модель ARIMAX. Сезонна модель Бокса-Дженкінса. Ідентифікація моделей Бокса-

Дженкінса за допомогою пакету R. 

Література: 1, 2, 6, 7, 8, 15, 16,19. 

 

Тема 5. Реляційна модель даних. Найпростіші SQL запити 

Базові моделі даних. Загальний огляд процедури проектування БД: 

моделювання потоків даних; моделювання базових відношень; модель сутностей та 

зв’язків. Типи сутностей. Атрибути. Типи зв’язків. Атрибути зв’язків. Структурні 

обмеження. Приклад реалізації БД. Найпростіша форма оператора SELECT. 

Управління повторюваністю в результатах запиту. Умова запиту. Операції 

порівняння та логічні операції. Оператори IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. 

Обмеження обсягу вивідної інформації. 

Література: 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Тема 6. Агреговані функції та підзапити 

Перелік агрегованих функцій. Параметри агрегованих функцій. Групування 

інформаційних записів в підмножини. Поєднання групувань із агрегованими 

функціями. Оператор включення груп в результати запиту. Впорядкування 

вихідних полів. Поєднання операторів групування та впорядкування. Механізми 

формування та виконання підзапитів. Використання операторів включення та 

відбору в поєднання із підзапитами.  

Література: 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 

 

Змістовий модуль 2. Методи аналізу даних 

Тема 7. Ієрархічний кластерний аналіз 
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Віддаль між кластерами. Центроїдний метод та його недоліки. Методи 

далекого та найближчого сусіда. Віддаль Соренсона. Рекомендовані методи 

попереднього кластерного аналізу. Метод покрокового агрегування кластерів. 

Дендрограми та алгоритми їх побудови. Критерій зупинки. Насипи (лікті) для 

масштабних кластеризацій.  

Відбір змінних кластеризації. Сурогатні змінні. Роль стандартизації змінних. 

Методи стандартизації. Стандартизація за розмахом та за допомогою z-міток. 

Інтерпретація результатів кластерного аналізу. Обмеженість на розмірності  в 

методі ієрархічного кластерного аналізу. Приклади використання кластерного 

аналізу.  

Література: 1,2,4,11. 

 

Тема 8. Кластеризація методом  к-середніх. 

Етапи побудови моделі. Експертне задання центрів кластерів. Ініціалізація 

датчиків випадкових чисел. Обмеження кількості змін центрів кластерів. Кількість 

проведення процедур кластеризації. Вибір найкращої кластеризації за критерієм 

якості. Допустимість мінімальної зміни центрів кластерів. Метод голосування 

кількості кластерів. Середнє значення показників по кластеру. Інтерпретація 

типових представників кластеру. 

Література: 1,2, 11, 22. 

 

Тема 9. Перевірка статистичних гіпотез 

Призначення процедури перевірки гіпотез. Гіпотеза погодження. Гіпотеза 

нормальності для економії кількості вимірювань. Гіпотеза експоненціальності для 

часу безвідмовної роботи. Гіпотези однорідності про рівність розподілів після 

виконання певних дій на покращення. Гіпотези незалежності. Гіпотеза про 

параметр розподілу. Помилки першого та другого роду. Рівень значимості. 



 

 
 

8 

Критичні значення. Статистичний критерій. Перевірка статистичних гіпотез про 

вигляд розподілу. Критерій Шапіро. 

Література: 1,2,3,17,18. 

 

Тема 10. Порівняння характеристик вибірок 

Логарифмування вибірок. Зменшення зернистості гістограм. Відсів викидів. 

Візуальний критерій нормальності розподілу. Гіпотези рівності дисперсій. Критерій 

Флінгена. Критерій рівності математичних сподівань Стьюдента. Випадок парних 

вибірок. Перевірка однорідності вибірок. A-B тестування. Перевірка 

корельованості вибірок. Критерій хі квадрат. Тести порівняння відносних частот у 

вибірках. Р-тестування.  Критерій Манна-Уітні порівняння медіан. 

Література: 1,2,3,17,18.  
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4. Структура залікового кредиту дисципліни 

"Інформаційно-аналітичні технології в наукових 

пошуках" 

Денна форма навчання 

 Кількість годин 

 Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Аналіз часових рядів та інформаційне 

моделювання 

 

Тема 1. Автопроекційні 
методи прогнозування 
часових рядів. 

2 3 7 

Тема 2. Адаптивні 

короткотермінові 

прогнози 

2 7 

Тема 3. Засоби організації 

обчислень модельного 

аналізу 

2 2 7 

Тема 4. Прогнозування 

часових рядів із 

використанням ARIMA-

моделей 

2 7 

Тема 5. Реляційна 
модель даних. 
Найпростіші SQL 
запити 

2 2 7 

Тема 6. Агреговані 
функції та підзапити 

4 8 

Змістовий модуль 2. Методи аналізу даних  

Тема 7. Ієрархічний 
кластерний аналіз 

4 2 8 

Тема 8. Кластеризація 
методом  к-середніх. 

4 2 8 

Тема 9. Перевірка 

статистичних гіпотез 

4 2 8 

Тема 10. Порівняння 
характеристик вибірок 

4 2 8 

Разом 30 15 75 
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5. Самостійна робота 

№ п/п Тематика 

Кількість 

годин 

 

1. 
Закони функціонування і властивості систем. Мета системи. Основи 

формалізації системних процесів. Збалансована система показників. 
3 

2. 
Часові ряди. Параметризовані моделі. Ковзаюче середнє. Експоненціально 

зважене середнє. Метод Холта. Багатокроковий автопроекційний прогноз. 
3 

3. 

