
 

Анотація 

Назва дисципліни Інтелектуальний аналіз даних в системах електронної 

комерції 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і 

курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 4 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Освітня програма «Міжнародна електронна 

комерція» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

ст. викладач кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова  

 

Ревякін Георгій Володимирович 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна “Інтелектуальний аналіз даних 

в системах електронної комерції” базується на 

знаннях таких дисциплін, як: “Математика для 

економістів”, “Основи наукових досліджень та 

інформаційної культури”, “Основи статистики”, 

“Сучасні технології обробки даних” 

Опис Мета дисципліни 

Оволодіння методами сучасної обробки даних – 

інтелектуального аналізу даних (Data Mining), 

аналітичного дослідження великих масивів 

інформації з метою виявлення нових раніше 

невідомих, практично корисних знань і 

закономірностей, необхідних для прийняття рішень; 

огляд методів, програмних продуктів і різних 

інструментальних засобів, які використовуються в 

Data Mining; розгляд практичних прикладів 

застосування Data Mining; підготовка студентів до 

самостійної роботи з вирішення задач засобами Data 

Mining і розробки інтелектуальних систем. 

 

Очікувані результати навчання 



- Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж усього життя, дотримуватися 

принципів безперервного розвитку та 

постійного самовдосконалення; прагнути 

професійного зростання, у тому числі в сфері 

міжнародної електронної комерції, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних 

змін.  

- Мислити креативно та критично, мати 

навички тайм-менеджменту, критично 

оцінювати наслідки продукованих ідей.  

- Демонструвати навички письмової та усної 

комунікації державною та іноземними 

мовами, фахово використовувати економічну 

термінологію.  

- Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, програмні пакети 

загального і спеціального призначення.  

- Демонструвати абстрактне мислення, 

застосовувати методології дослідження; 

виявляти, окреслювати та формалізувати 

проблеми; систематизувати й упорядковувати 

отриману інформацію; оцінювати та 

пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на процеси та явища у світовому 

господарстві (у тому числі міжнародної 

електронної комерції); формулювати висновки 

і розробляти рекомендації з метою адаптації 

до нової ситуації з урахуванням особливостей 

національного і міжнародного середовища.  

- Досліджувати економічні явища та процеси у 

міжнародній сфері на основі розуміння 

категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи 

тенденції, закономірності функціонування та 

розвитку світового господарства з 

урахуванням причинно-наслідкових та 

просторово-часових зв’язків. 

- Планувати, організовувати, мотивувати, 

оцінювати та підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати дослідження в 



групі під керівництвом лідера, з урахуванням 

вимог та особливостей сьогодення в умовах 

обмеженості часу. 

- Застосовувати набуті знання, розуміти 

предметну область та професію на практиці, 

бути відкритим до застосування знань з 

урахуванням конкретних ситуацій. 

- Визначати функціональні особливості, 

характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних економічних 

відносин різного рівня та налагоджувати 

комунікації між ними.  

- Визначати причини, типи та характер 

міжнародних конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і застосовувати економічні, 

юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, 

відстоюючи національні інтереси України.  

- Здійснювати комплексний аналіз складних 

економічних систем, зіставляти та 

порівнювати їх складові, оцінювати й 

аргументувати результативність їх 

функціонування. 

- Ідентифікувати та виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного 

розвитку.  

- Обґрунтовувати вибір і застосовувати 

інформаційно-аналітичний інструментарій, 

економіко-статистичні методи обчислення, 

складні техніки аналізу та методи моніторингу 

кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і 

презентувати результати оцінювання, 

підсумовувати та розробляти рекомендації, 

заходи з адаптації до змін міжнародного 

середовища.  

- Розуміти, виділяти й описувати нові явища, 

процеси й тенденції глобального розвитку; 

визначати механізми й інструменти реалізації 

економічної політики та світових 



інтеграційних / дезінтеграційних процесів.  

- Володіти базовими категоріями, новітніми 

теоріями, концепціями, технологіями та 

методами у сфері міжнародних економічних 

відносин, зокрема: міжнародної електронної 

комерції.  

- Підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про методи, 

форми й інструменти регулювання 

міжнародної торгівлі. 

- Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж життя для здобування знань, з 

метою підтримки професійної компетентності 

на високому рівні. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Вступ до інтелектуального аналізу даних 

Тема 2. Предмет, метод і основні поняття статистики 

Тема 3. Етапи роботи з великими об'ємами даних 

Тема 4. Випадкові величини 

Тема 5. Числові характеристики розподілу 

Тема 6. Перевірка статистичних гіпотез 

Тема 7. Коваріаційний та кореляційний аналіз 

Тема 8. Модель парної регресії: властивості 

коефіцієнтів та перевірка гіпотез 

Тема 9. Модель множинної регресії 

Тема 10. Гетероскедастичність та автокореленість 

випадкового члена 

 

Методи контролю результатів навчання:  
семестрова контрольна робота, залік 

 

Мова викладання: українська  

 