Сезонність часових рядів. Сезонні автопроекційні методи. 

Мультиплікативна сезонність. Метод Холта-Вінтера. Адаптивне 

експоненціальне згладжування. Метод Тріга-Ліча. 

3 

4. 
Виявлення тенденцій в часових рядах. Регресійні моделі. Модель білого 

шуму. Нормально розподілені випадкові величини. 
3 

5. 
Означення кореляції,  автокореляції та їх властивості. Автокореляційні 

характеристики часових рядів. Аналіз залишків. Авторегресійні моделі. 
3 

6. 

Пакет прикладних програм R. Основні компоненти пакету. Мова 

матричних обчислень. Команди роботи з матрицями та векторами. Основні 

варіанти організації розгалужень та циклів. Засоби побудови графічних 

ілюстрацій. Управління форматами виводу. 

3 

7. 

Основні поняття про параметричні моделі часових рядів властивості 

загальної моделі. Процеси ковзної середньої (MA(q)-процеси). 

Авторегресійні процеси (AR(p)-процеси). 

3 

8. 

АRМА- та АRІМА-процеси. Узагальнена авторегресійна модель ARIMAX. 

Сезонна модель Бокса-Дженкінса. Ідентифікація моделей Бокса-Дженкінса 

за допомогою пакету R. 

3 

9. 

Базові моделі даних. Загальний огляд процедури проектування БД: 

моделювання потоків даних; моделювання базових ідношень; модель 

сутностей та зв’язків. Типи сутностей. Атрибути. Типи зв’язків. Атрибути 

зв’язків. Структурні обмеження. Приклад реалізації БД. 

3 

10. 

Найпростіша форма оператора SELECT. Управління повторюваністю в 

результатах запиту. Умова запиту. Операції порівняння та логічні операції. 

Оператори IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. Обмеження обсягу вивідної 

інформації. 

4 

11. 

Перелік агрегованих функцій. Параметри агрегованих функцій. 

Групування інформаційних записів в підмножини. Поєднання групувань із 

агрегованими функціями. Оператор включення груп в результати запиту. 

Впорядкування вихідних полів. 

4 

12. 

Поєднання операторів групування та впорядкування. Механізми 

формування та виконання підзапитів. Використання операторів включення 

та відбору в поєднання із підзапитами. 

4 

13. 

Віддаль між кластерами. Центроїдний метод та його недоліки. Методи 

далекого та найближчого сусіда. Віддаль Соренсона. Рекомендовані 

методи попереднього кластерного аналізу.  

4 
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14. 

Метод покрокового агрегування кластерів. Дендрограми та алгоритми їх 

побудови. Критерій зупинки. Насипи (лікті) для масштабних 

кластеризацій.  

4 

15. 

Відбір змінних кластеризації. Сурогатні змінні. Роль стандартизації 

змінних. Методи стандартизації. Стандартизація за розмахом та за 

допомогою z-міток. Інтерпретація результатів кластерного аналізу. 

Обмеженість на розмірності  в методі ієрархічного кластерного аналізу. 

Приклади використання кластерного аналізу.  

4 

16. 

Етапи побудови моделі. Експертне задання центрів кластерів. Ініціалізація 

датчиків випадкових чисел. Обмеження кількості змін центрів кластерів. 

Кількість проведення процедур кластеризації. 

4 

17. 

Вибір найкращої кластеризації за критерієм якості. Допустимість 

мінімальної зміни центрів кластерів. Метод голосування кількості 

кластерів. Середнє значення показників по кластеру. Інтерпретація 

типових представників кластеру. 

4 

18. 

Призначення процедури перевірки гіпотез. Гіпотеза погодження. Гіпотеза 

нормальності для економії кількості вимірювань. Гіпотеза 

експоненціальності для часу безвідмовної роботи. Гіпотези однорідності 

про рівність розподілів після виконання певних дій на покращення. 

4 

19. 

Гіпотези незалежності. Гіпотеза про параметр розподілу. Помилки 

першого та другого роду. Рівень значимості. Критичні значення. 

Статистичний критерій. Перевірка статистичних гіпотез про вигляд 

розподілу. Критерій Шапіро. 

4 

20. 

Логарифмування вибірок. Зменшення зернистості гістограм. Відсів 

викидів. Візуальний критерій нормальності розподілу. Гіпотези рівності 

дисперсій. Критерій Флінгена. Критерій рівності математичних сподівань 

Стьюдента. Випадок парних вибірок. 

4 

21. 

Перевірка однорідності вибірок. A-B тестування. Перевірка 

корельованості вибірок. Критерій хі квадрат. Тести порівняння відносних 

частот у вибірках. Р-тестування.  Критерій Манна-Уітні порівняння медіан. 

4 

Разом: 75 

 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Інформаційно-аналітичні технології в 

наукових пошуках» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- поточне опитування; 

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;  

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- залік  
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7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Інформаційно-

аналітичні технології в наукових пошуках» визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 №  Найменування Номер теми 

1. Пакет R, програмна оболонка R Sudio 1-10 
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